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2. 1L SeCção.-Rio de Janeiro.-~linisterio dos Negocios do Imperio, em 15 
de ~larço de 18iO. 

Tendo requisitado dos Presidentes da~ Provincias, por Aviso de 25 de Ja
neiro ultimo, todas as informações que pudessem colligir relath'as ao censo 
do população das ProYincias que administrão, remetto as já recebidas, e en
carrego a Vm. de, examinando-as e completando-as com tudo quanto puder 
colher dos documentos que encontrar no Archi \'0 da Secretaria d'Estado dos 
~egocios a meu cargo, de trabalhos anteriores, quer officiaes. quer devidos a 
esforços particulares, organizar uma exposi~ãO do que ha respectivamente a 
cada Provincia, com as observações que se lhe offerecerem. 

Deus guarde a "m. 

P,\l;LI~O JOSÉ .sOARES DE SOt'ZA • 

• 

Sr, Joaquim Norberto de Souza Silva. 



l:NVESTl:GAÇO:a:S 

SOBRE 

OS RECENSEA~IENTOS Dl POPULAtlO GERAL DO UIPERIO 

E 

DE CADA PROVINCIA DE PER SI 

TENTADOS DESDE OS TEMPOS COLO~lUS ATÉ HOJE. 

A estaüstica é a luz do legislador, do ministro de 
Estado e do diplomata; a prova e commentario de 
toda a historia, e o UDico fundamento seguro dOI 
calculos do porvir. 

FORJAZ SAMPAIO, Elemento, de Estatistica. 

Recebi o A:riso de V. Ex. datado de 15 de lfarço do corrente anno, cobrindo os 
officios de '\"arios Presidentes de pro,incia, com informaçoes ácêrca da populaçao 
actual das mesmas; e, cumprindo as determinações de V. Ex., passei a examinar 
o que se ha tentado desde os tempos coloniaes até ao presente; busquei inquirir os 
meios de que se têm servido os encarregados dessa missilo laboriosa e indagar o que 
deixou-se de fazer nas tentativas mallogradas. Tal é o trabalho que V. Ex. se 
dignou de incumbir-me no empenho de poder ainda satisfazer o custoso encargo 
de seu nobre ministerio, e que pelo § 2.° do art. 1.0 do Decreto n. 4.152 de 13 de 
Abril de 1868 compete a esta Secretaria d'Estado. Fallecem-me 'Decessarias habili
taçOes e com eUas mais vagar e tempo, e só me sobeja a me~or vontade para o 
desempenho de Uo ardua tarefa. Conto porém: com a indulgencia de V. Ex., a 
cuja ilIustraç!o o submetto. 
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Datllo dos tempos coloniaes as primeiras tentativas que se ftzerlo para o 
recenseamento da populaçllo desta pinte da America. A metropole, querendo conhecer 
a demographia da sua colonia, começou a fazer o censo por meio das autoridades 
ecclesiasticas. Parlo ainda' hoje nos archivos do Conselho Ultramarino curiosissimas 
informaçoes remettidas pelos Bispos diocesanos durante o seculo passado. 

O que hoje seria de difficil execuçQo, nAo o era tanto para aquelle tempo, em que 
toda a populaçAo era conhecida. pelas listas das desobrigas das freguezias. Orçava-se 
entl1.O o numero dos habitantes pela designaçno de commungantes ou freguezes, 
limitando-se unicamente o computo á communh!1o catholica, como observa Roberto 
Southey na sua History or Bra:.il. 

. Ainda assim o Conselheiro JolIo ~ranoel Pereira da. Silva pensa que a sua exactidao 
ficava muito longe da realidade. 

« Estavilo os bispos, diz· elle na sua Historia da rltndar.ão do [mperio bra:.ileiro,. 
incumbidos de organizar e remetter para a Mesa de consciencia e ordens de Lisboa, 
uma estatistica mmua da populaçao de suas dioceses. Devemos suppõr incompletas 
todas quantas elles remettêrllo. ConnavS,o nos parochos para os arrolamentos de seus 
districtos pastoraes. Incl uillo elles com exactidüo os moradores que couheciiíO e que 
procuravlIo os seus serviços espirituaes, e lhes pagavllo os emolumentos a que 
tinh!!.o direito. Formavllo hypotheticamente o resto do calculo. » 

Çomtudo nlIo se póde dizer que da estatistica formulada pela supracitada ~esa 
de consciencia e ordens de Lisboa no anno de 1ií6 se colheu apenas um resultado 
pouco satisfactorio para a povoaçlIo da prospera colonia, representada unicamente 
por 1.500.000 individuas, pois em li98, isto é, 2'.2 annos depois, tempo necessario 
para a sua duplicaç!l.o segundo o calculo dos mais abalisados estatísticos, havia dobrado, 
elevando-se a mais de 3.000.000 de habítantes, e tornando-se assim quasi igual á 
populaçlIo da mlle-patria. Convem todavia notar que a Conde de Linhares e o abbade 
Corrêa da Serra já elevavH.o nesse tempo e por mera estimativa, a 4.000.000 o numero 
de habitantes: o que prova pelo menos q'.le ha,ia antes omissão do que exageraçllo 
na fórma hypothetica dada ao resto do calculo, a ser certa a supposiçií.o do Conse
lheiro Joao Manoei Pereira da Silva. Ora, que se da'"a essa omiss!!.o é o que nllo padece 
duvida alguma, pois basta um simples exame dos mappas para Yêr-se que nelles 
se nao trata nem dos menores de sete annos, nem da tropa paga. E deve-se ainda 
ter presente que os vigarios, de commum accôrdo com os capitILes móres, diminuiü.o 
o numero da população para obstarem a divisão das freguezias, como bem o fez 
sentir o governadõr da capitania do Ceará ao governo geral em 1808. 

Ligava pois o Governo da metropole a maior consideração ás noções estatisticas 
da sua opolenta e uberrima colonia, niio sómente no que era relativo á cultura, 
producçQo, consumo e exportaçii.O, como sobretudo á sua populaç!!.o, do que ds.o 
irrecusaveis testemunhos os documentos valiosos depositados no archiyo do Instituto 
Histonco. A Carta régia de 8 de Julho de 1800, dirig1da ao Vice-rei do Estado do 
Brazil, enumera, entre as primeiras obrigações que lhe sno inherentes, a remessa 
para o reino desses dados estatisticos, poisque unicamente por elles podia a. me
tropole conhecer o gráu de prosperidade a que se ia elevando o no\'o imperio· de 
Santa Cruz, pesar o valor de suas producçoes, medir a extenslio de seu cOnsumo 
e calcular o movimento sempre progressivo de seus habitantes. E o A viso de 16 
de Março de 1808 (e nno 1800, como por engano se t~m repetido), expedido por 
D. Rodrigo de Souza Coitinho, depois Conde de Linhares, ministro dos negocios da 
guerra, mandou proceder ao arrolamento da popula.çll.o de todas as Capitanias do 
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estado do Brazil, exigindo ao me:ilIDO tempo iníormaçoes relativas ao exercito mi
licia,. ordenanças; etc. Nilo se conhece porém o sen resultado ~inllO qua;to a. 
totalIdade da popnlaçno apurada, que íoi de 4.000.000 de individuo~. 

O primeiro censo da populnçao do paiz, pela sua aproximaçll.O do. verdade, 
pelo possivel esmero na ~ua organizaç!\O, e pela. fé que póde-se nelle d~positar, íoi 
sem duvida aquelle a que se procedeu depois da sua. elevaçno á. categoria de reino, 
quando pela Resoluç!\o ae 24 de Junho de 1818, tomada em consulta da. ~esa do 
Desembnrgo do Paço de 23 de Agosto de 1817, determinou-se que se consultasse 
sobre a divisllo dos antigos bispados e a creaçllo dos que mais necessarios pare
cessem, e buscárilo-se as precisas bases para estudo de materia tn.o ponderosa. 
Refiro-me á memoria. que apresentou aque11e tribunal em 28 de Junho de 1819 o 
sabio Conselheiro Antonio Rodrigues Ve11oso de Oliveira, sob o titulo - ,1 igreja do 
Bra:.il Q/t informação pam ~errir de base li dit"istio ·dos bispados, projectada /1() allno de 
1.819, com a estatillcica da populaçlio do Bra:.il coltsi.derada em tocUu a.~ SItas differmles classes, 
llU conformitlade do.~ m'Lppa.~ das respectivas pro~i",cia.~ e /lumero de seus habitalltes-, tra
balho considerado de tanta importancia, q ne foi reimpresso em 1847 por ordem da 
eamara dos Deputados a requerimento do Visconde de Goianna e distribuido pelas 
repartiçoes publiC<Rs, e ultimamente sahiu na. Rer:isca crim.en.~al do ]II,slitulo lfistorico, 
:perfeitamente reproduzida. 

O censo da populaçllo acha-se aUi distribuido pelo arcebispado da Bahia e pelos 
projectados arcebispados do Rio de Janeiro, S. Paulo, ~Iarianna, Pernambuco, Mara
nhão e Pará e seus suifraganeos, os quaes deveriao formar a grande e ma.gestosa 
igreja brazileira. A' primeira ·vista mal p6de-se comprehender qual seja. a popu
laça0 de cada uma das capitanias; descendo-se, porém, á. ana1yse, e com algum 
trabalho, chega-se a extremar e a obter o desejado resultado. Subdivide-se a po
pulaçllO em livre e escran, sem designaçno de sexos. ,O total da pOp\llaçllO conhe
cido é de 2.860.525 indh"iduos. Para supprir a deficienCia dos mappas accrescentou o 
Conselheiro Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira. a quarta parte ao numero dos· 
habitantes designados nos ditos mappas, pensando ficar assim mesmo diminuto o seu 
calculo integral em relaçao aos menores de 7 anno~, á tropa paga, e ás muitas 
pessoas adultas não descriptas. JS"ilO tendo sido feito o censo simultaneamente, pois 
teve de recorrer aos mappas remettidos pelas Ouvidorias. ao Desembargo do Paço 
em 1809, 1815, 1816, 181 i e 1818, ou pelos differentes magistrados e capitii.eS-m6res 
á. Intendencia geral da Policia em 1814, ou pelos vigarios nesse mesmo anno, o· 
autor accrescenta'·a mais uma. terça ou quarta parte ao mencionado numero dos 
·habitantes, segund,9 a maior ou menor antiguidade dos mappas, o que lhe deu ·um 
accrescilUo de 899.038 individuas, perfazendo a som ma de 3.596.137 habitantes, aos 
q uaes ainda addic!onou por estimativa 800.000 indios bravios ou nll.O aldeados, ele
vando toda a populaçao braziliense a 4.396.231 almas. (I Este calculo, escre.e o 
illustre Conselheiro, de 4.396.231 habitantes, comparado com outro do Conde de 
Linhares de 4.000.000, é muito diminuto, porque entre um e outro existe, o largo 
espaço de vinte annos, no qual a povoaçB.o devia ter dobrado, sendo como tem sido, 
auxiliada. pela grande e extraordinaria concurrencia de po,·oaça.o exterior; sup
pondo, porém, que ella tem avançado unicamente por metade, bem· póde diger-se que 
a povoaçllO actual (1819) é de 6.000.000; comtudo eu nllO q uiz afastar-me dos mappas 
existentes, t!\o illegaes e diminutos, como effecti.amente sao, para. nSO ser notado 
de alguma. aft'eiçAO, q usndo se trata. de calculas, sinllO exa.ctos, ao menos aproxi~ 
mados á. verdade. E' comtudo bem lisongeiro dar uma. idéia cla.ra e incontestavel 
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do nosso estado actual, que promette sem duvida as mais decididas vantagens em 
POUCO!; aunos, Oll a. po\'oaçl'Lo de 9 a 10 milhoes em 25 annos precisos; o que é ma.~s 
que bastante pa.ra grande ostentaçlio de força inttlrna e externa, e para. o necessa.rIO 
desenvolvimento da. industria nacional, e a. aequisiçãO de incalculavel riqueza. II 

Depois da. Igrl'ja. 8ra:ileira do ConselheIro A.ntonio Rodrigues Velloso de Oliveira, 
nada ma.is publIcou-se rela.tiva.mente á populaç!to geral do ImperIo. O proprio Senador 
José Saturnino da Costa Pereira, que fez parte da commisslLO de estatistica. geo
graphica., na.tural, politica e civil, creada. pelo Decreto de 25 de Novembro de 1829, 
e que em 1834 deu á luz o seu Dicci/)I~rio topographico do Imperio do Bl'a:i-l, mostrou-se 
e confessou-se completamente ignorante sobre a materia. 

I( Em nenhum dos artigos deste Diccionario, escreveu eUe no seu prologo, se faz men
ção da populaç!tO ~orrespondente aos locaes que se descrevem: esta. omiSSão, que aliás 
o torna imperfeito, é filha da total carenda de dados sobre este importante objecto: 
alguma.s nota::; que pudémos obtêr a.cêrca da populaçil.o, sl'Lo baseadas em principios tl10 
falliveis, que nenhuma confiança nos merecêrl1o, para as transmittir aos nossos leitores. 
E' opini!l.O a mais seguida que o Brazil contêm 3.800.000 habitantes, sendo 2.000.000 
lines e 1.800.000 escravos: mas é preciso confessar que este numero é resultado de 
calculos de estimativa, porque todos os censos provinciaes, que lhe servem de base. 
sao formados deste modo. 

« Por mais forte razilo é actualmente impossivel pronunciar cousa alguma 
sobre populaçao dos indigenas nllo domesticados: da maior parte delles apenas se 
conhecem os nomes, lugares de sua habitação e pouco ácêrca dos seus costumes; 
e tanto menos, quanto eUes estão mais perto da barbaridade absoluta; e do que 
se tem obserndo em al&,umas hordas, não se póde. concluir para as outras por 
analogia, porque a diversidade de local em que habitilo, suas indoles particulares, 
e princi.palmente a maior ou menor distancia em que se ach!'í.O do estado natural, 
fazem consideravelmente variar os ::5eus habitos, costumes e inclinaçoes. 

« Fizemos todas as diligencias para conhecer, ao menos de algumas naçOes, 
o numero de individuos que as compoem; mas varios caciques, de quem nos pre
tendemos informar, como o dos Apiacás. Cayapós, Guaycurús, etc., têm uma lin
guagem tão imperfeita pelo que toca aos nu meros, que o mais adiantado conta 
a.té 10; d'ahi para cima todos os numeros ~iio expressos por uma pala"ra equiya
lente a muito; e esta é repetida <lua!;:. ou tres vezes. para ex.primir um grande 
numero. II 

Nem o padre :lla.noel Ayres de Cazal, antor da famigerada Coro[J1"aphia bra:ilica, 
l?-em o Conselheiro Balthasar da Silva Lisboa, autor dos .4.n11aeS .do Ri() de Janeiro, 
se occllpárão com a estatistica da populaçao. ~Ionsenhor .José de Souza .Azevedo 
Pizarro de Araujo, nas suas .Jfemori(L.~ hi.çtoricas do Rio de Janeiro /'. da.~ capitanias 
suieitas â sua iurl:çdicÇlio, cita apenas algumas datas e alguns algarismos relativos 
a. uma ou outra provincia. Roberto Sollthey, que escre"eu a sua History o{ Bra:il. 
á vista de documentos importantissimos, pouco refere, e pouco mais .do que elle 
Warden na sua Hi.~toirr de l'l'lnpire dll, Bré.<.i/. Dos viajantes estrangeiros, tão 
exagerados nas suas relaçoes, apenas Augusto de Saint-Hilaire se mostra razoavel e 
consciencioso ácêrca das nossas cousas, e contém nas suas exposiçoes interessantes 
reflexCies sobre os diversos recenseamentos das provincias de S. Paulo e Minas Geraes. 

Ha algumas obra..0; modernamente publicada..c:; que trátlto accidentalmente do 
numero do!': habitantes do Imperio; seus calculas porém, ba.c:;eados em estimativas 
.~m fundamento algum. resentem-se de exagerarão. 
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Na sessllo do Instituto Hh;torico de 20 de .Tunho de 18:>1. apre,;entou o Senador 
Candido Daptista de Oliveirll -um cl\lculo bem deduzido sobre fi, estimativa d!\ 
populaçll.o do Imperio, qUi.! é ainda hoje geralmente Iluoptallo, e de que y, Ex, 
occupou-se 110 seu Uelatorio do anIlO proximo pns,;uclo, 

~!1. fulta absoluta de um een,;o uo Drazil (' ml~i:mO ele qunesquer arrolamentos 
parcutes, que lhe merecessem confian<:n. procurou (h.·duzil-o dl~ um facto ·bem ave
riguado - a eleiçno geral que teve lugar 110 anllo de 1~:34 parn o primeiro regente 
do ncto addicionnl Diogo :\ntonio Feijó. :luxiliallllo-,;e da ~un parte com mais 
alguns dado~ tirauos de e;;tatistica,; de ontra,; naeoc:,;. 

Esse fncto deu-lhe' a cOl:Tlccer 11 relar.ilo eutre o llumero total dos eleitores 
que concorrêrão para a r~ft.'ri(la eleição e o llUlllel'O ue fogos v'1 familias cnUl.o 

existentes. em virtude de uma condi('ão de lei eleitoral. que reO'ula Vil nessa . ~ 

época, como ainda hoje, s('g"ullllo a qllal (Ieda eleger-se um eleitor por cem fogos. 
Preferiu es:m eleiçãO a olltras geraes. por haverem nella tomado parte todas 

as provincias do Imperio, e por ter sido. segundo a sua cOU\'iCÇão, a mais regular 
de todas quantas se realizárão sob !L inrluencia da mencionada lei. 

Pelo exame das actas dos collegios eleitoraes de todas as provincias. relativas 
Ú sobredita elei~ão, e al'chi\'adas na Secretaria do Senado. achou que havi!l.o 
concorrido cêrca de 5.900 eleitores. e não hesitou e:n fixar este numero em 6.000, 
attendendo á::: omissoes, que neces:>nriamente havião de ter occorrido na enlllr..era~s.o 

dos fogos de cada freguezia, e u'ahi concluiu que o numero dos fogos de todo o 
Imperio no anno de 1834 devêra orçltr-Se em GOO.OOO. Tomou 6 habitantes para cada 
iogo, cuja rela~ão fica ainda aba.ixo da m~dia, poi:iq ue em outros paize;:i varia de 
4 11. 10, e, servindo-se cle;:ite dado, achou que a população .eria de 3.600,000 habi
tantes lines. 

Para encher o inten-allo de 1G anuos, que vai llc 1834 a 1850. com o incre
mento. que de\"êra ter a poplllaçilO, correspondente a (':ite período. considerou que a 
população no Brazil de,'eria duplicar no e;:paço de 30 armos. visto que nos Estados 
Cnidos da America. do ~orte esse facto veritica-se no periodo de 20 a 25 annos, 
:iem contar com a populaçãO ad\'enticia, proveniente da constante emigraçilo; e ava
liou o incremento annual da populaçuo no Bl'azil em 1 ':30 do numero achado 
para 1834. Yiu assim que o incremento da mesma população llaquelle periodo, 
representado pelo producto de W::30 multiplicado por :3.600.000 habitantes. dava 
Ul20.000, o que addicionado á populaçãO achada ele,-ava a população· a 5.520.000 
habitantes livres. 

Na fa.lta de dados preciso;; para a avaliação da popula~ão servil. estimou-a em 
2.500.000 indi .... idnos, o q lle corre:::ponde proximamente á relaçüo de 1 escravo para 

2 haoitantes li .... res. 
Reunindo final!I!ente as duas frac~óes (la população inteira, chegou ao resultado 

de que a. populaçAo do Brazil era de 8.000.000 de habitantes. 
Este cálculo, que ni10 deixa de ser engenhoso, parece aproximar-se alguma cousa. 

sem que tah-ez o distincto Senador soubesse ou notasse, do calculo do Conselheiro 
Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira, pois, devendo. pela:: razOes apresentadas por 
elle, dobrar a popula~110 do Brazil no espaço de 30 annos, ve-se que a· populaçãO 
apresentada pelo Conselheiro Yelloso de Oliveira deveria no anno de 1849 elevar-se 
a 8.792.264: habitp.ntes. Ha, é verdade, a differença para mais de i92.264 habitantes: 
mas é ainda digno de notar-se que no calculo de 1819 se incluir~o 800.000 indios 
bra\'io~ 011 nÍLo aldeado:::, os ql1aes fôrií.o de:-:prezados· \10 calculo de 18.')0. 

('6="~O-:t. 
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Depois desses ensaios, baseados nas listas das desobrigas das freg~ezi8S, e 
nas informaçoes colhidas pelos parochos, ou nos mappas remettidos pelos ouvidores 
das comarcas Oll em llm calculo de mera. estimativa, nada mais se tentou sobre , . 
a. populaç!l.o do "novo Imperia, o. nM serem os projectos que correm Impressos, e 
muitas e isoladas tentativas levadas !l. atreito relativamente á populaça.o de uma ou 
outra. provincia, devidas mais á. perseverança. das passoas que a isso se propuzerlLo 
do que aos meios facilitados pela legislaçn.o respectiva. 

Pela. circular do Ministerio dos ~egocios do Imperio, datada de 23 de Outubro 
de 1854 exigir!l.o-se informnçoes dos Presidentes das provincias a respeito do numero 
de habitantes das mesmas, e só no Jlrlatorio de 1! de .Yaio de 1856 conseguiu o 
Conselheiro Luiz Pedreira. do Couto Ferraz, posteriormente Barao do Bom Retiro,' 
Conselheiro d'Estado e Senador, dar conhecimento do seu resultado: 

li E' ocioso repetir neste lugar o que se tem escripto o.flicial e extra.-oflicialmente 
sobre a imperfeiçlLo dos poucos dados estatisticos que servem de élemento para o 
calculo de nossa. populaçao. ' 

CI. Eu mesmo já occupei a attenç!l.O das Camaras Legislativas, expondo-lhes as 
d.iffi.culdades que torna,"a.o impossiveis, por emquanto, trabalhos mais regulares e 
conscienciosos. 

« No emtanto devo communicar-"\"os o resumo das informaçoes officiaes obtidas 
a semelhante respeito. 

({ Geralmente se diz que a população do Brazil orça por 8.000.000 de habitantes. 
Aquellas informações dno quasi esse mesmo resultado, avaliando-a. em 7.677.800 
habitantes. » 

As naçoes que poss~m importantes trabalhos sobre o censo da sua populaç!!.o, 
n~ os obti\"eri1.o para logo sem a lut.a da intelligencia com as difficuldades mate
riaes. O reino da Belgica, t1l.o bem constituido pela uniformidade de suas instituiçoes, 
e pela concentraçiLo de seu territorio em tno limitada á.rea, e no qual sente-se a 
acçiI.O do governo com a magica rapidez da telegraphia electrica nos mais pequenos 
pontos da sua povoação, lutou por muito tempo com documentos imperfeitos, como 
s!I.o os que se publicárão em virtude do Decreto de 24 de Janeiro de 1831, que 
incumbiu ao ministro do interior a sua organizaçao, e isso paI'" trabalharem os 
departamentos isoladamente e sem unidade de pensamento. S6 depois que, instituida. 
em 16 de"l1arço de 18U a commissil.o central, composta de funcci(m~rios tirados de 
diversos ministerios, deu-se o plano completo para a publicaçs.o dos actos" estatis
ticos relativos aos diversos ramos da administraçti.O de todo o reino, e se incumbiu 
a cada departamento a organizaçil.O da sua estatistica, de harmonia co~ o plano 
geral, obtiverão-se felizes resultados. .à.inda assim foi necessa.rio que tres &ml08" 

depois, sob proposta do illustrado Nothomb, se creassem com~es ftliIeI-mus. 
capitaes dos departamentos, para coadjuvaçao da commissão central; e" 6 d'ahi .. que 
data a apresentaçilo dos mais perfeito&" trabalhos sobre o quadro.da poopu~ e 
liIeu movimento. 

O que o reino da Belgica realizou por bem entendida perseverança.., nós ten
tamos,. sem resultado, antes que eBe se tivesse constituido independente; é pelo 
menos o que se depreende do § i.o do. art. 24 da Lei de 20 de Oitubro de 1823, 
que conferiu a organizaçao da estatistica das proYincias aos conselhos das respectivas 
presidencias, e é tambem o que se colhe do Aviso circular de 8 de A.gosto de 1826, 
publicado no Diafi<J Fluminense do mesmo a.nno, pelo qua.l mandou-se que em todas as 
provinciãs se formassem tabu as eRtatisticas por um systema. uniforme, para' o que 
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se remettêrR.o exemplares de um elenco, que .se fez estampar. para. . esae fim, 
recommendando-se que nesse. importante trabalho se empregassem 08 "indÍriduos 
mais ho.beis da provincia, e que com e1Rcaz diligencio. se procurasse que tudo se 
concluissE.! o. tempo de poderem ser presentes os seus resultados á Assemblén Geral, 
quando nO'-amen.te se abrisse em 1I0.io de ]827, por ser indispensavel o conheci
mento deUes para ° acerto de muitas providencias de que depende em grande parte 
a prosperidade geral da naçao" . . 

A nno ser o. supposiçlLo do. ex.istencia de trabalhos estatistiCos, já formulados 
pelos conselhos das presidencias das provincias na fórma estabelecida na já cita.d8. 
Lei de 20 de Oitubro de 1823, é inconcebivel a limitação de semelhante prazo em 
tempo de tao ditliceis communicaçoes, e a acceleraçlto com. que buscou-fle obter o 
que só poder--se-hia conseguir com mais vagar e tempo_ E' para lastimar que se 
del:iprezasse para sempre o trabalho que nno pôde ser apresentado no tempo pres- " 
cripto, talvez por falta de pessoal habilitado, e quem sabe si tambem pelo appa. 
rato do elenco, que não me foi possivel descobrir; e ainda mais que nno occor-
resse a lembrança de adiar a sua apresentaçao por annos successivos até que se 
conseguisse a desejada realizaçao! 

O Decreto de 25 de No"'\embro de 1829 remediou apparentp.mente a imprevi
dencia da brevidade de espaço marcada pelo A. viso circular de 8 de A.gosto de 
1826. Reconheceu-se de novo a necessidade de se organizar a estatística do Im-.. 
perio, pelas ,-antagens que de seu exacto conhecimento deveriao resul~r para. os 
trabalhos da Assembléa Geral e para os actos do Poder ex.ecutivo, e creou-se nesta 
Curte a commis.,ao de estatistica geographica, natural, pol~tica e civil, e nomeárso
se para fazer parte da me.<;ma os cidadlI.os Dr. Joaquim de Oliveira Alvares, 
director, José Maria da Sih"a. Bittencourt, secretario, e José Saturnino da Costa 
Pereira, Com"ado Jacob de Niemeyer e Raymundo José da Cunha Ma.ttos, adjuntos" 

C.inco annos depois, pelo Decreto de 2i de Oltubro de 1834, foi dissolvida a 
commissl1o, sem que deUa se colhesse algum fructo. Semelhante esterilidade só 
tem explicaçãO nas distracçoes de seus membros para outl'a.$ occ:upaçoes, como sue
cede commummente entre n6s, do que resulta sempre a fa1~a. de homens eipeciaes, 
poisque era,o todos elles dotados do habito do trabalho, que centuplica as forças 
das habilitaçoes. 

Ignora-se o fundamento que pudesse ter havido para semelhante dissoluçlI.o,. 8. 

não ser ella tomada em consequencia da extincçs.o dos conselhos geraes das pro
vincias, ordenada pelo artigo 12 da Lei n. 38 de 3 de Oitubro de 1834, visto que 
em virtude do § 5.· do art_ 11 do ..:\.cto A.ddicional á ConstitilÍ~o do Imperio, que 
havia sido publicado em 12 de Agosto desse anno, passára pa.ra as AssembléaS. 
rrovinciaes, cumulativamente com a !.ssembléa. e o GovernQ Geraes, a. attribuiçã? 
da organizaçã.O da estatistica da provincia; mas essa disposiÇl1O, que pertencia. aos 
extinctos Conselhos, já existia. pelo § 'J.o do art. 24 da. Lei de 20 de Oitubro de. 
1823, quando teve logar a creação da. sobredita. commissAo, a qual como. cen~~. 
deveria ficar subsistindo para imprimir ° cunho da uniformidade, d~do Uma di
reccão unitana ás investigações, e marcando com precisa0 as .bases . da. .collo:OO~ 
Cão".dos trabalhos subsidiarios para a organizaçlto da estat~tica ~era.l.do.·.~~~,V 
Á..ssim debaixo de um plano bem combinado se colherião sim~l~nea~ente, e .... ~ 
toda a parte, os dados, empregando-se toda a fidelidade e 'escrupulo, que. requer· 
semelhante materia, e examinar-se-i9.0 depois em commum, afim, de serem 9...ste
maticamen.te coordenados. Tér-se-ia assim seguido uma. ma.rcha UDiforme e .JaQI; 

". 
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e, em vez de um limitado numel'O de trabalhos sem nexo, sem a menor harmonia 
de idéias, ensaiado em periodos irregulares, teriamos já excellentes subsidios qua 
sl:lrvissem de ponto de partida, e de comparaç!l.o para mais suados trabalhos. 
Tentou-se, é certo, mais tarde a creaçil.o de um novo nucleo, e pelo Decreto n. 1.565 
de 24 de Fevereiro de 1855 fOr!l.o npprovados os estatutos da Sociedade estatisticl\ 
do Brazil; mas u árida sciencia ficou isolada em seu templo, por falta de sacer
dotes que mantivessem o culto, e n sociedade veiu a inanir-se, desapparecendo de 
todo. 

Da autorizac!I.O dadu aos Conselhos das presidencius pelo supracitado § 7.' do 
art. 24 da Lei de 20 de Oitubro de 1823. substituidos depois pelos conseihos geraes 
das provincias creados .pela Constituiçi1.o. nenhum resultado colheu-se para o censo 
da populaç!l.O provincial. ~\penas os Conselhos geraes das provincias de ~aranhll.O 
e Minas Geraes submettêrilo á approYaçilo da Assem bléa Geral as suas resolnçoes 
relativamente á sua demographia. A da proYincia do :\lal'un11ilo, approyada pela 
Resoluç!lO de 11 de Dezembro de 1830, é antes medida polici:tl, que sómente se re
fere aos fazendeiros da Proyincia. nos qllaes dá-se o titulú de senhores de terras e 
homens poderosos, e a seus aggregado.:, do que disposiçuo tendente a obter infor
maçoes necessarias á formaçilO do censo. A da proYincia de ~1inas Geraes, appro
.ada pela Resolução de li de Julho de 1832, comquanto incumbisse aos Juizes de 
Paz o arrolamento das pe::::soas existentes nos districtos de sua jurisdicçl!.o, tinha o 
inconveniente tambem da parte policial. mandando .os supracitados juizes que pro
cedessem na fórma de ::en regimento contra as pessoas que se verificasse serem 
vadias e sem meios de decente subsistencia, o que sem du.ida concorria para nulli
ficar o desejado arrolamento. 

As Assembléas Provinciaes, comquanto se mostrasserr. logo nos primeiros annos 
de sua creação solicitas nas attribuiçúes que lhes são conferidas, não têm sido mais. 
felizes do que os Conselhos geraes a este respeito. E quão fatal não lhes é ainda 
agora a falta de estatisticas, nilo só relativamente á sua populaç1l.o, como a tudo 
o mais que se prende a seus variados ramos ~ A irregnlar e viciosa di .... isão de suas 
comarcas, a· creação de numerosas parochias, e sua subsequente elevação á cate
gorIa de villas e cidades, para ~erem nas successivas legislaturas supprimidas, e 
de no '"o creadas, causando não pequeno uanstorno aos povos e mudando continua
mente a face da carta corographica, tem mais origem na ignorancia das seus alga
rismos estatisticos, que na phl'ase feliz de G<pth não SÓ goyernão o mundo, mas 
tambem denuncião como é elle governado, di) que mesmo no embate das opiniões 
dos partidos::mesquinhos, que se agi tão no seio da representação provincial, a que 
se tem querido attribuil' essas bru:;cas e irreflectidas transfor:naçaes. . 

A.lguns censos da populaçãO, que possúem varias pro .... incias, achão-se eivados 
de Yicios e inexactidúes, taes qunes se notão geralmente nos seus mappas estatis- • 
ticos, feitos sem plano, organizados sem instrucções semelhantes. que convergissem 
para um todo uniforme. levantauos em annos desencontrados, quando deyeriM ser 
simultaneamente, c satisfazendo assim mal e descuidosamente as disposições de uma 
legislação disparatada em materia em que pela sua homogeneidade mais deveri!l.o se 
harmonizar para preencher o fim que nesta parte te ... ·e em .ista o Acto A.ddicional. 
~a Europa as nações se aproximM, estabelecendo por meio de accôrdos internacio
naes o mesmo systema de pesos e medidas, a mesma uniformidade de moedas: e. 
estudando-se mutuamente, procurão uma lingua universaL e buscão por meio· d~ 
congressos estatisticos harmonizar os arrolamentos, estatuindo os mesmos quesitos e 
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em determinados annos. No Imperio, pl'ovincia~ il'mll.s, qut!, pelas leis fllndamentaes 
que as constituem, devem trabalhar separadamente, mns em 1Im'monia, para 11. reali
zaç!i.o de um todo, clula vez menoss e entendem, e gyrll.o fóra das orbitll.s prescriptfts, 
COIn prejuizo de suas hlzes! 

O Governo Geral por suo. parte, sem o coucurso uas Provincias, seg-undora ter
minante di~posiçno do Acto Audicional, q \le incumbe ás Assembléas PrOYillCiae~ pro
moverem cumulativamente com o mesmo Governo Geral a organizaç!l.o dn. estatis
tica nas provincias, e sem os pr?cisos meios q ne lhe com'em empregar, pouco ou 
nada tem podido fazer. Limitou-se pois até aqui a. publica<,;no unnunl de imper
feitas relaçoes de baptismos, caSllmentos e obitos. Ainua assim o Conselheiro Ber
nardo Pereira de Yasconccllos reclamou do Corpo Legislativo em seu relatorio 
apresentado na sessão de 183~, como Yinistl'o da Ju:;tIça. os meios conducentes, n!i.o 
apresentar uma e,;tatistica completa, o que considerava obra de longo folego, de 
muitos anuos, de muitos desvelos e de muitas combinaçoes e estudos, e que 
exigia extensno encyclopedica de conhecimentos, para o que se necessita do emprego 
de muitos talentos e de muitos materiae,;, mas sim a colligir os eíementos que 
irino pouco e pouco formando o grande volume desse interessante trabalho. Yais 
do que ninguem os Representantes da. :Xaçuo conhecião a necessidade de uma 
estatistica, que nM s6 contivesse um censo 'exacto ou pelo menos aproximado da 
populaçi!.o do Estado, como tan;'em da sua producçao em geral, e em particular 
da sua industria, riqueza, cOllllllercio, ad11linistração e finalmente de tudo quanto 
f6rma a força e a grandeza de um paIz. Para mais relevar a falta da esta
tistica dizia o abalisado Conselheiro: (I Sem ella ou falhão 011 difij,cultão-se os cal
culos financeiros e administrativos, e mal podem avaliar-se e mesmo conhecer-se os 
melhoramentos mornes, physicos e politico.s, que .se uevem fazer na organizaçãO 
social e nas suas diversas partes e relações .• » 

O § li do art. 18 tit. 4.° do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842 incumbiu 
aos Chefes ~de Policia o arrolamento da popula~ão das pru\"incias de sua jurisdicÇãO; 
mas apenas um 011 outro d'entre elles tentou e mal conseguiu realizar essa tarefa. 

S6mente em 1850 forão attendidas pelo Corpo Legislativo as palavras do eminente 
estadista, pela imistencia do Visconde de ~onte-Alegre, então ~inistro do Imperio, 
que, apezar da inexactidão dos mappas parciaes e da falta dos das provincias mais 
populosas, fez organizar um quadro que apenas representa a terça parte da populaçãO 
geral do Imperio: e aSSIm provou a necessiuade de cuidar-se nesse se.viço, 

« Apresentando-vos trabalho::; tão incompletos, dizia elle á Assembléa Geral em 
seu relataria desse anno, fui a isso induzido pelos motivos já expendidos no artigo 
deste "relatorio relativo ao commercio: a necessidade de repetir esse trabalho nos 
rela.torios posteriores avivará a de instar pelos dados indispensu"veis para a sua 
confecç!W. e despertará nas autoridades, q ne devem ministral-os. a obrlgaçll.O de 
empregarem todos os recursos ao seu alcance para conseguil-o. Yerdade é que fracos, 
sinão inteiramente improficuos, são recurso;; tues, e por isso impo~sivel será. que se 
consiga trabalho perfeito e completo, sem que para esse fim habiliteis o Governo com 

os meios necessarios. » 
Pelo § 3.° do art. li da Lei n. 586 de 6 de Setembro de 1850 ficou o Governo 

autorizado a. despender o que fôs!;e nece:::sario para levar a effeito, no menor prazo 
possivel, o censo geral do Imperio. com especific~çüo do que respeitasse a ~ada uma 
das provincias, e -outrosim para estabelecer regIstros regulares dos naSCimentos e 

obito. a.nnua.es. 
CENIJO- 4. 



14 -
. 

ApparecêrllO os Decretos us. 797 e 798 do 18 de Junho de 1851" mandando exe
cutar os Regulamentos para. a. organizaçno do censo geral e dos registros dos na~ 
cimentos e obitos, cuja necessidade foi tantas vezes deplorada pelos Presidentes de 
provinda nos seus relatorios ás Assembléas Provinciae:!, como a causa da imperfei
çao e inexactidoeg dos arrolamentos, apontando-se para os 'paizes que os poSSuilLO 
e desejando-se a sua adopçllo nas provincias do Imperio. Parecia pois que as 
ditD.culdades havino desapparecido, e que o censo se ia levantar com toda a faci
lidade e exactidl1o; mas o GOi'erno geral, ,que havia estudado a questllo, nno deixou 
de manifestar apprehensoes a tal respeito no relatorio dos nego cios do Imperio apresen 
tado ao Corpo 'Legislativo na sessM do anno seguinte: 

« As difficuldades. dizia o venerando Visconde de lronte-Alegre, em toda parte 
inseparaveis de trabalhos desta ordem, sobretudo quando pela primeira vez se 
emprehendem, tinhao, como sabeis, de avultar entre nós pela vasta extensilo do 
territorio, pela falta de meios de communicaçao, pelo isolamento da populaçllo, 
ainda em extremo disseminada. e por seus habitoiS e vida excentrica nos lugare~ mais 
desertos do interior. Estas circumstancias, bem que pesadas c attendidas nos citados 
Regulamentos, fazilLO receiar que talvez occorresse na pratica a necessidade de 
modificar :uma ou outra de suas disposiçoes; e aguardava o Governo as informaçoes 
que a experiencia, fôsse ministrando, 'os incomenientes que fossem apparecendo. » 

Creoll-se a Directoria Geral, de que trata o art. 1.0 do Regulamento para a 
org,anizaçi1O do censo; a qual entrou desde logo em ex.ercicio, e sob propostas dos 
Presidentes das provincias forão nomeados os directores provinciaes e mlinicipaes, 
bem como o~ commissarios e demais funccionarios, aos q uaes devia ser commettida 
a execução do trabalho. Reconhecendo-se para logo a necessidade de alongar 
um pouco os prazos marcados para a distribuição e recebimento ,das listas de 
familia, foi este inconveniente removido com as pro.idencias do Decreto n. 898 de 4 
de Janeiro de 1852 e com as Instrucçoes da circular da mesma data. QuaI;l.do tudo 
fazia esperar que em bre.e se le,·asse ao cabo, com a mais aproximada exactidllo, 
o recenseamento da população do Imperio, surgirão difficuldades e até obstaculos 
sobre a execuçao dos registros dos nascimentos e obitos. O Governo Imperial 
nilo hesitou. em presença de factos de summa gravidade e que iao tendo incre
mento, em, tomar a deliberação que a actualidade reclamava, e aguardando a calma 
e a reflexão com que de.ia proceder-se á reviSãO do Regulamento, mand;u so
brestar na sua execução pelo Decreto n. 90i de 29 de Janeiro de 1852. E porque, 
no estado de agitação em que se achaYão algumas pro.incias do Norte, si era 
impraticayel o registro regular dos nascimentos e obitos, nllo o' era menos o trabalho 
de proceder com a devida exactidão ao arrolamento da populacao do Imperio, foi 
igualmente suspensa pelo mencionado Decreto a execuçao do Regulamento do CCIll)\). 

A oppOSiÇãO feita pela parte da populaçao mE'nos sensata e illustrada á ex&
Cuç!i.O do Regulamento do registro dos nascimentos e obitos, não se cifrava unica
mente no protesto da abstenção de recorrerem, em obser>ancia da Lei, aos registros 
dos nascimentos e obitos para os effeitos estabelecidos. 

, '« EriiO ameaças, eScrevia o ill ustrado Visconde de Monte-Alegre, manifestaçoes crimi
nosas, reunioes armadas, que cumpria dissipar e reprimir, e exa'minada a causa, residia 
ella nM na difliculdade de executar-se o Regulamento, mas sim no boato, arteiramente 
espalhado e loucamente acreditado pelo po'o rude, de que o registro. só tinha 
por fim escravizar a gente de côr. Fanatizada por tl1.o' absurda prevenç!i.o a parte 
menos reflectida da populaç!i.o, e provocada por malfeitores, que sempre em taes 

# 
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occasi(Ses se apresentA0, prorompeu em excessos, que se manifestár!o na provincia 
da. Parahyba por alguns disturbio8 de prompto apaziguados, na do Ceará por um 
pequeno motim em Baturité: e na das Alagõas por tentativas de desordem que 
fôrll.o a tempo suffocadas; mas em ~rgipe cresceu a. audacia dos amotinadores ao 
ponto de se apresentarem armados na villa do Porto da Folha.; e em ,Pernambuco 
fôrll.o ainda mais graves as occorrencias, que infelizmente nl10 pudérno terminar 
sem o apparato da força. 

u Foi nesta ultima provincia que o scisma e prevençl10 contra o Regulamento 
attrahiu maior numero de de.3vairados, que em frenetico delirio o apellidavao lei ao 
capliT:eiro e ameaçavllo de geral transtorno a ordem publica, apresentand<H!e arma
dos, em grupos mais ou menos numerosos, nas freguezias de Jaboatl1o, sn.o Lou
renço e lIuribeca, do termo da Capital; na da Escada, do termo da Victoria; na 
de Ipojuca, da comarca do Cabo; na do Rio Formoso, da comarca do mesmo nome; 
na de Buique, da comarca. de Garanhunsj .na ,i1la de Iguarassúj na comarca de 
Goyanna e nas de Nazareth, Páu-d·alho, e Limoeiro, sendo as duas ultimas o 
principal theatro dos amotinadores, que ahi fizerllo perder por momentos "toda a 
esperança de" um desfecho incruento. Chegou a 700 o numero dos sublevados reu
nidos na villa de Páu-d'alho, e a 600 o dos que se reunir!J.o na .illa do Limoeiro, 
e tanto n'uma como n'outra desarmárno o destacamento, prendêr!lo algumas auto
ridades, puzer!J.o outras em fuga e enchêrü.o- de consternaçao toda a popülaçl1O 
pacifica. Felizmente as medidas energicas, tomadas- a tempo pela Presidencia. "da 
Provincia, o tino e prudencia com que fôrão executadas, o acertado "emprego dos 
meios ·suas(}rios, e a palavra de Deus, prégada com uncçi!.o pelo Missionario apm;
tolico frei Caetano de lIessina, no meio de um povo rude, seduzido pela falsa idéia 
de o quererem capti,ar, restabelecêra.o em pouco mais de um mez a paz e a 
ordem, que t!i.o séria mente parecião compromettidas em toda a Pro .... incia j ha
vendo com tudo a deplorar a morte de dQis soldados e o ferimento de cinco, perten
centes ao 9.° batalhã.O de infantaria, sobre o qual fizerã.o fogo das matas os suble
vados da villa de Páu-d'alho, quando elle marchava a occupar aquella· ,illa. » 

N!i.o deixando de reconhecer a necessidade da re .... is!!.o dos Regulamentos, o Go.erno 
geral tratou de habilitar-se com as informaçoes necessarias para poder devidamente 
apreciar e remo'"er os embaraços que se oppuzerão á execução dos registros de nas
cimentos e obitos, e expediu as ordens necessarias para que, conveniente~ente mo-· 
dificado, se executasse o respecti,"o Regulamento, bem como o do censo 'geral do 
Imperio. .A. necessidade de apressar quer um, quer outro trabalho, se tornava cada 
dia mais patente, e para demonstraI-a era bastante ponderar qu.e sobre o estado 
numerico da populaçilo . nada se sabia que merecesse a menor fé. 

Toda,ia ainda em 1853 não tinha podido o <klverno proceder á. re,isã.o dos Regu
lamentos. A.s graves occurrencias, que fizer!!.o sobrestar na execuçao daquelles actos, 
justificavs.o por si sós a demora da substituiça.o ou alteraÇ8.0. Além das di:fficul
dades inherentes a trabalhos de tal natureza, havia que attender a velhos precon
ceitos e habitas in;eterados, que nilo é facH nem mesmo prudente atacar aberta
mente; ha,ia que attender á ,asta extensll.O do nosso territorio, pela maior parte 
inculto e despovoado j havia que attend~r á falta de meios de conducça.o para per
correr enormes distanci~ no interior" E demais o Governo julgou" necessario que 
consultasse com o seu párecer a Secçao dos· Neg:ocios do Imperio do Conselho d'Estado 
sobre as modificaçoes que convinha. fazer nas disposiçoes dos Regulamentos suspensos, 
que mais impugnadas havii!.o sido, e aguardou por entAo o dito parecer. 
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Suspensa. provisoriamente pelo Decreto n. 907 de 29 de Jl\neiro de 1852 a exe
cuçno. do ee.nso geral do Imperio, nndo. mais se tem feito até ao presente para o arro
lamento geral da pop1llaçno do pniz,/quando, pelo art. 107 tit. 5.· da Lei n. 387 de 19 
de Agosto de 1846, a eUA se dere pro~eder de oito em oito annos, pela maneirll que o 
Governo julgar lllllis acertada, devendo conter os mnppns geral e pnrcines, e além de 
outras declaraçoes, que fôrem julgudas uecessarias, a do numero de fogos. de cuda 
parochia. 'É por este nrrolamellto q ne se determinará o numero dos eleitores, 
correspondend~ cem fogo::; 11 callu eleitor. e dando um eleitor mais n parochia que, 
além de" um mulhplo qualquer de cem fogos. contiver mais uma fracçil.o maior de 
cincoenta fogos; nem uma parochia porém deixnrá de dar ao menos um eleitor, 
por menor que seja o numero tIe sea::; fogos. O arrolamento seri euviado á Assem
bléa Geral, a fim de fixar por lei o numero de eleitores de cada parochia.- Por fogo 
entende-se a casa ou purte della em que habita uma pe$soa livre ou uma familia 
com economia separada. de maneira que um edificio póde conter um ou mais fogos. 
Sobre a Secretaria do Imperio pesa o encargo da organizarão da estatistica da popu
laça0 do Imperio, segundo o cli::;posto no n. 15 elo § 2.° dQ art. L" do Decreto 
n. 4.152 de 13 de Abril de 1868. 

O antecessor de V. Ex., dando a de\"ida importancia ao resultado do arrolamento 
da pro'\"'incia de Santa Catharina, emprehendido pelo Dl'. Presidente Adolpho de Barros 
Ca\"alcanti de Albuquerq ue Lacerda no.anno de 1867, mandou pelo A \"iso circular de 28 
de ~o\"embro desse anno que os Presidentes das proYincias dessem as necessarias 
ordens para se organizarem trabalhos relativos á população das mei;mas 'Pro .... incias, 
de accôrdo com as instrucçoes e mappai; feitos pelo Presidente daqllella pro\"incia, 
e remettessem até ao mez de Fevereiro de cada anuo cópia do tra.balho depois de 
sua organização final pela respectiva repartição da policia. Essas ordens nli.o fôrllo 
cumpridas. 

Para le,ar á realidade a organização defiriiti .... a do censo do Imperio, é neces
saria a creação de empregados especiae::;, e nesse caso será bom re\"êr o Regula
mento mandado executar pelo Decreto n. 797 de 18 de Junho de 1851, tanto mais 
quanto não foi ainda ensaiado, nem foi contra elle que se le .... antárllo os queixumes 
e' as ameaças, bem como a qualificação de lâ do captirâro, de .... arios e obscuros 
descontentes de diversos pontos de algumas das pro\:incias do Xorte. . 

N;:'~ direi. por não ser competente. que o Regulamento contenha defeitos. Carece 
porém prova\"elmente de múdificaçúes. aconselhadas pelo tempo e pela prática., e 
com as quaes poderá ser ensaiado em todo o Imperio com probabilidade de melhor 
resultado. 

O exito dos arrolamentos não depende unicamente das leis regulamentares; está 
na. escolha dos empregados q ne Oi; devem realizar. e como estes dependem da no
meaçllo de autoridade mais eie\'ada, facil será. reno\"al-os procurando pessoas habi
litadas para taes encargos. 

E' preciso, primeiro que tudo, que o Go"erno geral mostre ostensivamente 
ligar a assnmpto t<10 trani;cendente toda a importancia que merece nas 'nacoes 
q ne nos precedêrão na marcha da civilização. e que procure por meio de p~bli
caçoes adequadas infundir nos animos das classes menos illustradas, e que por ahi 
vivem arredad-as e entreg~les a seus puros instinctos, a necessidade de semelhantes 
o'[leraçoes, que nllo têm por fim nem o recrutamento, nem o lançamento de no\"os 
impostos e oiltro~ pesados onns. meros phantasmas com que se assombrúo e que 
as perseguem q ilando se trnt~ de incluil-aa no numero que represent~ a totali-
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dad.e da. populaçn.o de sell paiz, Nelll foi por VII. ostentaçn.o que os Estados Unidos 
do. Americo. do ~orte prescrevêrn.o no artigo 1," da Lei de 17 de Setembro de 1787 
as épocas em que o recenseamento se deve realizar em todos os Estados, estabele
cendo pesadas multaR para os refractarios e penas aindu maiores para os agentes 
inexactos e inactivos nas suas obrigaçlles, "Cltimamente n. !talia, sentada pela aua.. 
unificaç!l.o no congresso das primeiras naçoes da Europa, realizou á força de von
tade, ·superando diffi.culdades enormes, o censo da populaçao do novo reino, e admit.
tindo para os seus calculos novas theorius, puz em seus verdadeiros termos a quest!l.O 
da populaçl1.O de facto e da populaç!l.u de direito, quando até aqui s6 era tratada 
incidentemente e como accessoria de outras q uestoes. ou antes como corollario de 
principios já estabelecidos do que como um novo principio que se tinha de esta~ 
belece:'. 

Si temos tomado parte nos festins da industria celebrados pelas naçoes de além
mar, porque tambem nl10 iremos sentar-nos no congresso estatistico das naçoes '? 
Já ao lado dos recenseamentos das populaçoes dos estados; que caminha0 na van
guarda da civilizaçao, poderia figurar o censo da populaçllo do Imperio, si longe 
de desanimarmos pela imperfeiçao do trabalho, nascida de numerosas difficuldad.es, 
nos tives:;emos contentado com ensaios, embora incompletos e até inexactos ao 
principio, mas que por l:iuccessivas correcçoes, impostas pela prática, teriao attingido 
a complemento a que têm· podido chegar em outros paizes. Justo é porém nao 
criminar sem criterio as geraçoes passadas. E' vasto o nosso Imperio e quasi tao 
extenso como a Europa. A sua populaÇiio, nota,el pela heterogeneidade das raças 
e condiçoes sociaes, que a constituem, acha-se disseminada pela immensa área de 
seu territorio, que a n110 ser assi!D., seria jü mui sufficiente para nos dar mais 
força, e para incutir maior respeito. 

Realize V. Ex., com a boa wntade que tem. essa operação contra a qual se 
têm levantado tantas difficuldades, tiLO ardnos obstaculos. Xem a imperfeiçao do 
ensaio, nem a inexactida.o de que ·venha por fatalidade eivado,. ser-ao manchas 
sufficientes para obscurecer o brilho da inicia.tiva levada á. realidade. O modo por 
que se está procedendo ao arrolamento da Côrte, os brilhantes resultados já. obtidos, 
ds.o as mais lisongeiras esperanças de que o pequeno ensaio servirá de incen
tivo e norma para o arrolamento geral do Imperio. 

Por Aviso de 25 de Janeiro deste anno mandou Y. Ex. exigir informaçoes das 
Presidencias de provincias relativamente ao censo da s'ua populaçl1o. 

Apenas treze dentre ellas satisfizerilo a requisiçãO da melhor maneira que lhes 
foi praticav~l, desculpando-se com a falta de elementos que servissem de funda
mento a essas informaçoes, prova irrecusavel da imperiosa e urgente necessidade 
de um recenseamento geral, assentado sobre bases simples e uniformes. 

Sob a rubrica de cada provincia,r fica consignado no incluso trabalho, que 
submetto á illustração de Y. Ex., o fructo que pude colher de taes informaçoes, e 
bem assim tudo quanto se tem tentado a semelhante respeito desde os tempos colo
niaes até á actualidade. 

Passando em revista todos os trabalhos que vieruo ao meu conhecimento, quer 
officiaes, quer devidos a esforços de particulares, tanto nacionaes como estrangeiros, 
limitei-me a mera exposiçs.o, e conclui sempre com a recapitulaçilo dos diversos 
calculos, segundo a ordem chronologica. Tentei ajuizar da sua ,erucidade, como 
era do :desejo de V. Ex.; mas desisti da tarefa por julgal-a di.ffi.cilima, pois neces
sariamente ha.via de estabelecer calcnlos baseado~ em theorias falliveis, e. a final 
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acha.r-m~hia. perdido no meio de tantas contradicçoes, como as. que resaltl10 dessas 
recapitulaçoes, e dos erros em que têm cahido os que têm procurado analysal-os. 

Deus Guarde a V. Ex. 

Illm. e 'Exm. Sr. Conselheiro Paulino José Soares de Souza, ~inistro e Secre
tario d'Estado dos Negocios do Imperio. 

Rio de Janeiro, :2 de :\Iaio de 1870. 

Chefe de SecçAo. 

• 
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\~!!.o vierno as infol'macOes pedidas por A viso de 25 dé Janeiro ultimo. 
Os calculos feitos em linnos anteriores sobre a populaçl1o desta provincia limi

tüo-se a pequeno numero. 
Pelos maEpas do ouvidor do. antiga comarca do Rio Negro, de que se formou a 

nova ProvinclR do Amazonas, remettidos á Mesa do Desembargo do Paco em 1819, 
a sua populac9.0 adulta era de 14.680 individuos. O Conselheiro Antonio Rodrigues 
Velloso de Otiveira, na sua informacão a que deu o titulo de Igreja Bra=üeira, 
eleva-a a 19.350 habitantes, sendo 13.S10 lines e 6.040 escravos, e accrescenta que 
nesta antiga comarca não fôrl!.o numerados pelo respectivo Governador os Inwos 
sel.agens que por ella vagil.o, a qual, medindo tantas Jeguas, conteria talvez 15.000 
Indios. Esse numero não parece exagerado si se attender a que s6 nas povoacoes 
do Rio Branco havia em li77, segundo o Bacharel Francisco Xa.ier Ribeiro de 
Sampaio, Relação geoyraphica e hi,storica. 1.019 indios aldeados: e do Relatorio do f.O 

de OitubTo de 1857 do Presidente da Provincia Angelo Thomaz do Amaral, vê-se que 
existiao 24 districtos' com 1~9 aldeamentos, comprehendendo 726 casa~, 15 espenas 
e 9.975 Indios, sendo 6.086 ~aiores. 3.570 menores e 319 de idade desconhecida. 

O Tenente-coronel Antonio Ladisláu Monteiro Baena no seu Ensaio CO'I'ographico 
,sobre a provincia. do Pará, concluido em 1833 e impresso em 1839, orçou, se
gund0 os dados que teve á. sua disposição, a populaçi!.O da comarca a qual continha 
51 povoações, comprehendendo 2.0-17 fogos, em 18.843 habitantes, sendo 17.881 livres 
e 962 escra\·os., exceptnados os Indios selvagens. 

« Na comarca do Rio Xegro, diz e11e, desyanecêrs'o-se os lugares de S. lIarcel
lino, da Conceicüo de S. Filippe, e de S. ~Iartinho do Rio Branco, e a villa de S. 
José do Javary 'no Solimões. As villas e mais povoações. que ainda permanecem, 
apresent!i.o-se pouco fornidas de habitantes. XãO ha tábua de po:pulaçi!.O desta c0-
marca que nãO pranteie de anno em anno um decrescimento sensl.el; vê-se na de 
1821 o numero de 34.692 habitantes, na de 1825 o .de 32.i32, na de 1827 o de 
16.403 e na de 1831 o de 16.213, e por consequencia no espaço de 10 annos a habi
tacil.o mediterranea perdeu 18.4i9 moradores, perda que se diz occasionada da deser
CãÕ dos Indianos. do contagio das sezoes e bexigas, e das; correrias dos Muras. 
• « No anno lie 1788 o numero de fogos da comarca era de 29.568: peroeu ella 
27.521 no tempo voh'ido ent.re o indicado anno e o de 1832. » 

O Capitiio-tenente Lourenco da Silva Araujo Amazonas no Dicci(mo.rio Topographico 
desta provincia contesta os éalculos do Tenente-coronel Antonio Ladisláu Monteiro 
Baena. Pondera o autor do Diccionario Topographico que o decrescimento da J>opu
lac!i.o é deyida á emigraci!.o dos habitantes para as cabeceiras de innumeros Tagos, 
riõs, igarapés, onde mais abunda a caca e a pesca, e apresenta o arrolamento ·da 
populac9.o comprehendida em 4.530 fogos, resu1tado de suas observações e no.ticias 
lllcompletas, que começára a colligir em 1840, no resumo seguinte: 

Amazonas. . . . . . ... . 
Solimoes. . . • . . . ... . 
Baixo Rio Negro. . . ... . 
Rio Branco. . . . . . . . . . . 
Alto Rio Negro ..•...•....... 

14.766 
5.865 

14.899 
1.070 
3.984 
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Esses habitantes, eu]a somma se elevo. a 40,~, se· subdividem n~s prese~tes 
raças e suas d~generaçCles: 

Brancos . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
Mamelucos . . I ••••••••••••• ", •• 

Indigenas . . . . • • • . . . . . . • . . 
MestIços •...............•.•.. 

.Escravos. 

Somma .•...........•. 

3.454 
10.871 
23.339 
1.980 

39.644 
940 

40.584 

o Desembargador Jono Antonio de ~iranda, depois Senador do Imperio, no seu 
RelatoM:o de 15 de rtgosta de 184.0 ÍL Assembléa Provincial do Pará, calcula a populaçao 
da 'provincia em 200.000 habitnntes dando á comarca do Rio Negro a de 30 a 40.000, 
apOlado na opiniao de pessoas idoneas.· 

No Relatoria de 1849 do Conselheiro Jeronymo Francisco Coelho, apresentad? á 
sobredita Assembléa. veio o Qw./,dro estatistico de toda a provincla no anno anterIor, 
organizado á "ista dos mappas feitos em cada freguezia por uma commissao com-o 
posta do vigario, juiz de paz e subdelegado de policia. No territorio da Proyincia .' 
ao A.mazonas achilo-se exceptuadas as freguezias de Tabatinga e Moura, de que 
faltárao os mappas: e as de ~loreira. Carmo, Santa Isabel e Carvoeiro deixárão de 
figurar por se acharem despovoadas: Compunha-se entRO a populaçao de 2.185 fogos 
comprehendendo 22.ii2 habitantes, sendo 2'2.062 livres e ilO escrayos, incluido entre 
os lIvres 80·estrangeiros de ambos os sexos, pelo seguinte modo: 

Lines. 

N' ,5 Sexo masculino . . . . . . . . . . . . . . '" . . 
J: aClOnae::;. '! Sexo feminmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Estrangeiros . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. Escravos. 

11.029 
10.953 

80 

Sexo masculino . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 
Sexo femininO' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 

o Dr. Presidente da proYincia do Pará Fausto Augusto d'Aguiar, hoje Conse
lheiro Director Geral da Secretaria do Imperio. no Relatorio enderecado ao Presidente 
da no'·a Proyincia, por occasião da sua installação em 9 de Deiembro de i851, 
anlia a população em 29.904 habitantes, sendo 29.154 livres, além de 106 estrangeiros 
de ambos os sexos, e 750 escravos, comprehendidos em 2.169 fogos, desta maneira: 

Liyres. 

N"acionae' ~ Sexo mas.c~lino ..... . 
~ ~. . l Sexo femmmo . . . . . . . 
Estrangeiros . : . . . . . . . . . . . . . . 

Escra.os. 

Sexó masculino. . . . . . . . . . . . . . 342 
Sexo feminino. . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 

14.591 
14.45i 

106 

o Conselheiro Presidente Herculano Ferreira Penna no seu RelatQ7'Ía á Assembléa 
Legislativa da pro.incia do Amazonas, do 1.0 de Outubro de 1853, analygando o~ dois 
arrolamentos, allegou: 

« Da comparaçao dos recenceamentos dos dois annos, (1848 e 1851) resulta a difi'e
rença para mais em 1851 de 7.092 pessoas lines (inclusivê 26 estrangeiros) e 40 
escravos, e para menos de 16 casas habitadas (fogos). 

(( ~ meu antecessor, fazendo mençao· de~tes dois mappas no seu Relatori{) ele 30 
ele 11b~ de 1852,. notou que .0 de 1851, ~omquanto .. m.als, compl.eto que o de· 1849, 
era amdjSenSlvelmente omISSO, a respeito dos mdigenas, pOIS que deveria. ter 

~". 
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eomprehendidopelo menos o consideravel numero dos que Ie achlo 'domestiaadUl du 
tribus j Maués, aos rios MamuN e Andirá i Mundllrucds, doa 'rios .. baea_'ClU1u._~'e 
Murumurutuba; Uaráuaquis e Pariquis do rio Uatumá; e Muras dos rios Madeira 
e Purús, das povoaçoes cfo Amatary e Uáutás, e dos lagos M'anaeapurú e Manaquiry 
gue se aehll.o em' tOrno e proximos desta Capital,. e outros que ·residem nos rIos. e 
lagos ainda mais distantes, e já. em povoaçoes com estabelecimentos de lavoura, ou 
dados á. pesca, etc. ' 

« A. serem incluidos (accrescenta e11e) , como penso que devem ser, todos esses 
habitantes naturaes desta provineia, pelo menos aquelles que se acha0 baptizados 
e já de alguma sorte uteis á sociedade, estou que o quadro da sua populaçll.o poderá 
ser elevado a mais de 100.000 pessoas, sem se inclUlrem as hordas errantes, barba-

• ras e ainda desconhecidas. 
« Apresentando-vos os resultados destes dinrsos recenseamentos e calculos, eu muito 

estimarla achar-me habilitado para discriminar os que fossem mais aproximados á 
exactidllO; mas a unica cousa que posso conscienciosamente dizer, é que nem um de11es 
inspira confiança a quem observa que, a todos os obstaculos que 1I0S paizes mais 
cultos encontrilo 08 trabalhos estatisticos, accrescem nesta ProvlDcia outros muitos 
que lhe Silo' peculiares, e cada qual mais grave, a saber: as enormes distancias 
que sepárilo as habitaçoes, a falta absoluta de registro dos baptismos, casamentos 
e obitos nas parochias onde n11.o tem existido desde muitos annos um só sacerdote 
que administre os Sacramentos, a facilIdade com que os Indios mudilo o seu domi
cilio e até os nomes pelos quaes sIlO conhecidos antes do baptismo, a ignorancia de 
um grande numero de cliefes de familias, que nem sabem fazer as listas das 
pessoas que morilo em sua companhia, e finalmente a inobservancia das leis poli
ciaes em muitos districtos onde é difficil achar quem exerca os cargos de subdele-
gado, juiz de paz e inspector de quarteirao. . 

« Em taes circumstancias julgo poder-se affirmar que, si um ou outro membro 
das commissoes parochiaes tem trataâo de cumprir as ordens do Governo a respeito 
da estQ.tistica, limitou toda a sua diligencia a escrever nos mappas o que ouviu 
dizer vagamente, ou quaesquer algarismos tomados a esmo, e nilo a expressi1.o de 
um arrolamento mais ou menos completo. E disto encontriLo-se provas tanto nos 
quadros já publicados, como nos que têm sido ultimamente enviados á Presidencia, 
yendo-se, Y. g., em uma parochia o numero de 124 mulheres e 2.071 meninos, em 
outras quasi duplicado ou reduzido á metade o total da populaci1.o no espaco de 
dois ou tres annos, sem razB.o alguma conhecida que explique éstes factos, 'e em 
outra finalmente o numero de 14 casas habitadas por 510 pessoas, sendo aliás 
notaria que toda essa gente vive dispersa em pequenos sitios. 

« Faltando-nos pois inteiramente os dados que serião necesarios 'Para conhecer 
a . populacao de toda a proYincia, bem se Yê que, si por estimath'a poderemos 
a\'a1ial-a, 'e si eu tomo por bases de um tal calculo alguns mappas parochiaes que 
reputo menos inexactos, o estado geral das principaes poyoaçaes e seus arredores, o 
mo.imento do commercio e da navegação, a importancia da arrecadação de certos 
impostos, as informaçae~ qne me têm dado o~ Virectores ~as Aldêas, as li~tas dos 
meninos que frequentão as escolas, e as dos cldadãos qualIficados votantes, Jurados, 
guardas nacionaes. e trabalhadores, vejo-me obrigado a discordar da opiniao, aliás 
respeitarei, do meu illustre antecessor. acreditando que a totalidade não chegaria 
a 29.798, como se yê do mappa geral de 1851, si não fosse computada uma grande 
parte dos Indios que elle mencionou, e q'le eu inclui na 3.1 classe quando faTIei da 
catechese. • . 

« Limitando-me por agora a estas incompletas informaçoes, devo todavia asse
verar-Yos 'lue no meio das difficuldades. que tenho apontado, continuarei a fazer 
quanto estpier a meu alcance a fim de que progridilo os trabalhos estatisticos. 
ainda que reconheça que só depois de muitos annos, e á custa de muitos esforços 
e fadigas, conseguiremos que eUes se tornem tão amplos e exactos, como é 
necessario para que pOSSilO esclarecer a publica administraçi1.o no desempenho de 
seus diversos encargos e attribuicoes. » , 

O censo organizado em 1855 mostra o augmento extraordinario sobre o de 
1851 de 11.493 habitantes lines, 260 estrangeiros e 162 escr&\'os, ao todo 11.915 
individuos; e o de 22.9;6 habitantes, sobre o de 1839, mais do que o duplo em 16 
annos, o que pro.a a imperfei~i1.o dos arrolament?s. O Dr. Presidente Joüo Pedro. Dias 
Vielra, hOJe Senador do rm'perlO, em lieu RelatoMo de 8 de Julho de 1856, assIm se 
exprimiu a respeito do ultlmo censo: . 

. « Do mappa organizado. em vista das relaaçoes parciaes enviadas á Secretaria 
do· Q-overno pelas commissoes encarregadas do censo, nas diversas freguezias da 

CIII .. ....:e. 
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Provineia., vereis que todl\ a popula.ÇIlO desta se eleva ao numero de 41.819 almas, 
divididas entre os seis municipios pelo modo seguinte: 

Capital. .•..... 
Barcellos ...... . 
Silves ....... . 
Yilla-Belln da Imperntriz. 
Maués ... . 
Tefl'é ............ . 

11.001 
6.136 
6.032 
4.550 
9.811 
4.289 

« Contém portanto a comarca da capitul, composta dos 5 primeiros municipios, 
37.530 almas; e a do Solimoes apenas 4.289. 

« ,\ populaçno total abrange: 

Homens. :\Iulhcres. Total. 

Livre$ . . .. 23.298 17.609 40.907 
Escrayos. . . 511 401 912 

Somma. ZJ.809 lS.010 41.819 

« Estrangeiros de um e outro sexo 366 (comprehendidos nos livres). 
« Comparada esta com a somma que em lS51, resumindo a populaç!l.O por co

marcas, apresentou o Exm. Sr. Dl'. Fausto Augusto d'Aguiar. fi. respeito da ~opu
laça0 no terr~torio desta prov.incia, sem exce'pçil.o de freguezia alguma, ac a-se 
para mais a .dlfferença de 11.613 na populaç1lO hvre, de 162 nos escravos e de 260 
nos estrangeIros. » 

« Dando ainda desconto grande. continúa o digno DI'. Presidente, a qnaesqu.er 
exageraçoes que por .ventura os embaraços com que lutamos no~ trabalho~ esta~ls
ticos pude~sem OCC~glOnar no recenseamento agora apresentado. e cert.o ~ llldublta
,e!. àe lS;)2 em dIante, o progresso e augmento da populacão da PronnCla. » 

. O Presidente A.ngelo Thomaz do Amaral. apreciando no s'eu Relntono á Assembléa 
Provincial. do l.0 de Outubro de 1857, todo;; esses diyersos calculos, apresentou estas 
consideracoes : 

« O ãrrolamento de 1848 nilo comprehendeu as po"\'oacoes de Tabatinga, )Ioreira, 
Santa Isabel. Moura. Carvoeiro e outras. . 

« O de iS;;l não contou pelo menos parte dos Indios domesticados das tribus: 
)Iaués. dos rios ~Iamurtí e Andirá: ~Iundurucús. dos rios Abacaxis. Canuman e 
Murumurutuba; Aruaquis e Paraqui,;: do rio ratumá: ~Iuras, dos rios )Iadeir~ e 
Purús. e das po\'oaçoes do :\ma~ary, t'autú:; e dos lagos ~Ianacapurú e ~IanaqUlry. 
e outros que se achão est.a belecldos com la \"0111'3. e empregados na pesca. .., 

« O de 1852 deu. desprezando-se fracçúes, 28 pessoas a cada casa do mUnIClplO 
da capital, e o de 1856. deu 26 a cada uma da cidade, e isto aceitando-se o numero 
de 436 q lle se lhe attribuiu. o qual me parece exagerado em vista do lançamento 
ultimamente feito para cobrança da decima urbana, que comprehendeu apenas 20i, 
sendo 9i cobert.as de telhas. 98 de palha, 10 de sobrado. e 2 assobradadas. A 
Prussia, que é um paiz oIl,de a p.opllla<:~o vive tão agglomerada. conta apenas .... S 
moradores em cada ca~a. ~ãO admIra porem, porque. segundo assegura o Kxm. ;:'1'. 

Conselheiro Herculano Ferreira Penna. bouve parochia que por occasião de alguns 
dos citados arrolamentos deu 124 mulheres e 2.0il criancas. e 14 casas com 510 
moradores. ' . 

« Pelo de 1856, o municipio de ~Ianáus, tinha 11.001 habit.antei:, dos quaes 3ii 
escra,os: em 4 annos dobrou a população: não ha exemplo de tão extraordinario 
crescimento por etreito de procreação. 

« Xão é possi .... el entrar em calculo com taes elementos, porque, e,ident.emente 
inexactos. induziráo a erros. 

« Cumpre fazer um no\'o arroiamento: mas a sua realizarão encontra "ainda 
grandes obstaculos. » • ~ 

Em oíficio dirig-ido pelo DI'. Chefe de Policia Caetano Estellita CIl.'alcanti Pessoa 
em 12 de Agosto o.e lR.;')8 ao DI'. Presidente da provincia Francisco José Furtado. 
declarou elIe ter dado Instrucçoes ás autoridades policiaes para o arrolamento das 
pessoas e fogos dos diyer~os quarteirões: e em 18.')9 exhibiu o mesmo Presi
dente o seu resultado. sendo o total da popularão conhecida de 43.913 habitantes, 
isto é 42.945 lines e 968 escraTOS, comprehendidós em 5.589 fogos, e divididos assim: 



• 

Sexo masculino . 
Sexo feminino. 

~exo masculino . 
Sexo feminino .. 
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Line::l. 

Escrayos. 

23.403 
19.542 

532 
436 

« As regras da estatistica, reflecte o illustrlluo Presidente, demonstr!l.o para logo 
/l. inexactid!l.o de taes sommas. 

t( O numero das mulheres. que é sempre maior. apezar do uos nascimentos do 
outro sexo ser superior, aq ui é menor que o dos homens. -

. « O numero dos menores de 1;) auuos orça por um terço da populaç!l.O; aqui 
:serIa de metaue. 

« A somma de nascimentos e obitos n!l.o daria resultados menos extravagantes. 
Xa capital, por exemplo, houve 525 baptizados em o anno passado, e apenas 50 
obitos: o que a ser exacto, o Amazonas se poderia povoar sem o soccorro de po
pulaça.o estranha. 

« :Xa.o se andaria mais ayisado si pelo numero de votantes, guarda nacional 
qualificada, quizessemos estimar a populacilo. Sabeis como as inexactidoes, que 
a~ompanhilo as outras cifras, sno nestas muitas vezes augmentadas por ambiçoes 
e interesses individuaes. » 

Em 1860 procedeu-se a novo censo: elevando-se o total da populaç!l.o a 46.187 
individuos, sendo 45.161 lines e 1.026 escravos, comprehendidos em 6.690 fogos, e 
distribuidos pelo seguinte qualificaçilo: 

Sexo masculino . . . 
Sexo feminin') . . . . 

Sexo masculino . . 
Sexo feminino. . 

Livre.:;. 

Escravos. 

24.4!li 
:20.664 

541 
485 

o IlelalOrilJ de 2·' de Jfaio de 1860 com que o Dr. L" Vice-presidente Manoel 
Gomes Correa de .Yiranda passou a adminiioitraçilo da Provincia ao Dr. :llanoel Cle
menti no Carneiro da Cunha, contém as se~uintes palavras acêrca d~sse arrolamento: 

« Entretanto confessemol-o. são essas CIfras fundada::; em bases lUcertas e mesmo 
talvez longe da aproximaca:o .. 

« A totalidade de 46·.18i individuos, que se dá compondo toaa a populaçli.O 
civilizada, me parece por demais exigua. 

« ~inguem ignora que as relacoes ministradas pelo~ differentes agentes, a quem 
se incumbe esse trabalho, sempre São aefeituosas, e contem menor numero do que deveriilo 

. ter; e a razão é obvia. esses agentes nM têm meios de dirigir-se a todos os pontos 
da sua jurisdicçãO, encerrados em muitas leguas: e n"aquelles a que chega0, 
apenas arrolilo parte dos moradores, 011 porque estes se concentrilo receiando que 
a visita tenha outro fim, ou negão parte dos que estilO na sua protecção. 

« Tah'ez que, sem erro. possa e1evar-se o numero da gente civilizada a 50.000 
e da sitvicola a 100.000. li 

Este arrolamento foi reproduzido pelo dito Dr. Presidente em seu RelllJorio de 
3 de .1laio de 1861 á Assembléa LegislatIva, e considerado por elle como incompleto; 
e no anno seguinte annunciava ter mandado proceder a novo censo a fim de cor
rigir o trabalho emprehendido anteriormente, e ajuntava: 

« Já. vao apparecendo algumas differencas, que s6 se podem eX'plicar com defeitos 
no ultimo recenseamento. Emquanto a populaçilo não estiver ma.Is, adiantada ~ ~li.O 
houver outros recursos, que actualmente falta0, nilo se consegUlra. uma estatlstlca 
da populacil.o, que mereca confianca inteira. ») 

Essas 'differenças derao em résultado grande decrescimento de populaçao. No 
Relatorio de 19 de Janeiro de 1863, com que o Dl'. Presidente Manoel Clementino 
Carneiro da Cunha passou 8. administraçao da Provinc.ia ao Dl'. Vice-presidente 
Manoel Gomes Corrêa de Miranda. referiu: 

t( O censo da Provincia é menor do q llC o "erificado anteriormente. O alistamento 
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ultimo era de 46.187 pessoas; entretanto o do anno passado dó. o algarismo de 
40.259. Provém a ditr~renca de que aquelle trabalho foi organizado po~ estimativa 
na. pa.rte relativa ao censo' do municipio da capital, onde se dá. prmclpalmente o 
desaccôrdo. II 

XO Relataria de 4 de .t/n·il de 1869 do Tenente-coronel Presidente JolI.o Wilken~ 
de ~attos figurno os termos das comarcas arroladas em 1855, com a ditre
rença, para menos, de 127 habitantes, "isto é, offerece a somIDa de 41.692 como repre-
senta.nuo a populacno da provincia. _ 

No Compendio. de Geographüt geTltl e especial do BI'Cl:.il, o sena~or ThoD;laz Pompeu .de 
Souza Brasll, estlmou em 1869, a populacilo em 76.000 habItantes, com os IndlOs 
civilizados. . 

Recapitulando os calculos de todos os ánnos mencionados, temos o presente 
quadro:" 

Annos. 
1819 .. 
1819 .. 
1821 .. 
1825 .. 
1827 .... 
1831 •.. 
1833 ... . 
1840 ... . 
1848 ... . 
1851 ... . 
1855 ... . 
1859 ... . 
1860 ... . 
1862 ... . 
1868 ... . 
1869 . 

13.310 
. .". 

17.881 
39.644 
22.062 
29.154 
40.90; 
42.945 
45.161 

Escmvos. 

6.040 

962 
940 
710 
750 
912 
968 

1.026 

Total. 
14.680 
19.350 
34.692 
32.i32 
16.403 
16.213 
18.843 
40.584 
22.772 
29.904 
41.819 
43.913 
46.187 
40.259 
41.692 
76.000 



Pelas informacoes remettidas pela Presidencis'desta provincia consta presentemente 
a sua popnlaçM <le 139.526 individuas, se?do 124.719 livres e 14.807 escravos. 

Os' livres dividem-se: 
Quanto á. nacionalidade, em 

Brazileiros. . . . . . . . 
Estrangeiros. . . . . 

Quanto aos estados, em 
Solteiros ................. . 
Casados ................. . 
Viuvos .................. . 

Quanto aos sexos, em 
Masculino. . . . 
Feminino ...... . 

Os escravos dividem-se: 
Quanto á. nacionalidade, em 

CriQulos . , ..... 
Estrangeiros. . . . . 

Quanto aos estados, em 
Solteiros .................. . 
CasadoS .... .. 
Viuvos~ .................. . 

Quanto aos SE:)XOS, em 
MaSculino' ......... . 
Feminino ......... . 

" ... . 

121.433 
3.286 

93.218 
26.997 

4.504 

62.570 
62.149 

14.690 
117 

13.5ii 
1.013 
\ 217 

7.400 
7.407 

.... Estes resultados estl!.o bem longe de ser satisfactorios, poisque são. incom
pletos e portanto inexactos. Contendo a Provincia 88 districtos s6mente conseguiu-se 
arrolar a populacao de 53, faltando ainda 35 dos mais distantes. ... .. 

Poucos calculos existe~ sobre. a populaçno desta }lrovincia, ~los qllaes se possa. 
vêr .qual era ella em a:nnos antenores; e ess~ m~smos ~ tão defeituosos .que mal é 
dado fiar na sua veraCIdade; sILO apenas estImatIvas InaIS ou menos proxlmas da sua 

. realidade. . .. ,. 
. N'esta como na provincia· do Amazopas, que até 1852 constituir&.. parte· de. 'seu 

territorio, nota-se o decrescimento, por ãlgum tempo, da sua populaca.o, e até mesmo 
o desa.pparecimento de antigas.e ·florescentes povoaçoes, sem que quafquer phenome.no 
extraofdinario concorresse para isso. . 

C'KNôO- 7 -
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Esse ueerescimento afllrmnuo po\' umll:';, l~ couteiitndo por Ol,ltl'l\!'I ,nut01:idnclc:-1, 
que {lenMlo antes que.n popl1ln~no ·1Ig'g'l~m1P1'HI,!Il.l'rn certo;; 1lom.os "(I~U !l, (hi-:Senll~Ul~-sl~, 

'SI as nossas est!ltlstlell~ fo~si~m m!llS lll'rll'lTns, f/lell S(I\,1I1 nclHIl o Illlf\mc utn 
sobrennturnl no dll prOCrl'Il(:nO (llll ('t'I'tHS loeu:idlld,'~ (,()!llpL'll~H111lo o uP(:l'eSeHlll'~lto 
de outl'as, l~ poder-se-hiu l'lltilo. bn";t.'ad'l (ll!l St'~'\l1'll': dndo,:, :l:':'I.'g'Ill'IIl' () III('to Lll' :o-Ila 
disseminaril.o. E' certo Ilorem g IW 11 Ilim!!lIli<,:ilO da pesca l~ lia ea<.:II, Sl'g'llUdo o 
testemunno uo Padre 1ntonio rli'irn. /l,:,:az e011corrl' }lura li elll1g'l':l~i1() dos PO"()~ (le 
oriO'em nomadC'. como Silo li Ilnsi t\Jdo,~ o,..: qllt~ rOYui1o n,..: antigas l.t!(lea~ uas mn.r~·('ns 
(10 "'Amazonas c seus rico,: tl'ibutar:o,:; nüo L~~q lleeellthl li UP nH p1l1tUl'a q uc t~l\~rUo 
dessas poyoaçoes muito l'xllgerilri10 os .ie~lliw,; n sua populn(:uo. CO:110 rxag'crarüo!L 
pOpUltlÇil.O pl'imitim dl' t~)(lo tl Ih·ali:. . . . . ' " .' , , 

Xos mapplls UOS hi:lntantL~s adulto,; r,'u:C'ttltlo,: pe.a,: oU\'!llol'wS 11~1 Cap!~<ll . c :1.E. 
~raraj'J á :\le::ll do D('~L'I!lbarg'() do Pa~'() l'lJl 181li. i'lt~\'a-':t~ ;t :'IIU totll:ltlmle a H).l.iG. 
Xilo :::e compI'ehCIldt~!'i1tl !W':':l' !lllIllt'I'O 0:-; t',~l'ra\'ü,..:. 

O Con$elh~iro :\lltonio Botlrig"l(~" \"e!io,.:o I:,' Oj\'eiril eall'lI;am 110 allllO tll' 1~1!) 
que fi sua popUIH~ã() em dp 12:l.!)ül indi"iulio:,. ::cIH10 !HI.VlIl li\'l'(',; e 3:3.000 
escravos. 

~o anno de 18:39 tentOIl o Dr. Prt~~idcntc lla pl'\)\'incia Bernardo de :3oula 
Franco. presentemente Ç'oll:,cl!teiro de E,.:tado (' :::t~nadol'. ,(;IZI'I' o Cl~ni;O da poplll~:
eM: mas apenns con:5egullt () arrolamemo da ('o marca da capItal. q1\e aprl':;entou !J.~.)2 
álmas. ~eudo 4.3ii ullulto:: l' :?!!:.ltl !lll'llClrL'~. e :2.-1:l!) p~cra\'os. Pell:,a\'a porem 
o ill ustre Presidente q Ilc (') Jl Ulll(>!'O tlewr:a :'l~l'_ ue l:t:3l!) alma,.:. 

« Si não estit exac(o o lI:appa tia eilbll!t.'. eOllú>~:,a\'a ellt' 110 ,:cu JIfo{'III)/,ilj d,' Ji; d,' 
"·1qosto de 1839, não é po,.:,:i·:d e.,:;r.jil () do~ lllunicipio,: e po!'~allto o da COmal'eH toda. J)it 
o 'mappa a touo o :nunieip!o dac:.lntll'. :n9,:?:? almas, e a cOI~larca to~:l iD.!).!O, }l? 
que não pa:cce haver l'x[lc;HI::í'I. O uc Call1ct:l. 1101' l'xelllp~O. hguI'a lJellC com 11. /!13 
almas. e sem ir tão alto. eomo nlgllIl':;' cuc' !11C II no -lo.no/) alma,:. calculo que 
tem sido feito por occa,:;irio tla~ ('lelC(,('.-. p()t!eIl1o,: dar-Ih.; ;20,(100 c ei,.: llrlO pequcna 
differença. Faita am dii't.r!c7,(J de ;'1(~lg·n<.:o. lllle pótle ür~ill'-:-;C' em ~llI'l'a l.OOU alma,,; 
e não ficará long-e da \'eruade q nem di':'::L'r q IH' a coma 1'ea tio Para tem a popula~~iío 
de lOO.ü00 a 1:.2u.uO\' alma,.:. da" qual'': e~rca de :~il.')IJI) ::ifiO e';Cl'lt"Ü':. ), 

:S-o anno de 18-10 aU!1lll1ciun Ú ,\s::e!:l b:éa provincial o DI'. Prr~idcntc ,TOão 
Antonio de )liranda, que fn~leccu sendo Scnador do lmpcl'io. ter ('l):np!t~tado o 
arrolamenro e:nprehenllido pe!o :::eu a11tece,;:,ol'. " DelIt'. ponderava o illn::tre Dr. Prc
sidente, vereis q uc a comarCi! da cidade ~t.~ pl'C':UllW te:- -;0.1:)8 lIa bitan~e,.:. a de 
Braganr.a 9.782 e a do Baixo Amazona;: :3°_(21). fOrma1~llo tndo a :';illllmil to;al de 
l09.~.HjO-a!mas: ao q~!C ,:i j1lI~tar:nos 30 a -lO,Oon. qiie muito,; attribuem :lO Alto 
Amazonas, teremo.,: em resultado o !lUmerO de 140.1)"0 a!ma;: para LOua a Pl'o\'inc:a, 
numero que eu reputa sllmmariamente inferior ao reaL poi:::que me parece o ue. 
si a Provincia não ~in~r para eima de :200.000 habitantes. muito menO:5 dê:5sC 
computo não terá. 

« Xrio me foi po::;~iwl organi:-~ll' o mapll:l relatiyo ao .\.I~o :\mazonui'. porque 
d'alli uma só lista mc foi rernCttllla. e. ,..:e!..!"llndo me as;;'~\-erou o comrnu!ldunte da 
expedição. nenhumas ()I'(l.t.~I:S para i",.:o I'ccl'b(1r:l. do que sem tlu\-ida alglima collijo 
o descaminho dellas. O ell,;a:o estú port.:lIl;o :'t'iro: a :':I:a rt~Dcticão tlcwrú :.:er mais 
perfeita e, depois de algnlll trabalho. cheltal'e:no,: a PO';;;1l11' illn tloennwnto. que 
seja o' mais p!'oximo Jlo~~iY(~: ú \'erd:Hle. Para e,-:,:,' fim nova,.: ordens .-e achiío 
expedidas para. toda a P'·O\'il:cia. "e:H!'l tli,:tr: bn ida a co:nnl :"::;;LO peloi; commall
dantes m;li~arp":::. :\:t!n~. cio,: qup,:i,;o:,: ail~ ~I~'~:'a exig-i(lo.:' .. ol'~lenei ~[lw li mappa de 
cada. um dl,~tr:('tO con:n"p,"':c :11:11"; :rc=, (!!\'l,:(j(~,". lU:lil llcrteacla :t enll:nerarrto (le 
suas partic1\laridade..:. outra ú de ':I;a,~ prodIIC~tit',;. e olltra fina;mcme ú tlt' "aa 
instrucção. Xo J),r!~ci!'o ca~o. por exc:np:o: !lO:; lilrit .(lll:lnta:: jrgua,.: tem o dist:'i
cto, quantos c lfic.l~S publJco~. quan~oi' !llg~;; de:;hatl1:~do~, qaanto::, engenhoiS de 
assucar, quantos ,::mo~ de planta<:ile::; de cacau. de cale. ae arroz. quanta:; casas 
de comlllercio, ete. :\0 i'eg-undo conheccremo;: anantas arrohas dc assucar !':c fa bri
Cão, q nantos potes de I1)CI, q uauto:, alq ucires sc colllem ue arroz. de ca~taI1has, 
quantas arrobas de :=;eringa, de canclla, de cnmarú. UC uruclÍ. etc. Pelo tercciro 
saberemos que da idade de 20 a 30 anuos ::abem ler" e~cre"er e contar tantos 
homens e tantas mui hcrcs. c que de::sa mC5ma idade ,:;a bcm francez c latim 
tan!os homel!-s, etc. E para que. finalmente possamo,; pos,;uir 10m trabalho cornple~o. 
curl<;lso, e ~ntercss~nte~ ()rden~l tarnhcrn .que ;;:e me cleclarai,;;:e quacl; molestms 
dommão maIs e maIOr mfll'encIa exercem. que cstragos fazem annualrnent.e, donde 
proviráú segundo o juizo dos muis antigo:.: e clltendetlorei: do Ioga r, coa0 !"e curão. 
e que providencias i;e requerem. - ' 
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, u o~ pHrocho~ da Pl'ovinciu importuntissimos l'Õel'\'i~os nos deverão prestar n'este 
obJectCl: !I·l sllce~'llot,:s, com g'rll~lu,' partl~ d~s uocumentos indispensaveis em suas 
mãos, nos "It'remo !L!l'nt'l"'I: Vlllw,-iu,,; e,.;e!areclllleuto,-, Toda\'ia uno luneo ainda milo 
til',.;: a I,Ul'rllCla pOl' dOIS llIott \ 0,-;: \lUI ('ollsi,.;k l'lll nno ,.;(~ arlta rem produa:> toda!; as 
l"t:',)l'~llll';. e o.'ltyo l'!l\ 'i I,'. acl,lll!ldil-!-;P a('r,lIaltll'~'!.I\e "Il('a:'l',';!'udus ,It~:i:ie trabalho ao 
Illlror::I:ull'l'Õ cln,.;. uu" qll<~I'1I tlal' lugar a (·o.Il!:l!eto,.; Ol! tl,~,;illtelligencias. Os paro
cllOS "t~rn.() l'1ll tl'm}!,) ell('al'r~'g-:~III'''; tle I~()"; IIlHlI:itl'ar,~1\I todos os seu:,; auxilios. 
, «.\ }l?}lll!n~no lia Pr"\ylem I\('('l'.-';S!tll . ..:,'1' tOllla~la na mai,; :-:éria consideracno. 

Ula tem 100'tC,IlIPlItt> d,'er'~";('Hb. uno. ,.;6 p,'lo. q 111' r,~,.; peita a().~ ,tllle n.asceri'i.o entre n6s, 
como ~!,le 1'1~:O qUl~ tol'a ali.'; IUlI:O"; 11 I <.I t'.1<1 11 O" , .\" !llc:nol'Ws. '\'I<::;Cll-;. maI'pas, e 
r,'la torlO'; 111' a Ig:U!I" a !lIlO" jl;t';";u~o,,;. ,<:ollll'lJIl tauo" com o.:ter IH1I es tnuo de cousas. 
()ITl~r,ccelll ll!lta_ (l!th'r":l~:\ 1'\:!l':lUrlh:l(ll'!!1 c e,.;panto,.;a, :\ldea . .; c.log'ares q!le contivno 
lia ('0. OH lia '0 01111\0: :!(H!. ,llil) I' 111a1'; r:.l:-:a,;. lia d(~:::~ppaI'Pcerão Oll achüo-se hoje 
1'~·,lllzltla,.; a !lH.·Ja ~11:zta. l..:n, ("Jll(~IlI''';lJ dp l!lHlll!1.l'l·a:, cll:eulll,.;tancill"; tem produzIdo 
1:LO dp]llo:'a \'el er!i'\1o. (' () :\.1 .. :\lIIaZI'lla,; telll .":1 eI o, !llal"; <jlle o::; outro;; lon-ares. o 
t.!lPatro (h> ll!!la e nu,'! 1!1,\·:!:'t:!I~;;!) .. E il \'11"; ()ti\'l'ec'~I',~i dlJ::; l'X~lllp!o,.;, .\ PO\'O~IÇãO ue 
:-. ~ll~·lll'l. :'lt1\ada a dll'en:t 111', 1'10. :'Oh:'0 IIllla ('011111:1 mal'<lv:lho,;a. com bella vista. 
b,~!lo,; .. ~·al!lpo:;. telllio po:'. ,.;,'I!"; l\llldal!orl:'; o,.; .. Judio,- da l1a~ão B~ré. contava 700 foC'l'os; 
e:n 11:'2,3. :!clla \,U::'l' I't'uaz:da _a ·1 e IJ\J.J<' t' na,lu! .\ l'0\'oa~ão de ::-anta Barbara. fun8aua 
pelo,.; ItllO~ ~r:t:1!"a,;. <li:' (")1\t:!\':I -1:-)1) fI) g·o.,; , eIll18:!:~ t.,iultn 1~. e h!)je é nada! Sem 
I ~'rnl)": 10 I: I to 11l:1g-(~ l)(ld(':ll<I'; a!'g'ilIllPnta I' rO!ll a propr!:t capital. :\ :,;ua poplllacão 
t~!lkl. l'lI! 18i1t, 1:2:;,';1.1 !l,IOl'(\(II!re.~. em. 182:-, .. I:~.:?-lll. P!ll.1~:30 .. 1~A(j0. Apezar ue que 
c!la fo:,:,t' 1l!'og'l'I~:,.';I:·a aH' IX:!~~. _ to(I:I\'l:l 1l~~1l .pc·<jlu'u:t ~ a ~httcren~a que otrerecem 
o,.: 1I1II11et'OS r"";IH~ett\'(.J";. I)'" ll':?) :l l1'\:lo li i !li !!l1ll 1\ IlI:U'; a:l!da do que lla"ia au
g:nt'lItado til' 1~lll a l~:?:-l. Eu \'''pero p(J!'I"m qnl~ lIá/) \'olrarit mai" li respeito da ('a
pitai e~,.;e (';;t.a(Io \'e\,uu(Ieirall\('!1 H? \'cg'r.:> . .;,.;i\'(): tl:1110:; cstaü:-:ticos me:;mo já possúo. 
(iue !r~y :ltlia~\C:;i() o l)\'o~Te':.::.J ILt. popn::lI:üo. lk Itl:3'; a .JI1l~110 ue 18~1) houve nas 
t ll.t::; I\',.',glle7.la,.; da cuIam' ,,)1 ohno,;, ao mt':'IW) pnsso que tlvemos 2.832 nascimen
to::;, Xi'lO !lll':r~) 1.'::1 ('arealo a~~t!!I"; 110\'0::; \'(·"i\k:l~(':'. n~m tão 11~UC() alguns bapti
zallu:, lliío 1\'g'l:'i \',ul,),.;. :lu.' q n:tt'i; t:lmbt'1ll ,;e 0l'P(lI~m alg-ulls olmo,:; I1ÜO relaciona-
11,,-;. Xo..: nri!lll';\'o~ 1.; mezC',.: de,.;t.: allllO C,.l1Ita:llO"; :-)1) morto,.; e 326 nascidos, II 

O Dl'.· Pr(',.;i<lcnt~ (h~ Pt'O"inc:a Ber:l,ntlo de :5ouza Franco. hoje Conselheiro de 
E:;tado. no :;t'U [M'!I,"'i,/ ".' f·, ,f" .Ibl'il ,{t, 18,11 il .\:;:-:embll~a Provincial, deplorando a 
llc'eessidatle de urna pl~r:'t>ita e,tati~tica. conte:::ia o uecrescimento da popu1arão de 
quI;' tr:l t.úr,. () ::;~~tl anrel'l· . ..::-:or. . 

« Tambem ObSE'I .... al'cil'Õ. diz e!!e. que \lO geral não tem decrescido a populacão 
ua Provincia. e ti ae o (t' iH' tt'llI havido é lIllH1aIl~a::; de localidade. extincção de úns 
lo~n.rt':; e cre:-:cirnento (> outros. 'tendo a facib.laue de ,.;ubsi:;tencia e salubridade 
do~ paiz podiuo iurar co:!! yuntagem contra tanta.':: cau::;as de destruiçüo e mortalidade 
Que se te:n desen\'ol\'ido n05 u!rimos :211 an!l()~. 11 

• O Tenente-coronel .. \ntonio Ladi:-:lúo do,.; :::antos Baena. sendo tambem da opiniãO do 
il:llstre De~emharl!ador .~oüo .\lItonio de 3[ir~l!l(~a úcerca do uecres~imento ~a popt\.
lueão Ua. comarca. que f6r:na agora a pronnC!:l do .\mazonas. fOI contranado pelo 
C:ipi tão-tenente LOUI'C'!lc;'O. ela Si h'a :\r,!ujo Amazona,.;, como se p6ue ver pelo que fica 
re:ataua em lugar propno. .. " . 

. \ falta de um arr01a:nemo perfeIto tez com que a prlmelra autorIdade da 
pro\'~llcia se não oh'ida:::,;e u~ ~üo ~nteressa!lte auxilio ~o serviço da adminü:tração 
pu bhca: mas. ,.;em o,; Ill~Cl'::;::a r~os meIOs 'para l~v~I-o a effelto. contentou-se. o Desembar
gad.or Pre:,;id,m~~ ?[anOt'] paraullo:-; da ::::-:!Vlt ,\ e.!,'o::o con.l ell~arregJlr semelhante tarefa 
ao Chefe de PolicHI. ;,:eg-awlo o dl~posto no ~ 11 do artIgo ;)R do Regulamento n. 120 
dc :31 de .Janeiro de 1842, como l' .J.,luteate no seu Ilf!'lÍllritl ~i(' 1,7 de A!Jo.~to dp. 1844. dirigido 
Ú .\;::::;,lmb~éa Provillcia:, O DI'. '\ lce-prl?:,idelltt' .João ~Inna ue ~Ioraes mostrou DO seu 
iMIl(ori(, do anno seguinte o quall~o ,;e empenhitra. no bom exito desse trabalho, nã~ s6 
para preencher. a sua nece::::;!dade .. como para 511 t Isfazer a orde~ do Governo ImperIal. 

O Conselheiro ,JeronvillO Franc!sco Coelho no ~eu ReiatorlO do 1.· de OUlubro de 
18-18. assim se exprime':1 respeito das pro,idencias tomadas por elle a bem de&Sn 
incumbencia: 

« Xão tenho dado::; seguros e moderD:os .. para '"05 apresent~r um quadro, pelo 
meno~ aproximado. da população da PronnCIa, Em annos anterIOres. ella tem sido 
e::timacla por alguns de meus antece~sores em 200.000 almas •. entre lIvres e escravos 
de ambos os ::exo~, c em 100.000 illdigenas, A primeira addIçao de.e ter augmen-
tado, e presumo a segunda muita reduzida. . 

« Cuido com todo o empenho em colher os ,elementos necessarlOs, para a orga
nizaçúo de um tal mappa, e para esse fim nomeeI em todas as freguezIas uma com-
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mi8sll.0 de estatistica composta do vigario, juiz de paz ti subdelegado, aos quaes 
remetti porçD.o de modelos impressos paro. facilitar o trabalho, e dar-Ibe unifor
midade. 

« Já 33 commissoes remettêrD.o os competentes mappas, e· flLltD.o ainda 55 das 
freguezias mais remotas e principalmente das do Alto Amazonas. Dos . D;lappas 
recebidos nlloposso fazer quadro oompleto de nenhuma das comarcas, pOIS n:esta 
espede de traoalho a falta de um s6 basta para truncal~. Por ora, o que posso 
com seguranca informar-vos é que a populac!\o actual da cIdade de Belêm, com as 
suas 3 freguezias da Sé, Snnt'Anna, e Salltissima TrindlLde, contêm 16.092 habitantes, 
sendo livres 5.103 homens e 5.904 mulheres e escravos 2.496 homens e 2.589 mulheres, 
e havendo 2.835 casas habitadas. No numero de habitantes ha 840 estrangeiros. I) 

No anno seguinte certifica"a o illustre Conselheiro a conclusD.o do trabalho, 
o mais perfeito que fôra possi .... el conseguir. graças aos seus reiterados esforços, 
como lê-se no seu Relatorio do 1.° de Olllubro de 18·19. Faltáruo os mappas de 8 
freguezias, e s6 cOllseguirno-se os de 80. ~o numero daquellas achllo-se incluidas 
as de Tabatinga e }!ourt:. pertencentes á comarca do lho :Ne~ro. As mais sno 
freguezias em completa decadencia como Gurupy, Piriá, :lIorelra. Carmo, Santa 
Isabel e Car .... oeiro. 

« Ns.o é de presumir-se, ajunta\"u· o illustre Conselheiro Presidente, que 
este primeiro traoalho ou antes ensaio esteja tuo completo e t1l.0 exacto como 
fôra para desejar j porêm antes delIe, e desde muitos anuu.s, nada absolutamente 
ex.iste feito sobre tao interessnnte assumpto. 

« A difficuldade de percorrer extensos districto.s para se fazer um minucioso 
arrolamento e o pl'OpOSltO com que muitos se esquiva0, e occultão o numero de 
pessoas de suas famihas, influe necessariamente para gue o computo da populaçilo, 
segundo os algarismos assignalados no mappa, esteja abaixo de seu verdadeiro 
numero. Esses trabalhos .!lo ser incessantemente continuados e para esse fim tenho 
de noY~ repetido as n~cessarias ordens" e instrucçoes, esperando que elIes se vilO 
successn·amente aperfeIçoando. 

« O total da populaçao . livre e escrava, que entrou no recenseamento, é de 186.062 
almas t computando em 10 por cento os escapos a elIe, inclusive os da freguezia, donde 
nilo Ylériio mappas, poderemos accrescelltar 18.600 almas, que p'eriazem proxima
mente 204:.6iO ""habitantes, em cujo numero se não inclúem as trlbus indigenas dos 
aldeamentos. malocas e missoes. 

« Estabélecendo-se as relaçoes de comparação, resulta: 
t( 1.0 O numero de homens de todas as classes está para o de mulheres como 

100 : 111. 
« 2.° O numero de li .... res está para o dos escravos como 100 : 2"2 e l. 
« 3." Cada fogo corresponde proximamente a 8 individuos. I) . 

Ha porém a deduzir d'esse calculo a populacilo do Alto A.IIi.azonas pertencente 
á comarca ~o Rio ~egro, que f6rma a nova pro'Yincia, que é de 22.692 habitantes, 
c~mprehendldos em 2.185 fogos, vindo a ficar a provincia do Pará com 163.3iO, 
encerrados em 22.020 fogos, sendo 129.828 livres e 33.542 escravos, divididos assim, 
segundo os sexos: . 

Sexo masculino. . 
Sex.o feminino. . 

Lines. 

Escra'"os. 
Sexo masculino. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sexo feminino. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60.750 
69.078. 

17.159 . 
16.383 

-~' totali~ade dos ~abiiantes deve accrescentar-se, segundo o calçl}lo ~o Conse
selheuo PreSIdente, maIS 10 por cento e então ele'"ar-se a 179,707 indldduos. 

O Dr .. Presidente Fausto A.ugusto d'.à.guiar, hoje Conselheiro Director' da; "secretaria 
de Impe~o, .apresent?u no\'o arrolamento em seu l}elatorio de. 15 de . Agos.tO .. de.. 1851. 

« FOrmel-<l, referIU elIe, sobre o~ mappllS parclaes orgaI.llz~dos pela~. atlton~ades 
locaes, pelos Parochos e pelas Commlssoes, que nas fres-uezlas ·se·· têm· encarre~do 
de tal tarefa; mas nS.o se p6de esperar perfeita exactld~o e~ dadoS" cól"hid.9S . -por 
pesso~s que a esses trabalhos se nM consagra0 exclusIvamente' que carecetti de 
auxilIo pecuniario, e, pela maio~ parte, de habilitaçoes especia~s; e qu~ : têm. de 
lutar ao mesmo tempo com as dlfficuldades que encontrllO na prevencD.o e descon
fiança do povo, e na sua disseminaçao por vastos· territorios. ". ..,.. . 
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C<?1110 lias ceusospl'ecedelltetl, é uecessu'io tõ'mbem u'este, de 9,ue me OCQupo 
~edu~lr n populll.çllo do AI,to Amllzoulls. vindo assim Il ficar reduzida Il 179.415 
lluhnduo:!, sendo 146.092 Ilvres, e ::J3.::J:l:J escruvos, repnrtiuos pelos seguintes sexos: 

Sexo masculino. 
Sexo feminino .... 

Livres. 

Escravoi;. 

Sexo masclllino. . . ., 
Sexo feminino. . . . , . . , . . . . 

69.006 
il.086 

16.608 
16.11;:; 

A' totalidade u(' li9.,H;:; individuos. ue\'(~ juntar-se mai." a de 1.634 estrangeiros 
de um e outro sexo, o que j}el'faz a de l~l.O·1!J. 

O Conselheiro Presidente 8eba~tiao do Hl'g'O, Barros tentou em 1854 a organiza
çao ue no\'o cetJ.so; mas o re,;pectl \'0 mappa deIxou de acompanhar o seu RelaJorio 
d~ t5 dp _ "lgl)sto uaq llel.1~ anuo. e f()r~~a é nos ~outentarUlos apenas com a sua expo
SlÇllO. ~urrando as ultticuldudes q ne enContrdra, pensava que o trabalho que man
dára organisar devia-se resentir de defeitos e inexactidoes. 

« Suppo~lho mesmo que os mappas pnr~iaes de algllmas freguezias, escrevia elle, 
nuo, suo slIlllo mera. rep~'oduCÇilO do:,; antigos com accresc,entament~s por estimativas '.' 
mais ou menos arblt,rarlUs; porque es:;e é para certos funcclOnarlOs o meio mais 
commod,o e rn~lhor de sa~isfa7.er a um encargo, cuja fiscalizaçilo escapa completa
mente a autorIdade superIOr. 

« Freguezias houve, que mesmo nilo remetterilo os mappas que lhes fôrs.o 
exigidos por diversas ,"('zes e Il"'sde os primeiro::; mezes de minha administrac!1O, 
ou os reme~terão tue", que não plldérão ser aproveitados. Para calcular o numero 
de ha~itantes destas, tive ~e recorrer ao que apresentou o Conselheiro Jeronymo 
FranCISco Coelho em 1848, aJUIrtando-Ihes fiaIS um quarto correspondente ao augment.o 
que devem ter tiJo ue entilú para cá. II 

« A populacão line da Pro\'incia, eontinúa o Conselheiro PresIdente, nacional 
e estrangeira, é calculada em 158.4i1 pessoas; a escrava em 31.930 e a indigena 
em 40.000: cifras e:-:tas que, reunidas a um accrescimo de 15.847 na primeira, a 
razãO de 10 por cento para as faltas do re'censeamento, perfazem a somma total de 
246.248. Julgo o numero ue estrang'eiros áq uêm da realidade, e o dos indigenas, s6 
com o auxilio de dados mui falhveis o determinei; creio comtudo que nS.o 
andará muito longe da exactidilo. 

« Xo quadro estatistic0 organizado por ordem da Côrte em 1816, da,oa-se ás duas 
actuaes Provincias do Para e "\maionas 160.000 indigenas: o Conselheiro Jeronymo 
Franci!>co Coelho em seu Rd'lloric de 1848 calcula\'a-os em 100.000, e sendo certo 
que esta raca em vez de augmentar diminue consideravelmente. já pelas condieoes 
de sua maneira de viver, já sobretudo pelo seu cruzamento constante com ou(ros, 
que a "úO fazendo desapparecer, podemos suppõr que G calculo de meu illustre 
antecessor niio é destituldo ue fundamento, e que d'ahi para cá deve ter ainda 
dimmuiuo alguma cousa aqueIle al::rnrismo. 

« Ora. computando o Exm. PresHlente do Amazona::, no sell Relatario apresen
tado em fins do anno passado, em perto de 24.000 o numero dos indigenas, e poden
do-se razos'velmente acreditar que o dos selvagens é de mais de outro tanto, e o 
de uns e outros superior ao desta, Ilão será fÓl'Cl de razão or~ar para aquelhi a .som ma 
aproximada de 60.000 e para esta a de 40.000. 

« Sou o primeiro a reconhecer a pouca segurança destes calculos; todavia 
temos ainda um meio de verificar ue algum modo que o censo da populaçs.o, que 
\'os apresento, não é ,inteiramente rejeitavel. DeveneIo, segundo as regras da sciencia, 
a populacão. nos palze::; em que eIla se desemolve regularmente, augmentar na 
raz!1O de ·cento por cento em cada periodo de 25 a 30 annos. nota-se que a diffe
renca entre a população livre do m~ppa junto e o de 1848 já citado, deduzido 
deste a do Amazonas, está pouco maIS ou meno:;; em proporcS.o com o lapso do 
tempo que medeia entre ~uas épocas: e que a escrava, que dev~mos suppõr es~a
cionaria. acha-se com effelto representada em um e outro por CIfras, que mUlto 
pouco dlffere. » . , 

No Relatorio de f.O d/'., Setembro de f~62. c0Il?- fLue o I?r. PreSIdente Franclsco Carlos 
de. Araujo Brusque abrlU a Assemblea Pronnclal, velO o quadro da populaç,,"o da 

C1I51O-8, 
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Provincia n'esse anno, sendo a sua totalidade de 215.923 individuos, dos quaes 
185.300 livres e 30.623 escravos. • 

« A populaçll.o, diz eIle, é calculada sob a base da de 1854. Para formar este 
calculo tomei o accrescimo que. ~em tido a populllçllo n.as . freguezias de .OurêII!' 
Masagll.o, Chaves e Macapé., unlcas que remettêrllo mapplls d'este anno, e apph
cando a proporçl10 ás demais freguezias, achei que a totalidade dos habitantes e.ra 
o. que apresento. . 

« No calculo porém nl10 "'lz entrar augmento da populacllo escrava, que, 
como sabeis, tem âiminuido consideravelmente. . • 

« Em 1854 o Conselheiro Rego Barros, calculando a populaçl1o da Provincia, 
augmentou a livre com um quinto da: que figura nos mappas daquelle anno. 
Adoptando a mesma base para 1862, calculo que n'este a populaç!l.O· total. inclush'ê 
indigenas, é de 280.983 almas, cálculo que me parece estar de harmonia com os 
poucos dados de confianca, que em todos os tempos têm podido chegar ao conhe
cimento do Governo da' Provincia. . 

« P6de-se portanto assegurar que a populaca.o desta Pronncia na.o é menor de 
215.923, nem maior de 280.983, o que dá, termo médio, 248.453 almas. II 

Passando a administraçao da Provincia ao 1.0 Vice-presidente Barne do. Arar,}', 
o Dr. Presidente Pedro Leão VelIoso demonstl'ou no seu Relatoriu de 9 de :lbril de 1867 
que empregá'l'a novos esforços para dotar a Provincia com o censo da sua p0P'llla-
ça.o, soccorrendo-se do auxilio aas autoridades policlaes. . 

Na.o consta porém que fosse mais feliz que seus anter.essores. 
Milliet de Saint Aàol:phe e o Dr. Caetano Lopes de )loura, autores do DicC1'onario 

9.eographif;o, historico e d~scrlptir:o do ']'lIperio d'J Rra:it, computarllo a populac!l.O no anno 
• de 1840 em 139.000 habitantes ci"nlizados, além de 100.000 Indios bra'·ios. ~'essa 

populaç1i.o porém, cujo cálculo parece ser baseado nos dados ofliciaes offerecidos.. 
pelo Dr. Presidente JollO Antonio de )Iiranda. deve achar-se a da comar.ca do Rio 
Negro, actual provincia do Amazonas, e a ·do territorio comprehendido entre o 
Turyassú e o Gurupy, que foi annexado á provincia do ~Iaranhão em 12 de Junho 
de 1852. ° Senador Thomaz Pompeu de Souza Brazil em seu Compendio geo!Jraphico avaliou 
a p~pulação no anno de 1868 em 380.000 habitantes, serido 350.000 livres, nos quaes 
se lllclúem colonos chinezes . e portuguezes, que nM sãO muitos, e 30.000 Jndios 
de 8 aldeamentos, sem contar os selvagens, e "30.000 escravos. 

A. recapitulaçl10 desses calculos é a seguinte: 

Annos. Lines. Escravos. Total. 
1816 .... 99.136 
1819 •... 90.901 33.000 123.901 
1840 ..•.. .... 109.960 
1849 •... 142.811 36.896 179.707 
1851 •... 147.726 33.323 . 181.049 
1854 .•.. 214.318 31.930 246.248 
1862 .... 185.300 30.623 215.923 
1868 ••.. 350.000 30.000 380.000 
1870 .... 124.719 14.80i 139.526 

• 



N!1.o 5e receberão as informacoes pedidas relativamente á população desta 
Provincia. • 

Os calculos que possuimos, .fei~os em annos anteriores, s!l.o todos hypotheticos, 
sendo .esta ~ma das nossas provlnc18s que menos importancia tem dado á sua demo
~raphla, n!l.o obstll;nte o apreço que alguns de seus Presidentes parecêr!l.o ligar ata0 
mteressante materIa. . 

Warrlen ~a sua JIi.~tuire de l"Elllpire du Brt:.~il disse que a. populaç!l.o em 1648 orcava 
em 400 .hab~tantes portuguezes,. e ~O ~o~dados. Dez annos depois, 1658, segundo o 
mesmo hIstonador, elevava-se a 100 mdlnduos. No anno de 1683, referiu que só na 
cidade de S. Luiz havia mais de mil Portuguezes. . 

Pelos mappu.s dos :'igarios rc.mettidos para a Cõ.rt~ pelos. annos .de 1814 a ]819, 
a 'população sobIa a 160.~OO habItantes. O ConselheIro AntonIo RodrIgues Velloso de 
OlIveIra, Igreja Bra:ileira, calcula que em 1819 a sua populacao compunha-se de 200.000 
habitantes, sendo 66.668 li\Tes e 133.332 escravos. A. uma SImples inspecc!l.o conhece-se 
o cuidado com que forao arredondados todos esses algarismos, e o Conselheiro des
culpa-se em uma nota com a muita inexactidão ~. J mappas, e accrescenta que em 
todos os sertoes da Provincia, por todo o districto o.e Pastos Bons até ao rio Tocantins, 
existia.o mais de 100.000 Indios, uns errantes· e cacadores, outros adjudicados á layoura, 
de que principalmente se sustentavão, os quaes pela sua bem conhecida. indole pacifica 
e amiga connvencia podino ser facilmente domesticados. 

O Coronel de engenheiros Antonio Bernardino Pereira do Lago na Esr.atistica. hi'1tonca 
e geograpltica do .tlarallJuio affirmou que verificára no anno de 1~22 ser a populacao de 
152.893 habitantes. J. P. C. Cazado Giraldes na parte estatistica do seu Tratada 
completo de cosmographia e geographict a que põz o titulo de Remo elo Bra;il, ~implificando 
aquelles algarismos, dá. para a populacão de 1825 a. somma de 200.000 habitantes. 
À carta do negociante Joaquim José de Siqueira, impressa em Londres em 1830, 
avaliou de 80 a 90.000 os escrayos da Provmcia n'esse anno, quando mostrou Ó· 
beneficio que de seus serviços colhia.o os lavradores, n!l.o chegando o lucro por cabeça 
a 9.,000 por anno. 

Encontra-se em muitos relatorios de varios Presidentes a indicacl10 de medi:
das tomadas ou que com'iria fossem adoptadas a bem da estatistica da põpulacAo, e em 
bem poucos mencionado o seu numero, ainda mesmo por estimativa. . . 

O Dr. Presidente da Provincia .ToM Antonio de ~llranda, depois Senador do Im
perio, no seu Relatprio de 1841 calculava a popul.açao em 217.000 habitantes. O 
Dr. Presidente Jol1o José de Moura Magalhl1es, reTermdo-se a esse calculo em seu 
RelatoMo de 20 de Junho de 1844, lembra"a á Assembléa Pro.;ncial que pa·ra ter 
uma estatistica. completa era necessario c~a~m-se c9mmissoes de pessoas inteili
gentes da JL.aterla, que, p~rcorrendo a ProvmcIa, pl1d~ssem n!l0 .só levan~r a sua 
carta corographica, mas amda obter todos os esclareCImentos mdlspensavelS para a 
realizaçl10 de obra t!l.o importante e que demandava nl10 pequenas· despezas. Estas 
retlexoes figurárao ainda no Rl'iatario de 3 de .Uaio. de 1845 apresentado a Assembléa 
Provincial pelo Vice-presidente Angelo C~rlos MU~lZ. . 

No Relaturio de 3 cU· ,Vaio de 1847 pedIU o PreSIdente JoaqUim Franco de Sá. que 
attendesse & Assembléa ProyiJicial para a necessidade de se contractar com pessoas 
instruidas e laboriosas, ou commissOes auxiliadas pelos agentes offi.cia~, a execuçAo 



de uma. estatisticn., que tratasse do exame e verificaçrlo de todos os recursos do 
paiz em populaçlLo, estado lll:0~ll.l e material, indu~triR., pro~ucÇlLo ,c con~umo; so~re 
toda a sua extensll.o, e subdn'lsoes uaturaes e CiViS; pOSlÇ!l.o, distancl~S, e melOS 
de transporte., 

I( As mais reiteradas ordens do Governo, dizia elle faBando do arrolamento da 
populacll.o, apezar de se achar actu!l.lmente ramificado por todos os pontos, n!l.o têm 
podido' a.inda conseguir este primeiro dado estatistico! O Regulamento geral n. 120 
e peculiar de nossa pohcia, ileterminiLO e explicno a todos os agentes desta o modo 
prà.tico de o fornecer. Por circular de 28 de Xovembro proximo passado mui positi
vamente ordenei este servico aos juizes de paz, querendo aproveitar a opportu
nidade 9,'le lhes otl'erecia o· arrolamento dos cidad!l.os de seus respectivos districtos, 
a que tmhi!.o de proceder par~ a proxima ~leiçno geral; r~ros porém têm sido .os 
que d'entre todos estes funcclOnarlOs pubhcos Mo cumprido o seu dever, satis
fazendo essas ordens superiores, mais que muito recommendadas. 

« Ha na administraçllo da nossa Provincia tre8 difliculdades magicas, que cha
maremos a sua mofina - prestaçilO de contas na parte financeira: o canaf do Ba
canga em obras publicas: o recenseamento da populaçito no policial e propriamente 
administrativo. Envidarei todos os Jneios para quebrar o encantamento de taes 
difficuldades, que aliás nno silo de certo imenciveis. ») 

Concluiu o illustre Presidente dizendo ter achado, pela proporeilo que se observa 
em França, que julgava ter bastante analogia com o nosso paiz, cntre o numero 
dos nascimentos annuaes e o dos habitantes em geral. que a populaç!!.O da Pro
vincia orcava em 250.000 almas, e accrescentavu que realmente n!!.o se poderia elevar 
a mais ne 300.QOO. 

N'esse mesmo anno autorizou a A:5sembléa Pro .... incial, pelo § 4.·' do art. 15 da 
Lei n. 234 de 20 de Agosto, que se contractasse a execução de uma estatisticà, relativa 
á Pro..-incia, e na qual deveria figurar o censo da população; foi porém por 
demais exigu& a gratificação marcada para trabalho de tanta transcendencia, como 
bem ponderou' o Presidente Antonio Joaquim Alvares do Amaral em seu RelataMO 
de 28 de ll.Úha de 1848. 

Tratando dos baptizados, casamentos e obitos, oecorridos na Pro.incia durante 
o a.nno _de 1~7. expoz o illustre Pre~idente: 

I( Calculando-se, por estes algarIsmos o augmento da populaçãO, a qual, se
gundo um· quadro estatisiico que tenho á .ista, apenas se eleva ao numero de 

. 83 
213.000 almas, que é ~ meu ver desfavorayel, vem a regular na razilo de 2lõõ por 

cento ou 18 por 1.00Ô, sendo o numero dos mortos de 1 !~ por cento ou de 11 por 1.000 
:eouco ma.is ou menos, e conseguintemente deve a mesma populacilo dobrar no 
tim de 36 annos. Para se tomar um termo de com1?aração com o crescimento que 
se obser.a em outros paizes, a Estatistica da Civihsação da Europa dá. a Prussia 
dobrando a .sua populaça.o no espaço de 26 annos, a Inglaterra de 42, a Austria 
de 60 e. a Franca de 100 annos. » 

O Presidente
O 

Herculano Ferreira Penna. lastimando a falta de dados estatistieos, 
expressavR-se assim ante a Assembléa Provincial no seu Relataria d~ 14 de Oucubr/J 
de 1849: 

( As· listas dos cidadãos qualificados _otantes em cada paro chia já. poderiao 
constituir uma boa parte do arrolamento geral da Provincia. si fossem feitas com 
,o escrupulo que a lei recommenda: mas a experiencia tambem nos vai mostrando 
que algn~as das juntas incumbidas de, sua. ~rganizaçilo attendem em primeiro 
lug~r !los. l.nteresse~ momentaneos do partIdo pohtico a que pertencem, e assim vem 
a dlmlDUlr-se consldera .... clmente o seu valor. 

(~ ~stas consideraçoes nll.o conchío que deyuo ficar em a"bandono os trabalhos 
estatlstlcoS, que tão necessarlOS nos SãO; cumpre pelo contrario empregar agentes 
capazes de desempenhal-os. e eu creiQ que elles serão mui bem lDcumbidos aos 
membros da directoria das obras publicas. que dotados de instruccilo e habilidade, 
residindo ordinariamente na capital, onde sera. mais efficaz a inspeéçll.o do Go .... erno, 
.encend,o ordenados pe~manentes, ~ podendo em~m consultar quaesquer documentos 
que eXistão nos archlvos das dIversas repartlcoes. hão· de necessariamente apre
sentar resultados muito mais exactos e apreciai'eis do que os obtidos até agora. » 

O ,Presidente Bonorio Pereira de Azeredo Coitinho lastimava igualmente, no seu 
Relatorzo de 7 ele Splembr(j de 1850, a falta de documentos que servissem de base a 
qualquer cal.culo que se qui~e~se tentar sob~ -este assumpto: 

II Os UlllCOS dados estatlstlCOS que possUlmo8o s!!.o os mappas dos nascimentos, 
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casamentos e obitos, que o~ Parochos silo obrig!ulos n enviar iI, Secret.nrin do Governo, 
e as listall de qualitlcacoes do~ \'otllute~, qne as Julltns qllltlificlldol'I\S devem igual
mente rcmetter á Presiuencia; mas os Parochos pela mmor pnrte ou Uilo cumprem· 
o (lever que 1\ lei lhe:; impot~, ou o flllWIU com tno pOIlCO escrllpulo, que nno e de 
e:;trnnllar que os scus trflonlhos nno inspirem ('onfiança ulgumn. Xo R"/lItoril) do 
anno pUSSIlUO o Illeu dIgno nntece~sor, mllnifestlludo este mesmo jllizo. nCCl'e,;centoll 
qll~ .hnYia razoes para presllmil'-se que nlgllns dos pI'oprios Yil!urlo,; tpnhno querido 
faclhtar o cumprllnento ue seu uc"er u ponto de encher as casas d()s mapp:ls com 
alg-urismos que lhes occorrem IL esmo, niLO estalluo prest>nt(\s os livl'OS 011 u"sentos 
orlginaes. Ha razOes pura crer que este abuso contmúa ainda hoje. Quanto ús listas 
de. qualificaçno, tambem nilo po~em inspirar con?an~a. porquc de .ordinario nilo é a 
lei que se attende na sua orgaOlzação. mas os mteresses ue partldo, que em uns 
lugares exigem que se :lugmente o numero de votantes e em outros que se diminúa. » 

Semelhante incuria foi ainda levada ao conhecimento ua Assembléa Pro\"lncial 
pelo Dr. Presidcnte Eduardo Olympio )lachado. :Xo seu IMall)ril) de 7 dr Seternbro 
de 1851 asseveron que apenas na 8ecretarin do Governo en('ontrÍlra um ou out~ 
mappa da populacão de uma ou outra parochiu. cujo resultado era por demaIS 
insufficiente para servir de ba~e a q ualq \ler calculo. Esperava porém ver satis
feita essa necessidade com a execução do Regulamento expedido para a organizaçll.o 
do censo geral do Imperio; o que, como é sabido. jámais ::e conseguiu. 
• Xo seu Reltt/orio dI' 9 d,; Junho de 185(; fazia ver á :\ssemblén Provincial o Dr. 

Presidente Antonío Candído da Cruz ~Iachado a importancia que ligára ao movi
mento da populacão, dirigindo modelo:-; de mappas para. organizacão do quadro dos 
nascimentos e obítos, e o que obtivera a esse respeito. • 

« Si o movimento, ajuntava e11e, da populacão nas 29 freguezía::, de que nl!.o 
vier!Lo mappas. fõr calculado pelo das 17. será o· resultado que. no anno de 1855. o 
numero dos nascimentos em. toda a Provincia foi de 6.921 e dos obitos de 4.283, 
sendo a differença de 2.638, numero que me parece exíguo e e,identemente nl!.o 
guarda proporção com a populaçao da Província, que é calculada em 360.000. II 

Em outro logar accrescentava ainda o illustre Presidente: 
« Pelo mappa annexo dos votantes das freguezias se conhece logo á primeira 

vista que os alIstamentos parochiacs nã.o podem servir de base para se ca1cular a 
população da provincia: porquanto São mUItos denes sobremodo suspeitos. )) 

)lelliet de Saint Adolphe e o Dl'. Caetano Lopes de )Ioura. no Dicr.iO/!l!MO geo
graphico hi,çtorico e d~.çcr;plirf) d,) Ililper;fl ri') IJra:.i/, derão á população o algarismo re
dondo de 200.000 habitantes no anno de 184:1. 

A redaccão do .1lIluzwu:h dI) Jlarnnhrio e:::tabeleceu o numero de 384.5ii habitantes 
no anno de" 1864. 

O Senador Thomaz Pompeu de Souza Brazil jlllf!"ou no seu COlI!p~l!dio geographico 
que o calculo da popnlaciLo desta provincia tem sido feito sem base e é meramente 
conjecturaI, e orcou-a no" nnno de 1869 em 410.000 habitantes. o q ae é outra conjectura. 

« Supponho "ap'roximar-me da. e-x.actidno. diz ene. tOI?an.do o calculo eI? 184l. 
c dando o accreSClmo natural com o augmento dos terrltorlOS do Turyassu e Ca
rolina. II 

A recapitulaçãO des::es calculos é u seguinte: 

Annos. 

1648 . 
1658 
1814 . 
1819 . 
1822 . 
1825 • 
1830 . 
1841 ... . 
1845 ... . 
'1847 ... . 
1856 ... . 
1864 •••• 
1869 .... 

Escra\·os. 

6(j.G6R 33.:~32 

90.000 

Total. 

480 
iOO 

160.000 
200.000 
152.893 
200.000 

21i.OOO 
200.000 
250.000 
360.000 
3M.5i7 
410.000 



P~lo mappa organizado segundo os ultimos dados obtidos pela Repartiçao.da. 
Policia, e remettido pela Presidencia, a populacao desta Provincia é de 167.790 almas, 
dividida pela seguinte maneira. qe.anto á condiçM social: 

Liyres .......... . 
Escravos ......•... 

Os livres se subdi.idem: 

Quanto á nacionalidade, em 
Brasileiros. . . . . . . . 
Estrangeiros. . . . 

Quanto ao estado, em 
Solteiros .. 
Casados ...... . 
Viuvos ........... . 

Quanto ao sexo, em 
Masculino ...•................ 
Femlnino ................... . 

147.954 
19.836 

'147.635 
319 

87.233 
53.668 
7.053 

6i.657 
80.297 

A.s imperfeiçoes dos mappas estatisticos, en\"iados pelas autoridades dos di ver:iOS 
municipios, delX.ão esses algarismos muito áquêm da sua realidade. O censo levan

. tado em 1854 pelo Chefe de Policia Dr. João LU:itosa da Cunha Paranagua, hoje Senador, 
apresentou 1~2.891 almas sob as seguintes condiçoes sociaes: 

Livres. ~acionaes ..... , 
}) . Estrangeiros . . . . 

Escravos .......... . 

135.811 
2"2'2 

16.858 

No Relatorio que dirigiu á Assemblén Pro.incial em 1866, o Dr. Presidente Ade
lino Antonio de Luna Freire calculou a populacão, fundado nos elementos estatisticos 
que obteve, em 200.000 almas. O actual Presidente da Provincia julgou este ultimo 
calculo muito mais razoavel. 

.' Passando ás investigacoes sobre os recenseamentos dos annos anteriores, encon
trgo-se alguns trabalhos mais importantes sobre esta Provincia do que relativamente 
á do Maranhgo, sua vizinha, cUJa illustração é 'vantajosamente desproporcional. 

No seu Relatario' de 7 de Julho de 1844 dirigido á Assembléa Pro\'lllcial, apenas 
o Dr. Presidente José Ildefonso de Souza Ramos, actualmente Conselheiro d'Estado e 
Barao das Tres Barras, confessava ngo poder conseguir os dados e esclarecimentos 
precisps, com q~e pudesse olIerecer um trabal~o estatistico que, quando nlio fosse 
exacto, se aproXImasse ao menos da exactidao. 

O Dr. Presidente Zacarias de Góes e Vasconcéllos, actualmente Conselheiro 
e Senador, ligando o maior apreço á estatistica, chamou para ella, no seu Re1.atorio 
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de 11 de Julho de 1846, a II.ttençn.o 'da Assembiéa Provincial, fa7.endo vêr o deleixo e 
11. incuria. que reinavl10 nos registros parochiaes a. seu respeito. 

u Todos os dias, diz e11e, pedem-se certidoes de baptismo e nao se acha lançamento 
algum nos competentes livros; o costume de enterrar cado.veres pelas estradas, como 
indicn /lO viaja.nte o. cruz santa7 que encontra a cada passo levantado. á. beira dos eami
nhos,.faz subtrair-se ao conheCImento dos parochos grande numero de obitos: de maneira 
que nada p6de haver mais problematico que um' calculo baseado em documentos 

, semelhantes aos de que se trata. O paroehos silo os primeiros a confessar a inexa
ctidll.O de seus mappas.» 

Querendo avahar a populacao da Provincia, apresentou o illustrado Dr. Presidente 
as seguintes consideraçoes: • 

« Pelos dados estatisticos, que se referem á. guarda nacional, eu pudera mostrar 
que a povoacllO do Piauhy ha considernvelmente augmentado, visto como nll.o ha 
municipio da Provincia em que o alistamento n!l.O tenoa apresentado maior numero 
de cidadaos qualificados que nos annos anteriores; mas nresses documentos o1B.ciaes 
tambem nl10 se póde discretamente depositar illimitada confiancs, porquanto, si os 
autores dos primeiros interessa0 em nl!.o divulgar-se o crescimento aO. povoaçD.o 
com receio de divisoes de freguezias, os dos segundos ao contrario nem sempre 
resistem ao desejo de exa5erar-lhe o augmento pelo prazer de assim concorrer para 
creacD.o de companhias ou corpos e seus respectivos officiaes. O que parece f6ra de 
duvia.a é que a povoacl!.O da Provincia tem n'estes ultimos annos tido algum 
aúgmento, si nno com maior numero de nascimentos, ao menos pela. emigracao pro
duzida pela sêcca, que ha llagellado as provincias vizinhas, e forcado consideravel 
numero de familias a fugIr á. fome e á morte, buscando um climá menos ingrato.» 

Ainda no anno seguinte, no seu Relataria de (} de Julho de 1847, 'repetia o mesmo 
Dr. Presidente ante a Assembléa Provincial: 

« N!l.o possúe a Provincia estatistica de sua populacno, nem cousa que com isso 
se pareca. O Chefe de Policia, a quem incumbe organizar por meio de seus, dele
gaáos, Juizes de paz e parochos, o arrolamento da populacD.O, informou-me ,que 
apenas tem conseguido o do municipio da capital, de Jaicoz; de S. Goncalo e do 
Principe Imperial, dando ao primeiro 9.260 individuos livres, ao segunao 6.743, 
ao terceiro 5.151, e ao quarto 6.338. Tudo induz a crêr que nM silo exactos esses 
arrolamentos parciaes; mas assim mesmo fôra muito para âesejar-se que dos outros 
municipios se alcancassem iguaes trabalhos, a fim de se poder calcular aproxima
damente qual a populaçãO de toda a Provincia; é de esperar porém que o magis
trado, encarregado da policia, vencendo as grandes difficuldades com' que n'este 
sentido tem de lutar, habilite '0. Presidencia a dar na sess!l.o vindoura alguma 
noticia mais positiva sobre tllo importante assumpto. » 

Coube ao mesmo magistrado, Dr. Chefe de Policia Francisco Xavier Cerqueira, 
como Vice-presidente da Provincia, trazer em seu Relatorio de 2f de lul.ho de 1848 
ao conhecimento da .lssembléa Provincial o resultado de seus esforços. 

, « Posto que nS,o possúa a Provincia, asseverava o digno Presidente uma estatistica 
completa da sua populac!l.o, todavia melhor é o nosso estado actual a semelhante ~eito. 
Do u1timo quadro da populac!l.o livre enviado ã. Secretaria de policia pelos delega4.os dos 
respectivos muniClplOs, monta a 67.232 almas a populaçll.O 1ivre da Provincia, faltando 
ainda a 'dos municipios de Yalenca e Mar\"llo, que n!l.O póde montar a menos de.12.000 
almas, segundo os caculos de pessoas entendidas na materia. Si a esta populaçao 
livre accrescentarmos a eSCl'8.,-a, que nunca será. menos de 30.000 almas, cálcUlo 
baseadG na que temos relacionada em 9 municipios, faltando a do Puty, que é 
muito crescida, a da Parnahyba, Marv!l.o e Valença, podemos sem perigo de erro 
calcular a nossa populacilo em 120.000 almas.» 

O· Dr. Presidente Anselmo Francisco Peretti não se contentando, com esse cál
culo, a que se referiu no seu Relatorio de 5 de Julho de 1849, concluill apenas dizendo 
que o Dr. vice-presidente Francisco Xa,ier Cerqueira estava na qualidade de 
Chefe de Poli~ia llabilitado para proferir juizo seguro a respeito da avaliaçao da 
populacAo. , . 

Semelhante exemplo foi seguido pelos seus successores, os qnaes, tratando da 
estatistica da populaç!l.o, remetteram-se sempre áquelle. ~lculo, como. v6-se. d~ ~ 
rios de 1 e 3 de lulho de 1850 e 1851 dOf; Drs. PrE>sldentes IgnaclO FranclSco' Sil
veira da ~otta e José Antonio Saraiva. Este ultimo accrescenta: 

« Si n110 entendesse que em taes materias s!l.o precisos dados muito seguros ~ se 
aftirmar alguma cousa, eu daria razoes para vos demonstrar a opinillO, que tenho, de nll.o 
ser a populaçllo da Provincia ~nferior a. 150.000 al~as. II • • 

O mesmo illustre Dr. Presldente, hOJe ConselheIro, José Antomo &raiva, ~o 
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conta da sllspensil.o dos Decretos uso 79i e 798 tle 18 tle Julho de Ul~l, que regulárn.o li 
n orgllnizaçno do censo g'crul do Imperio, poutleru. no seu llela/u!'lo dú 1.° de JltlJ!O 
de' 1852 que O Regulamento dos .1lnSClll1entos e ob!tos, IlllC Cl~ ~utl'OS lugares h~\'la 
servido de pretex.to para umotiullcoes, uno pl'Od~lZlru lllL PronnC1U o menor conlhcto, 
e que, comquunto uno lhe fosse muito upphcllvel em ru~~o dl! ,SUILS grllndes 
distancias e poucos povoados com templos, n populuçll.O o ha\'lI~ recebido com ~egu
rança, porque, COll vellcitla das 1.>oas in tençoes do GO\ crllO, :m bw que removerUl os 
inconveniente;.; qUI:! u prática ou execuçilo,J.O ,mesmo Reg~llmnellto fossc demonstrnnd~. 

O Dl'. Presidente João José de llh"ell'1L Junquclrll acldltoll, ao seu llelatorw 
de 2 dl~ Julho d~ 18{)7, o mappa org'unizndo en~ lH:>-1 pelo Dl'. Chefe tle Policlll"hoje 
senador ... Dr. João Lustosa da Cunha Pnranagua, 110 quul !l populaçno tla Pron~lcU1 
attingiu a somma de 1:J:?!IOl itlllivilluo:i, sendo 13li,033 livre:;, dos qunes 222 estrangell'os, 
e lt~.~ti8 escravos, e 110 HIlno seg'uillte, <lllnunciando que o nUlll~ro dos baptiza~os havia 
sido em 18:>i de 6.·18i. u de casamentos de 1.0;):>. e o dos ObltOS d~ 1.490, Juntavu: 

(( A :::uperioridade llumcrica dos baptizados e:n rcl~lç~o !l~5 obitos demonstra 
claramente a progr\?s';ão ascendentc da pOllulaçilo da PrO\'l11ClU, amda mesmo augmen
tando-se alguma cousa o numero UO$ obito$ pela razüo de que nc.m todos silo sabidos 
dos yigarios, quando feitos os eutL'rrHmcntos fora das matrizes. Estes dados estatistico:::, 
e outros de maior ,"alor ainda, süo ditUceis de obter--:;c no no:.;so paiz; no entretanto 
~ão os mais es.senciaes, quando se trata de legblar. ) 

O Dr. Yice-presidente José ~lanoel de Freitas em seu llela/urilJ de 21 de Julho 
de 1868 a Assembléa Provincial offereceu estas reflexoes: . 

«'Em 1"i'6:2 a populaSào da. Capitania, hoje Prodncia do Piauhy, era de 12.74-1 
habitantes. sendo ~.lOO li\'l'es e ·1.6+1 escravo:::. 

« Trinta e cinco anuos depois, em li9i, a populaçn~ apresentava um incre
mento de 240 por cento! Isto é, chegava a 43.:3i~ ha1.>ltantes, dos quaes pouco 
mais ou menos 30.000 erão li Hes. 

« Yem aqui a proposito fazer uma observação. O ~r Alencalitre na sua memoria 
impressa na Raisla do IIlS/itllill JIistorico Geog/'Uphico e oS!'. Dr. Luna Freire no seu 
Rela/ario calcularão em cêrca dc 51.000 almas a população de fins do seculo pas
sado; mas é q lle equi \'OCárilo-se, contando duas vezes fi PQPulação do lIluniclpiú 
da P~rnabyba. q ne "ó compl'eilendia uma freguezia, a de Peracuruca. 

« Em 1/9i, segundo o \'igarlO ,\lltonio José ::3aml)aio, o numero de. alma::; du. 
freguezia de Peracurllca era de 1.315 e o do r.UUllClpio era de 1.668: d'onde ~e 
póde colligil' que a difl'crellça de 3:)3, que 1m entre os de·:::.: mappas do mencio
nado Yig-ario, representa a população que era dentro da viiia propriamente dIta, 
a qual só alguns annos depoi:; é que foi c,reada freguezia por :ProYisilo régia de 
25 de Setembro de 1801 e epi::.:copa: de 12 de Junho de 18U5. 

« De 1 i9i ,a 18;30. no ~~riodo de :~3 a!lllo::;, a po~ulação. teve um augmento de 
89 por cento, Isto e de 43.3/2 passou a Cerca de 8~.01J0 habitantes. 

« Eis os dados em que me fundo para este cálculo. 
, • (~ Em 183.0, nos / mUllicipios ou 10 fregue,zi~;; d_u p'rovinci~, cOlltá\'~o-se 30 

dIsLrlctos de JUizes de paz, em 20 dos quae:; VIvlilo .,2.t<68 habItantes: ~l suppu
zesseIDQS que nos ] O re::.:tantes 'um terco do numero de districto:;'· existia metade 
d l' . ' . I aque le numero, tenamos o total de /9.30:2 alma::.:. 

« Podemos porém fazer ainda ontro cálculo a ue aU1rmenta alguma cousa a totalidade. 
« Segundo um mappa enviado pelo Vi!?:arlo Ped~o Antonio Pereira Pi:cto do Lan-o 

em 4 de Janeiro, de 1~3], a freg:uezia d,e ~eil'!l-s :que. ft5~a da cidade tinha as capell~s 
de S. João do Pmuhy, ~. IgnaclO do Canmde e 13ocama, contava então 8.69i almas . 

• ' (~A freguezia do Campo-~Iaior: segundo informou em .~ de Fevereiro de 1831 
0'1, mtador JOãO da Rocha "alle, sommadas as parcella::; por el!e mencionadas tinha 
15. i21 ~lmas, incl usiv':: 3.0Sú q ~le dC\"el'iüo ficar :;enuo parochialltlS da proj'ectaàa 
freguezla das Barras. 

« A freguezia da Pal'nahvba contava de i.OOO a 8.000 almas. se"'undo asseve
rou o Vigario Domingos Rodrigues Chaves eru 3 de Fevereiro de 1831. informando 
~o r~_verendo Yisitador ~ocha yaEe sobre a petição de vario~ parochianos seus que pre
Lcndl!J.~ fazer part~ da lreguczla das Ba~~as. a qual só mal:> tarde é que foi creada. 

« ;jen-undo o ;jr. Alencastre, que ahas tanto deturpou o recenseamento de 1830 
n~ ,,:;en~ido de el~var-lhe as cif~as" para combinar talvez com o recenseamento de 
1/9/, tmha no dItO anno o dlstl'lCtO de paz dos )Iatoes 1.992 habitantes' o de 
S. GO,nçalo 6.466: o de .Taic6s 2.38i: o do Paulista 3,1(;2 e o de 8. Yicente' 1.398. 
~~m!)lnando:se todos esses di~erentes, dado:;. é presum,ive: que a populaçno da Pro
\ mCla nãO ::se elevass.e a mUlto mal!; de 82.000 habltantes, sendo pouco mais ou 
menos tres quartos llvrcs e um quarto escra'·os. 
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II De 1830 a 1866 n populuçn.o teve um uccrt':;cimo tle mai;; de 100 pOl' cento, podeu
do-se poi~ U vlI.litu· q ~e dUp'licu. . uo pe!iodo ~~ 35 a~uo~; i~to é. a p0p'ulaçllo livre, 
qu~ eru 69 anUOi; qUll1tUpliCOU (de l/UI U 18üti;, a\'á.ho que dobra no tim de cada 
pel'lOdo de 28 aunOR, e n e:;craVIl, que 110 mesmo espaeo de t<"tnpO apenas teve 44 
1101' cento de nugmento, nuo duplica em menos de 1,,6' aunos ! . 

II Compllrando-se, pois. este longo lleriodo com uq uclle de 28 !tu nos. vê-se o quanto é 
preponderante a liberdade nu. economia dos PO\'os !... Ao ludo tlo homem li ne o prugresso 
a}?parece sempre mais o.u menos brilhunte, ao passo que jumo do homem ffiu.china 
ve-se tle conunuo ,t aI?-tnhcse da lucon~oçi1o a vapor, porquanto nhi tudo é ~ur~io! » 

. .\s r~~exoes re!atl\'amen~e no:; diversos censos uu popu:açi'i.O ·da pronIlcia do 
Plauhy fCltas por José ~lartms Pereira de Alencastre, ua"sua Jremoria cllrollologica 
hislt)l'ica (! Cl)rof//,/,iphic!l. silo estu:;,: 

(I Xilo ussentão sobre bases seguras os cálculos que modernumente se têm feito 
sobre a populuçrLO do Pmuhy. Por vezes e em tlilfereute5 annos se tem procedido 
uo censo; porém todos o:,: trabalhos tem sido. feitos p~r modo t!tl, que ou deixa0 
grandes lacuna:;. que não podcm :,cr prüellcl.lldas por SI mplC's estlmatl \'as, ou devem 
ser absolutamente desprezados pO:'não assentarem em regularüs e sérias investigncoes. 

(I Si' IlS estati~'ticas antigas l1J.o $ão t'xactas, ainda menos :lS modernas; pórém 
n6s pensamos qne o que outr'ora se fez, si não é exacti:'lsimo, pelo menos está muito 
uproximado da verdauc, o que é já tudo, si não multo, em objecto desta natureza. 

II Em 1i62 se uvalianl n. população do Piauhy em 12.;46 almas. Em 1799 a 
população era calculada em 51.i21 almas. E:n 1822 em 81.3:36 habitantes. Em 1826 
o cálculo, que assenmnl e:n dados olliciaes, era elevado a 84.84; almas.' Em 1831 
se procedeu tle novo ao ceu:;o gera! da Provincm. Todo esse trabalho existia com
pler.o na Secretaria do Goveruo da Provincia: mas não 8ei que genio má.u fez desap
parecer alguns mappas e re!ncoes parciaes. Em 1843 se fize:,ã.o trabalhos estatisti
cos e delles se conheceu que ':'. Provincia. tiuha então uma popu1acilo superior a 
200.000 almas e 2i.8iO fogos. Grande parte desses trabalhos foi perdido, estragado 
pelo tempo e mais do que tudo pelo pouco zêlo com quc fôril.o archi· ... ados, porque 
trabalho:; dessa ordem são tidos em bem pouco preço por quem não 0:5 sabe apre
ciar. Felizmente foi sa~ va do naufragio a parte que diz re:;peito ao numero de fogos. 

( O:;: mnppa~' ('stntis,ico.~ ('I)!}feccionados em principios de 18J.l, e que já. correm 
impressos, llâô podem ser mais inexactos. porque bem sab~mos como iõrilo coor
denados os ditferentes mappas parciae::.: pela:;: allto:-idades :ocae5, tão pouco amigas 
de trabalhos e fadig·as. XilO fazemos pOlS delles menção e contentamo com dizer-nos 
q ne hoje a população do Pi:~nhy '1t:5;), exc~de a. 2011.000 almas, si at~ende.rmos á 
::.:ua marcha nos annos antenOl'es e li. ClrcumstancHl de sua graade prold'iqUldade. » 

O Conselheiro Antonio Rodrigues Yd:oso de Uli\'eil'a, na sua miormação inti
tulada IfJ'·t>jL dI) IIra:.il. dá em 1~14 ú. popularão tlucapi:ania o numero de 48.981 habi
tantes adultos. segundo os daàos fornecic!05 pelos mappas inexactos de ditferentes 
\'igarios. não inchindo muitos Jndios não domesticado~, e presumia o mesmo que 
em 1819 deveria a capit~!lia ('ontar 60.i26 habitante:;. dos qllaes 12.405 escravos. 

Recapitulados todos e:5ses calculo:5. :5f'gl1udo os seus difr'c:,emes autores, f6rm!"Lo o 
presente quadro: 

Annos, L:H·~S. E~crU\'05. Totn!. 

1 iG:? ~.10() 4.64-1 12.i-14 
1;9;. :31) .OOfj 13.3,2 43.3i2 
1,99. 51.í21 
1814. 48.981 
1819. 4~.321 12..10;; 60.;26 
1822. 81.336 
1826. 59.i34 ;2:>.113 84.847 
1830. 61.500 ::.20.500 82.000 
1831. 118.256 
1843. 200.000 
1848. 90.000 30.000 120.000 
1851. 150.000 
185-1. 136.033 16.8;18 152.891 
1855. 200.000 
1866. 152.i66 19.204 171.9iO 
18iO. 14i.954 19.836 16i./90 

trox"-lO, 
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o mappa da populaçtlo dest~ Provincia é incompleto, segundo confessou a Presidencia 
em seu otlicio de remessa de ;) de lIarço ,de 18/0.. . . . . 

A sua popul,!-çtlo fo.i calcul~da em 641.849 habltantes. dn"ldldos pela segumte 
maneira, quanto a condlçilo sOCIal: 

Livres .... , 
Escravos, .. . 

Os livres se subdividem: 

Quanto á nacionalidade, em 
Brazileiros. . . . . 
Estrangeiros. . . . 

Quanto ao estado, em 
Solteiros ........ . 
Casados ........ . 
Viu.os ..... . 

Quan to ao sexo, em 
Masculino ................... . 
Feminino ................. . 

616.123 
25.727 

615.166 
95i 

322.326 
270.740 

23.057 

302.688 
313.435 

Ha di.ersos calculos feitos em annos anteriores. Roberto Southey calculou em 
1776 a sua populacão em 34.000 habitantes. 

O Conselbeuo lntonio Rodrigues Velloso de Oliveira na sua informaçtlo, que tem 
por titulo Igreja. do Bra::il, estimou-a pelos mappas dos vigarios e capitães m6res 
que o numer~ dos habitantes ad.ulto~ era em 1808 de 15,0.878, e affirmou que os ou,i
dores se quel:x.avão de que os ngarlOs de commum accordo com os capItães m6res 
diminuii!.O o numero da populacilo. para obstarem a di'\'isão das freguezlas. Baseado 
n'esses dados pensa.a o mesmo' Conse.1heiro que a população da Capltania de'veria ser 
de 201.170 haoitantes no anno de 1820. 

Monsenhor José de Souza Aze\'edo Pizarro de Araujo es('re.eu nas suas 31emorias 
historicas, que a populaçil.o em 1810 era de 130.396 habitantes. 

Warden, na sua Histoire de l'Empire du Brésil. elevou-a em 1813 a 150.000 individuos, 
arredondando, sem duvida, o algarismo do arrolamento organizado n'esse anno pelo 
Conselheiro Velloso de Oli ,eira. 

Em 1813 mandou o Governador Sampaio proceder a um arrolamento em toda. a 
Capitania. Não pude "êl-o, nem posso a.aliar o seu resultado pelo que se diz, 
pOlS o Senador J"osé :Martiniano de Alencar assegurou que o numero dos haoitantes era 
ae 131.140 almas, e o Dr. Presidente José Bento da Cunha Figueiredo Junior transportou 
esses algarismos a 149.285. 

No seu Relatario da 1..0 de ,igollto de 1836 chamou o Presidente José Martiiliano 
de A.lencar, a attençs.o da Assembléa 'Provincial para a necesidade de conheçer-se o 
censo da populaçl!.o da. Provincia, allegando: 
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t( O arrolamento de 1813 é o unico que temos para conhec6Ne a populaça,o de 
nossa Provincia. Exigi e muito a tempo dos parolhos e depois dos jmzes de paz, 
por intel'medio. dos Juizes de Direito, os dados necessarios para. dar-vos uma idéio. 
maill exactu. da nossa populaçnoj 'mas q uasi baldadas forno minhas diligencias. 
Apenas chegárno em tempo afgumas relacoes remettidas pelos Juizes de Direito 
desta comarca e do Crato, mas mUlto imperfeitas. Destas mesmas mandei organizar 
llmlt relacllo e della vereis que estas duas comarcas têm uma populacno de 
69.324 alnia~..livres, e 5.194 captivas. Ora, considerando que a populaçno destas duas 
comarcas monta a 74.518 almas, e nno havendo razllo para sOÍlpõr...se que as outras 
quatro comarcas tenhno menos populacno, cada uma deUas .em relacllO a uma destas 
duas, segue-se sue, multiplicados OS "4.518 por 3, temos uma põpulacno na Pr()
vincia de 223.5i)~ almas, que cO?1binada com a populaçll.o de nna, 'que era de 
131.140 almas, da-nos um accreSCImo de 92,414 almas, que vem a ser pouco mais 
d~ 85 por cento de a.ccrescimo que teve a populaçno de nossa Provincia n'estes 
nnte e tres annos ultlmos. li 

~'es~a sess!l.o approvou a Assembléa Provincial a sua resolueM, que foi con
vertida na Lei n. 37 de 5 de Setembro de 1836, mandando que àe 5 em 5 annos, 
no 1.0 de Janeiro, procedessem os juizes de paz, ao arrolamento da populaçs.o, especi; 
ficando as naturaltdades, idades, condiçoes. e:;tados, occupaçno, e gráu de instrucç!l.o 
de cada um. 

O Dl'. Presidente JoM Antonio de :Yiranda assim se exprimiu a respeito· das 
suas disposiçoes no Relataria que dirigiu~ á. Assembléa ProvinCIal no dia 1 de Agosto 
de 1839: 

« Existe é verdade a Lei de 5 de Setembro de 1836 sob n. 3i, que alguma 
cousa dispoe sobre arrolamento, mas eUa nM é bastante explicito., é mui concisa, 
ns.o offerece emfim garantias á execucão do que determina. Eu entendo que, quando 
o interesse nobre, o amor da causa publica, o orgulho que possue todo o liomem 
virtuoso em cumprir os seus deyeres, niLo preside ás accoes daquelles de quem 
se exige o cumprImento de uma obrigacM, forcoso é leval.:os pelo temor que causa0 
as penas, e a certeza da infallibilidade· de sua applicaciLo. Uma só .... ez niLo tem 
sido applicada a multa, de que trata a mencionada lei,· ao menos pelo que consta 
na Secretaria, enI!.o obst.ante reconhece-se que é inteiramente defeituoso o mappa 
resultante das differentes participaçoes e isto sem duyida porque se roubi!.O aos 
empregados os devidos esc1arecimentos, e porque destes muitos não se entrega0 
com interesse ã. satisfa'lcs.o de uma tão urgente necessidade. E' mdispensavel pois 
concluir que a lei não ·satisfaz opportunamente aos fins a que se propuzeriLo os 
Legisladores . 

. « Já ,os foi presente o mappa á que me refiro, e contando com a populacao da 
comarca de S. João do Principe, a qual monta a 8.~4 habitantes, não excepiuando 
classe alguma, vinha até esse cálculo a não satisfazer a expectativa do Governo, 
quando ainda niLo se achai"ão recolhidos todos os precisos esc1arecimentos. 

« Para mostrar-.... os que todo o mappa é defeituoso, além ,das con~ideraçoes que 
a razão natural fornece, bal'\ta uma slffi'ples argumentação. E avaliada a pOpulaçil() 
do municipio da cidade em 16.55i indlviduos, dos quaes São escrayos 2.086. Des-. 
contados estes, teremos 14.4i1 lines. Apenas destes sabem lêr 1.363, decimo, com 
pequena differenca, daquella somma. Si considerarmos porém que se trata da: popu
lação do municipio da capital, onde sempre se cuidou mais ou menos na instrucc9.ó 
primaria; si attendermos ao interesse e gosto que tem por eUa manifestado o po~p; 
!';i reflectirmos que a escola de meninos da capital tem 206 alumnos, e que ha 
satisfactoria frequencia nas mais escolas publicas e particulares, inclusi,é as de 
meninas, do municipio, facilmente se conclUlrá que a pro~orção niLo é .eridica, por
que devemos ter maior numero de pessoas que saibiLo ler: e si isto acontece pelo 
que respeita aos mappas da capital, niLo é acertado seguramente que se tenha con
fiança nos que reSpeltão ás outras comarcas. Este é tambem o sentir de differen
tes Juizes de Direito. 

« Eu seria pois de parecer que um engenheiro, 011 qualquer pessoa habil, 
fôsse especialmente encarregado de percorrer a Provinda, de formar o mappa da 
popuiaçao e de rolher todos os dados e materiaes necessarios para organizar. uma 
estatistica, a qual ao menos sen'isse para direccão do Go .... erno e desta Assembléa, 
no desempenho de suas funcoes, sendo as autoridades locaes obri~das debaixo de' 
penas, que ti .... essem etreito lndispensavel, a fornecer ao encarregaao as informscoes 
exigidas. Si n9.O é possivel realIzar-se jã. totalmente a medida que lembro, trate.se 
ao menos de levaI-a á execucao pelo que pertence ao estado da ~pulacão, devendo 
porém ser ma.is satisfactoria,· maIs curiosa, mais interessante a mformaçáo que nos 
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derem, Quem peusa, quem prOClll'lI uprofumll\l' uma mniel'itl, quem uM se Ctl?te~lt~ 
só com idéias superficin:es, nflo se sntisfará. unicamente em sabel' a quantos mdn'l
duos monta" R nossa populacn.o,· e q unes as SllllS classes, em ~'elnçno li côr, no Ilexo, 
e á idnde; desejáru mais sitber o seu carnctel', os seus !la bltos e costumes, Illla~ 
virmdes, seus vicios, suas enfermidades, etr, Si un.o é possível emfim ,termos um 
trnb~lho perfeito n'este genel'O em relnçno Íl Pro\'incia. fa~a ... ,~ um enSlt10 e~n refl!': 
renCIR numa comurca: colhil.o-sc todos os dado:;, toda 11 riqueza neces!ml'lIl para 
um edificio de tanta importnnciu. Algum dia se lia ue princIQiur, e já nil.o esta
mos muito no estado de adolesccncin, para nos forrarmos 11 trllbn!hos que nos pres
crevem rigorosas !'elaeOes :iociaes. l) 

Aproximava-se já '0 anno marcado pela le! llltl'!l o flrrolam~nto da pop.ulacno, 
e os trnbalhos preparados de tlntemilo nuo sntlsÍltZlil.o nem as "Istu;; do le;;"lslaaor, 
nem a expectatl\'u da pri":IlCira autoridade da Pro\"incia." 

Sabia-se ap~nas que o .numero dos habitantes apurados era d~ 208.087, dos 
quaes 193.:W6 h\'~es, e 14.881 ,e~cra\'os. e <l,ue falha\'ilo, todos ~o;; mal:" d~dos. 

« O anuo proxlUlO de 1841, (hzm o Dl'. Presldeme FranCISCo de :::-our:n )l~rtll1s no geu 
RelalOrio du 1.° de "·lgu.~to dr 1840, é nquel!e em que, segundo ri. diSpOSIÇão de ,"ossa 
Lei de ;) de Setembro de 1836 se deve tirar o arrolamento da popula~rLO da Provincia 
com 11.::; e~pecificaçoes ahi exigidas, As resenhas obtidas no quinquennio pas:::ado 
nilo se reputárilo feitas com :mtficiente exactidão. não ob::tnnte a multa comminada 
na lei contra os chefes de' familia q ne não denullciassem os individuo:" perten
centes ou aggre~ndos á sua companhia, nem mesmo consta que a multa fôsse 
applicada uma so vez. ~esta lei se manda ás Camaras dar linos e o mais que 
fôr necessario para o expeuieiüe; mas como de ordinario os cofres municipaes estiLo 
em penuria, mais acertado seria consignar uma quantia para esse fim na lei do 
orcamento que fizerdes este anno, O artigo :l,O impoe multa ao juiz de paz 
omisso em mandar o seu arrolamento da populacão: e eu desejáro. que a mesma 
pena fosse extensiva, quando de.ixassem de m"andar o::; mappas dos crimes e 
delictos, aos Juizes de Direito 15 dias depois de passado o trimestre;· porquanto, 
supposto ser este trabalho mui simples e facil, comtudo nunca se pódem conseguir 
a tempo as referidas remessas pelo deleixo do,::; juizes de paz. )l 

Cliegára finalmente o anno marcado -para o arroiamento da po~ulaçil.O do 1.0 
quinqueIlOlo, e o llrigadeiro Presidente da Provincia .Tosé Joaquim coelho acha\"a 
que a Lei de ;) (le Setembro de 1836 devia ser mouificada. a fim· de que a Provincia 
nã.o fôsse unicamente dotada do censo da sua populaçãO, mas sim de uma esta
tistica completa. 

« Fallecem-nos, ponderava elle no seu Reh.torio do 1,° clp, Sl'!pmbro de 1841, 
ainda aquelles conhecimeatos espe~iae:; qn~ nos paizes ma i;:; cultos ~oncor~em 
para a formaçã.o de uma estatlshca perfeIta: mas nfLO me parece lmpossl\'el 
obter-se com algum cuidado uma, nomenclatura das fonte::: naturaes e indus:
triaes. d'onde dimaniLo as nossas rendas, um quadro dos 110SS0S haveres politicos e 
administrativos, que sirva de base aos trabalhos da Assemhléa e da Presidencla. 

I( "(ma pequena modificação na Lei n, 37 de ;) de :::etembro de 1836 é quanto 
basta para dotar a Provincia com uma obra de tanto i111eresse, Xa Secretaria do 
Governo achar se póde tudo quanto é eOll\'eniente á instruccão publica, á guarda 
chica. á força pohcial, ás (hvis('jes judlciaes. ,ecclesiasticas. municipaes, a suas 

.. auto!idade,; e emprega~os: aOi; circulos eleitoraes. ás !ep~rtiçoes, e collectorias, ao 
monmento annu~J de Importação e exporta~lí.<L, aos edlficlOs publIcos e seu estado: 
ao I?-ux:nero de cnmes que .::;e ccmmettem, sua natureza predommante, seu augmento 
e dlmmuicão, 

« Resta pois que habiiiteis a Pre;:idencia a alcanrar dados exactos sobre sua 
populaçãO com a necessaria especificação de sexo, idade. condiçãO, cur, estado e 
profiSSãO. . 

« _Para consegll:lr-::~ !ste ultimo resultado: já que nilo é pos~i,el avaliar a po
pulaçao de um palz smao conhecendo-se o numero de seus nabltantes. e a razão 
entre os obitos ~ nascimentos, con\"én:t que o.~ juizes de \Jaz corrtinuem na obrigaçãO 
de obter pelo;; mspectores de q narteIrão o exacto arrOlamento dos moradores dos 
seus distrlcto?, imp'on~o:se de mais a mais aos parochos a de apresentarem o 
mappa annua~ do~ mdl\":duos que ~1ascer~!ll e fallecerem em snas freguezias. não 
podendo os vIgarlOs cobrar o ultImo tnmestre de suas congrua:::. "e ficando Oi; 

Juizes mencionados sujeitos á multa da lei citada. emqunnto não satisfizerem este 
encargo. devendo uns e olltro~ remetter o rer-:ultado de seus trabalhos aos Juizes 
de Direito de suas comarcas, a fim de por este:: ser dirigido á Presidencia. 

r( Aos juize,.; (le 11az tambem ,.;e de\"rril incnmhir n tarefa rle conseguir. pelo,.; 
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mesmoB cana68, e de enviar ao Governo por meio das mesmas autoridades, uma. 
fiel e verdadeira enumerac!l.O das casas de commercio, fabricas e fazendas sitas no 
circulo de sua jurisdicçllÔ, com declaracllo dos terrenos a estas pertencentes, da 
parte cultivada, da. inculta, e da reservada para pastagens i do seu prodllcto 
annual, do numero de escravos e animacs n'ellas empregados como instrumentos 
de trabalho, e dos que silo destinados 110 consumo ou Ó. reproducçl1O. ») 

O Dr. :J?residente Fausto A.ugusto d'Aguiar envidou todos os esforcos a· fim de 
organisar o censo da. popula.cllo para o segundo quinquennio preilcripto pela Lei i 
ma~ inutilmente. No seu Relatorio do f.· de Julho de f8[';0 dizia elle perante a. As-
semblén. Provincial: . 

« A.inda nll.o me foi possi vel colligir todos os dados necessarios para organizar 
um quadro do recenseamento da populacll.O da Provincia, digno de vos ser apre
sentaao. ~randes embaraços encontrllo sempre entre nós trabalhos desta J?atureza. 
As autorIdades locaes, que sao delIas encarregadas, nM podem, por dlfferentes 
motivos,. obter resultados satisfactorios. A populaeao olha com desconfianca para todas 
as investigàçoes a que é necessarw :proceder, é se recusa a ministrar' infarmncoes 
exactas. :Finalmente a falta de auxllios peeuniarios não permitte que se pOSSãO 
~olher as instrucçoes convenientes. ,\.lguns dados tenho já reunido, porém muito 
I!llperfeitos e insufficientes, e continúo a empregar esforcos para me poder habi
htar, do melhor modo que fôr possi veI. a coneI uir o trabalno que tenho comecado. » 
. ·0 Dr. Presidente Joaquim lIarcos de Almeida Rego, annunciando no seu 'Relato-

• rio do f.· de Outubro de f85f a publicacll.o dos dois Decretos de 18 de Junho de 1851-
relativos ã. organizaçilo geral ao censo, como que con~ratulava-se com a Provincia 
por vêl-a em bre'.:e na posse do recenseamento da sua populaÇ1l.o e iine do onus a 
que se impuzera pela Lei de 5 de Setembro de 183G; e assim muitas Pro\'incias se 
descuidárao deste tl'l.o importante ramo de publicO serVlCO na expectati .... a de· que o 
faria o Go,;,;erno Geral, sem que os cofres provinciaes iiespendessem cousa alguma 
de suas rendas com as despezas necessarias. 

Ainda no seu Relatorio do f.O ele Setembro d~ f852 repetiu o mesmo Dr. Presi-
dente á A.ssembléa provincial: . 

« E' de crer que dentro em breve seja o censo regulado em todo o Imperio, e 
entllO não teremos mais de soffrer esta decepciI.o. II 

A Assembléa Provincial nllO quiz adiar por mais tempo os.de~ejados resultados, 
e pela Resoluçao n. 705 de 9 de Agosto de 1855 autorIZOU o Governo a mandar 
formar a estatistica da Pro .... incia, podendo para esse fim despender -a quantia 
necessaria, e em 14 de Setembro desse mesmo anno celebrou o tonselheiro Presi
dente Vicente Pires da ~Iotta com \) Padre Dr. Thomaz Pompeu de Souza Brazil a 
sua execucllo. 

« A. escolha da pessoa, dice o Coronel Presidente Joaquim Mendes da Cruz Gui
n;taraes no seu Relatario do f de Julho de 1857. não 'podia ser mais acertada, pois, 
SI o estatistico nao p6de prescindir em suas jnvestlgaçoes de t~r noçoes precisas 
e claras sobre a economia da sociedade, sobre a causa e resultado dos factos, que 
deve exprimir, essas qualidades sem duvida se reúnem na pessoa do emprezario.» 

Noticiando a sua publicaçao á. Assembléa Provincial, na sua reuniao, assim se· 
expressou o Dr. Presidente Lafayette Rodrigues Pereira no seu RelaúJrio do f.O de 
Olâubro de f864: . 

« Congratillo-me comvosco pela realizac[o de um trabalho de tanto alcance. 
« ·um vasto quadro das riquezas naturáes d\ Provincia, das propriedades de 

seu solo, das forças de sua agricultura .• commercic, ~ industria, dos seus recursos 
financeiros, do estado da instruccão publlca, com o recenseamento da populaçao, com 
as di vi soes ecclesiasticas. judiciárias e administratiyas: emfim um inventario minu
cioso de tudo que a natureza e a industria obrárão na snperficie da. Provincia, 
acompanhado de um estudo profundo das causas e relaçoes dos factos, é o melhor 
e o mais seguro auxiliar da Administracllo no desempenho de seus· mais dif6.ceis 
deveres. . 

« Este grande auxiliar, hoje o possúe a Provincia do Ceará, g:aças á sabia 
Resolucllo desta Assembléa e aos esforcos e indefesso trabalho de seu rl~lls~re autor .. 

« Ó EI/ .. mio estatisticl) da Protinóa -do CeartÍ. apezar !le imperfeiçoes inevitaveis 
pela falta de dados e esclarecimentos seguros e completos. é um monumento que 
faz honra ás letras de seu autor e que póde, sem desvantag-em de comparaçiio,· 
fig~lrar dignamente ao lado das'obras deste genero, emprehendldas nos paizes mais 
adiantados. » . 
. A parte da obra que se refere á população é. como era de esperar . .iniuffi

CIente. 
r·E!'õ~o-lI. 
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« Em \'lI.o, confessou o incan::;ayel Seulldol', requisitei innumeraso vezes, já no 
Q()verno provincial, já no Chefe lle Policia, n,., autoridades locae~, parochos, enJoaras, 
E'tc., o arrolamento da popular.n.o ue cltda freguezia, pl1.ra o quo uei modelo:; de 
mappas e instruccoes: ullenus' de 11 puue obter o nlistamento conforme o modelo 
com as qualidades e conaieoes exigidas. ~a impossibiliuade de ulcançar um censo 
regular slIDultaneo,- vi-me obrigudo !l recorrer l\ mappns mais antigos, levantados 
sem a~ especificacoes nece~sllrills, e !\ccre::centar :3 por cento po.ra calcular a po
pulaçAo aDsoluta, o cuja exuctidn.o nno lIÓlle ser garnntiua á nsta ue semelhantes 
aa~L ~ . 

Xo emtanto o illustre autor uo Eusaio estatistim jiL havia dado nos seus Rel,!III
rias da estado da i/Istrucrtio ]lu/dica ~ particular da P/'ucilll:in nos annos de 1856 e 18;:,i 
o numero da pOPulacaó absoluta de todos os municipios. O primeiro, em que falta 
a populac!l.O ue '~arfa Pereira, é eUa em sua totalidade ue ·U4.620 indiyiduos: e no 
segundo, 'em que .... em todos os municipios em numero de 2;, a fopulaçAo sóbe a 
449.637 habitantes, quando o municipio que fig'nrtl em branco no .• anno apresenta 
apenas no segundo o algarismo de 13.96i, tendo sido o aug'mcnio liO emtanto de 35.017, 
o que pro"a a pouca veracidade da relacno buscada entre os alumnos que frequentáruo 
as escolas e a populaça.o de snas locálidades: alternativas estas em que cahirá:o 
os que se firmarem em bases t!l.O ialliveis, emqunnto o arrolamento nll.o fôr execu
tado com o maior esmero possivel, sendo ernfim uma. reali<lade. 

Ainda no "eu Rdatorio di! 9 d~ ,·lbri/ de 1801 havia insistido o Dl'. Presidente 
Antonio Marcellino Xunes Gonçalves, hoje Senador, na necessidade de se cuidar de 
objecto t1!.o importante. • 

« Acredito, certificava elle, que nada de satisfactorio temos a esperar emquuuto não 
fôrem creados agentes parciaes mediante uma retribuiçãO razoavel em cada freguezia 
ou districto, para colherem dados seguros que sin'ao no recenseamento completo 
<la populaçn.o, ao calculo de riqueza publica, e fi outros objectos qt!e se ligA0 a servi
cos desta ordem. » 
. ~o seu Relataria do 1.." de Ou/ubro dll 1862 apre::ieutou o Dl'. Presidente José Bento 
da Cunha Figueredo Junior alguns dados, que se púdérAO obter, relativamente á. 
populaçãO da Pro· .. incia n'um periodo de 8i ann08, isto é. de lii5 a 1862. 

~ Calcula-se, ajuntava elle, fi populaçilo absoluta da Provincia, pela maneira 
segumte: • 

... 
Au:nr:dD.!!es. 

Historiador F. A. V. . . . . . . 
» lIonsenhor Pizarro. . . 

Go\-ernador Sampaio. . . . . . 
Desem bargador Velloso . . . . 
Presidente Alencar ...... . 
Arrolamentos parciaes. . . . . 
Calculo aproximado para .. . 

» » » ........... . 
Mortalidade extraordinaria da cholera ..... . 
Calculo presumivel hoje . . . . . . . . . . . . . . 

, !l.n:lOs. 

li;5 
1810 
181:3 
1819 
1835 
1858 
1860 
1862 
1862 
1862 

Popula;ão. 

34.000 
130.396 
149.285 
201.1iO 
240.000 
48i .543 
504.000 
519.000 
11.000 

508.000 

« O seguinte quadro mOlõtra o crescimento periodico c annual da população: 

P~~iodo. 

1;;;; 
1810 

Annos :35 

1810 
1813 

Annos 3 

1." I'ERlODO. 

Popil~açiio. Pc·pulaçW:o Cl.:~liia. 

:34.000 
130.:396 

!)f).396 

82.000 i 
~ .• PERlODO. 

1:30.:396 I 
14!).285 t 
18.88!) } 

139.840 ( 
( 

Cre:;ci::cc:llo ar.::ua!. 

2.i54 

1 i"obre 2!),8 

6.296 

1 sobre 22,2. 
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S." P!RIODO. 

Perloc1o. Populaçito. População m4,lill. Crescimento annulIl. 
1813 149.285 1 f 8.647 
1819 201.170 175.2"27 l Anno:l fi 51.885 \ 1 sobre 20 J \ 

·i.' 1'r.R\ODO. 

1819 201.170 

1 ! 
2.426 

1835 240.000 2"20.585 

Annos 16 38.830 1 sobre 91 

5.' PEr.:ODO. • 

183;) :240.000 \ 10.763 
1858 48i.54:~ I :36:3. 'j7l 

"tunos 23 :247.543 \ 1 :lobre 3,l 

Li.' l'J::ll\ono. 

1858 48i .;)43 

1 
\ 8.:228 

1860 504.000 4~);). iil 
< 

.\nnos 2 16.457 , 
1 sobre 60 

;.0 I'EmODO. 

1860 504.000 

1 
2.000 

186'2 ;)()t<.000 ;)()6.01I(l 

.:\..nn08 :2 4.000 1 sobre 253 

I'ERIODOS EXTRDiOS. 

17i5 34.000 \ 

! 
5.448 

186'2 508.000 t 271.000 

Anno.::; 8i 474.000 \ 1 sobre 49 

« O calculo dá ~populaçilo actu~l de 500.000 a 510.000 pes;i;oas. apezar da cholem, 
é fundado llilo s6 nos arrolamentos anteriorei>. como na lei do movimento da popu
lacüo tirados dos nascimentos. obitos e casamentos. )) 

• O mappa, ~:ue acompanhou o Relatorio mostra a populaçao absoluta por comarcas, 
municipios c lreguezias. segundo os dados obtidos até 1860. 

« Delle resulta, continúava o illustrado Dr. Presidente, que em 1860 a populaçilO 
absoluta da Provincia attingiu a 503.i59 habitantes. o que regulava 108 'Por legua 
quadrada, sendo por condiçoes e sexos: 

Ho:nC:ls. 

Livres. . .. . :231.708 
Escra.os . . . 18.434 

250.142 

« A comparaçtlo livre com a escra-ra é a seguinte: 

Livre ................ ' .. 
Escrava .............. . 

Excesso da livre . 

~ulhe:'Cs. 

236.610 
li.OOi 

253.61i 

468.318 
35.441 

432.8i7 

Total. 

468.318 
35.441' 

503.759 
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\( A relaçllo dos livres parti. os escravos é de 100:7,5 ou 1 escravo para 14 livres; 
ou em 100 pessoas 92,2 sno livres e 7,8 escravas. 

\( ComparllndoJ a populnçno line masculina com a feminina, resulta: 

Homens livres. . . . . . . 
Mulheres livres ..... . 

Excedente feminino 

231.708 
236.610 

4.902 

« A relacM das mulheres para os homens é 100:97,9 ou em 100 individuos 51,1 
sn.o mulheres' e 48.9 homens. 

I( A populac!l.o deve ainda ser estudada pela idade, ca'pacidade e estado civil, raças, 
profissllo. etc.;' mas para is:;o faltão os dados oecessarlOS; apenas pôde-se obter de 
alO'umas frell'uezias o ali:;tumento de conformidade com o modelo que se remetteu. 
Estei dados o porém nno inspira0 confiança alguma para se fazerem comparaçoes a 
este .respeit.o. » . .. . 

Xa Lei n. 1.141 de 7 de Dezembro de 1864, S 4.° Tit. 12 foi consignada a 
quantia de 2:400::0 para as de;:;pezas com o recenseamento da populacM da Provincia, 
e remunerados dois empregados como auxiliares àeste trabalho; mas o arrolamento 
ainda assim ficou incompleto. pela. falta de 37 districtos polir:aes. ApllrárM-se apenas 
242.061 habitantes, sendo o numero Jos livres extraordinariamente superior ao de 
escravos, que diminuirão $ensivelmente por causa da emigração. ~o periodo de 12 
annos, isto é, de 1854 a. 18G5, o numero do,~ escravos exportados para o sul do Im
perio elevou·se a 3.652. 

O Dr. Presidel'l.te Francisco Ignacio ~Iarcondes Homem de ~Iello, depoi~ de algumas 
demonstra coes acêrca da importancia da populaçao livre sobre a escrava, concluiu 
assim esta' parte de seu importante Rldatorio de 1.· de J !llho de 1866: . 

II Estes algarismo:,;, que guardão mais ou menos a mesma razão no resto da 
pro.incia. como se verifica dos trabalhos já feitos.· permittem-nos annunciar um 
grande resultado. ' 

1I Xo Ceara está realizado o grande problema. do trabalho li"rre. E esse resultado 
tem sido esp?ntaneamente obtido pelas ~eD:denclas e h.abitos da população, e pelo 
caracter laborlOSO e per::;everante que a dlstmg'ue. 

« E quando mais ou meno~ todas, as Provincias têm soffrido embaraços em suas 
finanças. as :;,andas do "Ceará, tem ~ltlmamente augm~nt~do de uma maJ?eira pr~ 
gressl'"a e altamente hsongelra. E a recompensa comerlda ao trabalho hvre, cUJa 
larga retribuiçãO está na razão inversa do tra"f?alho escravo. l) 

O Senador Thomaz Pompeu de Sousa Brn.zll apreseniou no seu Compelld~ elementar 
de geo[Jraplzia geral e e..~pecial dI) Bra:il, edição de 1859, o seguinte cálculo, que asse: 
gurou ser fundado nos ultimas arrolamentos: 

Quanto as condições 
Livres. , .... . 
Escra\'os ..... . 

Total .... 

Os livres se dividem, quant? aos sexos, em 
Homens. 
~Iulheres . 

Os escrav'os, em 
Homens. 
Mulheres. 

453.918 
32.290 

486.208 

221.499 
232.419 

16.675 
15.615 

. Xa ultima edicão a somma total sobiu a 503.750, segundo o calculo fundado 
igualmente nos ultimos arrolamentos de 1860, pela seguinte maneira: ' , 

Quanto ás condiçoes • 
Liyres , ....... . 
Escravos ... . 

Total. 

. . . . . . . . . . . .. 468.318 
35.441 

503.759 
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Os livreiJ se dividem, quanto aos sexos, ~m 
Masculinos . . . . . . . . . . .. . . . 
Femininos .................. . 

bs escra.vos, em 

231.708 
236.610 

Masçu!inos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18.434 
FCIlUnmos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17.007 

O illustre Senador calculou que, admittindo o incremento annual de 3 por cento. 
essa populaçl1o deveria em 1868 exceder a 560.000 habitantes, sendo 

Livres .................... " 540.000 
Escrayos. . . . .'. . . . . . . . . . . . . . .. 20.000 

Recapitulando os difrerer.tes calculos de diversos annos, temos o seguinte qUJldro: 

Annos. 
1775 •.•.............. 
1808 .•............ 
1813 .•............... 
1813 ...•............. 
1813 .•............... 
1819 ..•..•....... 
1835 ................ . 
1836 ................ . 
1857 ................ . 
1858 ........•........ 
1859 .•............... 
1860 ..•..... ~ ....... . 
1862 ...... ' .......... . 
1862 :depois da cholera morbo! . 
1868 ................ . 
18iO. . . . . . . . . . ... . 

Lincs. 

145.i31 

453.918 
468.318 

54:0.000 
616.123 

Escravos. 

55.439 

32.290 
35.441 

. ... 
20.000. 
~.72i 

• 

Total. 

34.000 
150.878 
131.140 
149.285 
150.000 
201.1iO 
240.000 
2'2.'3.554 
449.637 
48i.54:3 
486.208 
503.759 
519.000 
508.000 
560.000 
641.850 

CBNIO-12 
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Com o oflicio de 23 de Fevereiro do corrente anno remetteu a PresIdencia um 
mappa incompleto da populaç,!!-o da Provinci2" Abrange ape~as os habitantes !ie. 26 
distnctos em numero de 42.402, sendo 21.1,0 do sexo masculmo e 21.282 do fenunmo. 

RIL varios calculos e cenS05 anteriores mais satisfactorios. 
Roberto Southey na sua His.!.~I')I 'of Bra:il ass:verou, fi.rmad~ em noticias ma~us

criptas, -que a pO'pulaçao em 1 Ui) Importava em ~.OOO almas. So a serra do Martms, 
dizIa elle, que apenas tem tres leguas de cumprImento, contaya em fins do mesmo 
seculo para mais de 4.000 fregllezes. O primeiro algarismo foi tambem reproduzido por 
Warden na sua. obra Histoire de I'Empire du Brésil. 

O padre Joaquim José Pereira na _llemorza sobre a (onte e situação do sertão apenas 
dá. no curioso ma.ppa. que a acompanha, o numero dos habitantes que contmM.o 
no anno de 1792 as freguezias das Vargens do Apody, Pôrto-Alegre e Páos dos Fer
ros, e que era de 8.710. 

Pelos mappas remettidos pelo Governador á Secretaria do Reino e pelo Ouvidor 
á )1eza do Desembargo do Paço, conhece-se q,ue a p0f,ulaçao em 1815 era de 56.777 
pessoas adultas; não obstante, Yelliet de Samt Aao phe e o Dr. Caetano Lopes de 
~oura referirilo no DicciOllario geographico, histo1"ico e descriptir:o do Impm'o do Bra:il que a 
populaçn.o n'esse anno orçaTa em 50.000 habitantes, accrescentando ser metade 
lndios e o resto brancos, mesticos e escraTOS. e que d~ entao para cá diminuira o 
num~ro dos e~cravos! achan.do-sé todavia. a populaça.o n9 mesmo ser .qu.e d'antes. O Con
selheIro Antomo RodrIgues 'Velloso de OlIveIra, na sua mformaçs.o mtItulada a Igreja do 
Bra:il, servindo-se dos primeiros algarismos para base de seu cálculo, estimaTa a popu- . 
laci10 no anno de 1819 em 70.921 habitantes. sendo 61.812 livres e 9.109 escraTOS . 

. Em 1839 mandou' o Dr. Presidente da Pro~'incia D. Yanoel de Assis ~Iascarenhas. 
depois Senador do Imperio. organizar o censo da populaç~o por intermedio dos juizes 
de paz; mas de 40 ~li~trictos, em .que se dividia a Provincia, dei.xárao de remetter 
as suas relaçoes os JUlzes de", vmdo 'assim a arrolar-se sómente 34. 

A. populaçn.o ele...-aya-se então a 80.530 indi...-iduos. dos quaes 70.341 livres e 
10.189 escravos, subdiTididos ainda pelas raças, sexos ti idades, a saber: 

Livres. 
Raças. Homens. Mulheres. Total. 

Brancos 14.171 13.467 27.638 
Pardos ... 17.806 15.520 33.326 
Pretos 3.089 3~185 6.2i4 
Jndios ... . . . . . 1.553 1.550 3.103 

Somma .•.. 36.619 33.722 70.341 

Escravos. 
Raças. Homens. Mulheres. - Total. 

Pardos .... ..... 1.781 2.055 3.836 
Pretos . 3.193 3.160 6.353 

Somma ........ 4.974 5.21'5 10.189 

• 



Os districtos de paz nll.o comprehendid08 forll.O ali da tlerra de S. Bento, comarca 
do Natal, Campo Grande, villo. de Sant'Anua de .Mattos, villa do Apodi, Jardim de 
Piranho.~ e S. Miguel do. eomarco. do Assú. 

Appenso ao ~eu RelatorlO de 7 de Setembro. de 1846, apresentou o ·Dr. Presidente 
Oasi"mlro José de Morae::J Sarmento o mappa da. populaçao do anno anterior, organizado 
pelo Dr. Chefe de· Paliei". Jollo Panlo de Miranda. 

« NilO se p6de, escre"ia o Dr. Chefe de Policia, dar pela exactidlW do mappo., porque 
muitos embaracos e tropêços se encontrárllo no arrola.mento o. que se procedeu; en
tretanto parece' que, a prestarem-se os paes de familia a dar fielmente o rol das pessoll8 
de suas respectivas casas, se poderia ter um quadro estatigtico de mais de 160.000 
almas, ~m que avalio a populaçB.o do. Provincla: toda,·io. nenhum outro e:ustindo 
na Provincia, de .... emos !;up"Qõr este o mais aproximado do. exactidil.O. II 

Constava a populaçao de 14.9.0i2 habitantes, ~os qu~es 130.919 livres e 18.153 
escravos, classificados pelos sexos, raças. estados e mstrucçil.O. deste modll: 

LiYl'es. 

Raças. Homens. "lulberes. Total. 
Brancos. 24.526 23.631 48.15; 
Indios. 3.320 3.465 6.;85 

:'pardos 32.360 32.410 64.7;0 
Negros. 5.483 5.724 11.207 

Somma. 65.689 65.230 130.919 

Instrucçiio. Homens. :\lulheres. Total. 
Sa.bendo lêr . 20.764 3.648 24.412 

Escravos. 

Raças. Homens. llulheres. Total. 
Pardos . . ~~ 2.832 3.051 5.883 
~egros • . . 5.913 6.357 12.270 

--- ---
Somma. 8.745 9.408 18.153 

O Senador Thomaz Pompeu de Sousa Brazil, no seu Compendio geographico, citou 
censos levantados em 1854 e 1855 que nao encontrei. Em 1854, segundo o illustre 
Senador, foi .avaliada a populaçao em 190.00~ individuas, sendo 187.000 livres e 
3.000 escravos. Os algarismos fora.o por demaIS arredondados, o que faz desconfiar 
de sua veracidade. Outro'que effectuou-se no mesmo anDO ou em 1855, como se 
lê nas dh'ersas ediçoes do mesmo compendio, e gue se affirma incompleto, orçou a 
populaca.o em 148.210 individuos, sendo 127.966 h .... res e 20.244 escrayos. 

Durante -ao sua administraci!.o procurou o DI.. Presidente Pedro Leao Venoso 
realizar novo arrolamento e no· Rel.acorio de U de JTaio de 1863. dirigido ao Tenente
coronel Vice-presidente Trajano Leocadio de ~edeiros :\lurta •. assim se exprime a 
esse respeito. : 

« A falta de um recenseamento da populacã.o é um embaraco á solucil.O de 
muitos problemas que se prendem á admmistracl!.O: pelo que tómei por um de 
meus maiores empenbos colllgir dados para fazel-ó confeccionar. 

«( Aos parochos determinei por mais de uma Tez que fizessem organizar o 
arrolamento da populaci1O das respectivas freguezias, e m'os remett"essem; alguns 
o cumprirllo, como verà Y. Ex. de sua Secretaria. . 

« À' policia recommendei tambem o cumprimento da disposiçao do art. 58 § 17 
do Regulamento de 31 de Janeiro de 1842; e, para mais facilital-o, por Portaria 
de 3 de Dezembro do anno passado. autorizei o Chefe a mandar imprimir map
pas, a fim de serem distribuídos pelos inspectores de quarteiril.O, e por elles devol
vidos depois de cheias as respectevas casas. 

« A.' Thesouraria Provincial expedi ordem, para que estabelecesse, como condiç§.o 
de pagamento das congruas dos coadjutores, a remessa mensal dos mappas de 
·nascimentos e obitos. 

« Com taes elementos estava. animado da. esperança de conseguir um recen
seamento, que, verificado de anno a anno, podena ir aproximando da verdade até 
toca.1-a. • 

• 
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u Ha. de V. Ex. encontrar nesta. 'Provincia, o que tl\mbem se vê em quasi 
todo o Impario.....pll.r.te da populaçll.O, errando quasi noma,des, vivendo na. ociosidade, 
e a.limentando-se da caça, pesca e íructos silvestres, ou de um ou dp. outro dia. 
em que procura. trabalhar para comprar alguma roupa i classe quasi inutil para. 
a. sociedade, ao passo que uberrimas terras se perdem á falta de cultura, e te 
grande lavoura. caminha aeanhll.da. e enlanguecida. pela. penuria. de trabalhadores. 

« E' dessa classe que sahem em quasi totalidade os criminosos i é eUa que offe
rece mais abundnnte ceifa ás epidemias, poisque, desconhecendo todos os gozos da 
c.i.vilizacno, vive na maior miseria, mal agasalhada, alimentada e ,'estida, e dest'arte 
predispósta para as enfermidades. 

I( E' uma classe que está precisando ainda de tutela do Coyerno, tradtftida em 
previdente policia rural, que a encaminhe aos habitos do trabalho, resgastando-a da. 
perigosa. oCIosidade em que vive com grande prejuizo para o paiz. » 

Em 1866, como se lê no ::;eu Rdat!)rio de f de" OutlLlrrO, tentou ainda o Dr. Pre
sidente Luiz Barbosa. da Silva apresentar o arrolamento da populaçao da Proyincia, 
que mandára etfectuar pelo Dr. Chefe de Policia, e ú. custa de muito trabalho e 
de continuos esforcos conseguiu apenas enumerar parte dos 'habitantes, pois de 56 
districtos arroláraO-se só mente 26, faltando 30 dos q unes os Subdelegados nl10 remet
têrap as listas, sendo o total da populaçãO apurada 42.452 individuos, e destes 21.170 
do sexo masculino e 21.282 do sexo feminino. 

Sobre o censo levantado pelo Dr. Chefe de Policia JOM Paulo de :Miranda, 
c.alculou o Senador, Thomaz Pompeu de Sousa. Brazil o crescimento dos, habita.ntes 
llnes na razl!.o de :3 por centll ao anno, deyendo assim a populacao hYre~ chegar 
no anno de 1869 a :2"20.000 indiyiduos: quanto á escrava, suppondo-a' contrariada em 
:5eu desenvolvimento pela exportacã.o 'para o Sul, e aceitando como exacto o censo 
de 185ó, presumiu andar por 20.ÓOO. 

Recapltulando os calculos, temos o seguinte quadro: 

Annos. Livres, Escra'\'oB. Total. 
17i5 .... . . .... 23.000 
1815 .•.. 50.000 
1815 •.• '. .... 56.i77 
1819 .•.• 61.812 9.109 70.921 
1839 ..•. 70.341 10.189 80.530 
1846 ...• 130.919 18.153 149.0i2 
1854 ...• 18i.000 3.000 190.000 
1855 .. 12i.966 20.244 148.210 
1869 .... 220.000 20.000 240.000 

o 

• 

• 



9s dados existentes na Secretaria dest..a Pr~yincia relativamente á sua populaçl1O • 
são mcompletos, como aSi'õegurou a Pre:ndencHl em seu oflicio de 8 de )larço do 
presente anno, pelas difficuldades do arrolamento. nascidas da reI>ugnancia dos ha-

. bitantes ignorantes do interior em se prestarem ás necessarias informacoes. 
Dos dados colhidos resulta que a população compoe-se de 219.104 habitantes, 

divididos pela seguiLte maneira quanto it condiçll.o socIal: 

Livres .... . 
Escrayos ... . 

. Os li'nes :-:e subdividem: 

Quanto á. nacionalidade. em 
Brazileiros. . . . . . 
Estrangei ros . . . . 

Quanto ao estado. em 
Solteiros .. . 
Casados ...... . 
Viuyos .... : .. 

Quanto ao sexo. em 
Masculino ..... . 
Feminino .... . 

Os escravos se subdiyidem: 

Quantp ao sexo. em 
Masculino ... . 
Feminino ... . 

• 

200.77i 
18.327 

200.339 
438 

126.540 
69.826 
.4.411 

101.232 
99.545 

8.960 
9-.367 

Roberto Southey na History ar Bra:il e 'Yarden na H~~toirp, de l'emptre du Bri6il 
dicer9.0 que .. ~a. invas9.0 hollandez~, em 1634, a populaçM desta. Pro.~ncia. fJrm~.~-se 
de 700 fam1l1as, as quaes pOSSUlll.O 20 engenhos de a~sucar; que em 177., fOI com
putada, em 52.000 ha.ôit~ntes, e em 1812 excedia a 122.000, sendo 105.000 livres ~ 
li.OOO escravos. . .'. 

Este. calculo foi copiado do Patriota, re.ista litteraria publicada n'esta Côrte em 
1813, e .Warden. reproduziu-o de Roberto 80uthey com a mesma. ditrerença da totali
dade. sendo nesta revista de 40i habitantes mais. 

Os ceD~OS di'\"ulgados no P.ltriota pertencem aos annos de 18U e 1812, havendo 
uma differença para mais no primeiro de 27.241) habitantes, pois em 18B contá~ 
122.407 e em 1~12 chegárão apenas a 95.162, sem que dê-se explicaç9.0· de' :seme-
lhante decrescimento.' . . .. ' ... , . 

I'" •..• . , 

.... '. CIiN!!()-13. . . 
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• Bm 1811 a. populaçl1O livre consistia em 104.'774 individuos, sendo 52.116 do sexo 
masculino e 52.658" do sexo feminino, divididos pelas seguintes: ' 

'. 
Raças. Homens. Mulhores. Total. 

Bra.ncos ... · .. 22.560 22.648 45.208 
lndios ••.......... 1.707 1.698 3.405 
Pretos. · ... 4.228 4.198 8.426 

. Pardos .. · ... 23.621 24.114 47.735 

Somma. . . . . .... 52.116 52.658 104.774 

A. pOp\llaçl1O escrava constav&. de 1'7.633 individuos, sendo 8.944 do sexo masculino 
p. 8.689 do feminino, repartidos pelas seg-umtes: 

Raças. Homens. ~Iulhcrcs. Total. 

Pardos .. · .. 7.044 6.679 13.723 
Pretos. 1.900 2.010 3.910 

Somma .... . . . .. 8.944 8.689 17.633 

Em 1812 a .populaç!iO livre era. d~ 82.174 individuos, d?" qua~s 4~.843 pertenciao 
ao sexo masculmo e 41.331 ao femmmo, decompostos pela:> segumte::>: . 

Ra~as. 

. Brancos ............... . 
• Indios. . ........ . 

Pretos ............. . 
Pardos ............ . 

• Somma ..... . 

Homens. 
17.833 
1.567 
3.747 

17.696 

40.843 

~lulhercs. 

18.169 
1.734 
3.776 

17.652 

41331 

Tota!. 
36.002 
3.301 
7.523 

35.348 

82.li4 

A. poyulação esc~a~9. co~~~n~a 12.988 indiyiliuos, sendo 7.088' do· sexo mas
culino e ".900 do femmmo, dIVIdIdos pelas segUIntes: 

Raças. Homens. !\Iulhercs. Tola.l. 

Pafdos . . .. 1.216 1.291 2.507 
Pretos. 5.872 4.609 10.481 . . . . . . . 

---
Somma ... . . . . . 7.088 

. 
5.900 12.988 

Os autores do Dicci.QTUlrilJ historico, geograph1'co e descriptiro do Impe-rio do Bra:il 
lIelliet de Saint .:\.dolphe e o Dr. Caetano Lopes de :Moura escre.i9.0 em 1812 que a 
populacAo limitava-se a 95.160 habitantes, entrando nesta conta 3.600 escravos, e accres
centavlio que comtudo era para lastimar que de entilO por diante esse numero tivesse 
diminuido. • 

Pelos mappas remettidos pelo respectivo Ouvidor ao Desembargo do Paco em 
1816 a populaçM dos' adultos montou n'esse anno a n.159. O' Conselheiro' .:\.nto
nio Rodrigu~s Velloso de Oliveira calculou na sua Ig'Nja Bl'a:ioleira que a popu
lacAo em 1820 subia a 96.448 habitantes. sendo i9.i25 lIvres e 16.723 escrayos. 
. • Os Presidentes, que tem tido a adminis~raçii.o desta Pro'vincia, procurárão dotaI-a 
com o censo da sua população; as tentatIyas fôrao infructiferas. 

~o seu· Relatori.o de 24 de Junho de 1838 lembrou o Dr. Presidente Joaquim Tei
xeira Peixoto de Albuquerque á Assembléa Provincial a. conveniencia. da creacM 
de uma commissão de indi':iduos babeis, 9.ue pudessem org-anizar a estatistica' da 
Provincia, pois era completa a i~orancia acêrca de seus dIversos ramos. 

O Dr. Presidente João José ae ~roura ~Iagalhães. no seu Rdatorio de 16 de Ja
neiro de 1839, insistindo na con.eniencia da sobredita' commissão, juntava: 

«. A estati~tica de um paiz é, como não ignol'8;es, um qos objectos aa mais 
alta lmj>OrtanCla. Conhecendo-se por ella nM só a sItuacilo, extensH,o e superficie 
~~ terntorio, mas ainda tudo o que ~nstitue a força ae um estado, debaixo de 
ditrerentes relaçoes, eUa off'erece ao legIslador dados seguros sobre os quaes Eossa 
basear seus calculos e desta sorte se tornH.o efficazes ás leis, e ás InstitUlcoes 
que 'protegem os interesses sociaes. Sinto porém annunciar-vos que nada VOi'! posso 
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dizel' sobre a estntistica do. Provincia. Apenu se aproxima do. exactid&.o o ~appa 
da populaç!o desta. primeira comarca, organizado Pelo respectivo prefeito, e· que 
vos será. apresentado: iteUe vereis que a . freguezia desta cidàde contém 2.092 
fogos, e 9.066 habitantes, e todo. a comarca, que conta 7 8ub-prefeitos, 10 fregu~ 
zias e 6 municipio~, encerra em si 14.094 fogos com o numero 9,e 55.124 habitantes. l) 

. No seu ReLatO'rlO de 15 de Noternllro de 1842 apresentou o Dr. Presidente Pedro 
Rodrigues Fernandes Chaves, depois BarrlO de Quaraim, um calculo por estimativa 
da populaç!O de toda o. Provincla. . 

« 1)0. relaçs.o dos fogos, allegou elle, que servimo de base ás ultimas eleiçoes, 
vê-se que ha na Provincia 45.574 fogos. Calculado, termo médio, cada fogo a á 
pessoas, temos que a sua populac8.0 é de 227.870 habitantes. l) 

Analys~ndo este calculo, ponderou o Presidente Ricardo José Gomes Jardim, hoje 
Brigadeiro do Imperial Corpo de Engenheiros, no seu Relataria de 4 de Agosto de 1843: 

« As informaçoes e listas de Vigarios e Juizes de Paz, por occasião das ultimas 
eleiçaes, dérno em toda ã Provincia 45.574 fogos; calculãrao-se, termo médio, 5 
pessoas por cada fogo e achou-se que havia na Provinda 227.870 habitantes. Eis 
todo o nosso conhecimento sobre a populaçao. Este resultado porém merece tanta 
fé, que, comparando-o com o ultimo mappa geral da Guarda Nacional, teriaIDOl ~. 
17 habitantes de todos os sexos, condiçoes e idades, um varllo livre de 18 a ao 
annos, com rendo. liquida annual de 100;;000 e seria assim esta Provincia o maia 
prospero paiz do mundo. E' .sabido que nem todos os moradores dlLo c01J1~ 
mente a rol suas familias, que muitos trata0 seus escravos simplesmeuW:":-' 
cousas, e os nega0 ao rol da autoridade civil por svstema ou por temor. da -iiilJ)o.; 
sicao de direitos, e que os proprios viga rios, juizes de paz, e mais autoridades, silo 
os' primeiros que ignora0 a porcilo do povo que lhes é subordinada;. tendo chegado 
a tal ponto a indifferenca e desinteres~ pelas cousas publicas, que nem os meios 
de forca e de energia podem sempre aproveitar. .N1lO serei eu todavia qnem vos 
propon'q,a. a creaçs.o de uma commlssS.o aE:: estatistica, já. lembrada por um dos meus 
antecessores, nM só por causa das despezas a que elIa obrigaria, como porque nl1.O 
me consta que haja. na Provincia as precisas pessoas hp.bilitadas para. o bom 
desempe"nho de tilo ardua e difficil tarefa, que depende de conhecimentos profis
sionaes. além de muita constancia e boa vontade. Pretendo formular e mandar 
imprimir ·madelos de breves mappas estatisticos para serem distribuidos e cheios 
pelos inspectores de quarteir!o àe cada um dos districtos das nossas freguezias, 
sob a direcc!1O dos subdelegados, sendo-lhe addicionadas as explicacoes necessarias, 
incluindo-se' comtudo n'essas breyes indicacôes todos os moradores· de cada quar
teiri1o, com distinccs.o de livres e escravoS, e suas idades, graduadas por claSses 
dezenaJias de 1 a 80 annos, o numero de fog'os, quantidade de cabeçãs" de gado 
das diyel'sas especies," ramos principaés de agricultura, engenhos de assucar, olarias, 
e quaesquer estabelecimentos de industria manufactureira, vendas ou tavernas e 
officinas. O trabalho que deve j'esultar nilO será certamente exacto e. perfeito; mas 
servirá na falta de outro, e aproximar-se-á mais da verdade, ao menos quanto ao 
recenseamento da populacllO, do que as indicacoes que nos tem dado. os vigarios e 
juizes de paz. Elle evitárá, talvez, singo todas·as omissoes .no pa.gw;nento dos dizimo~, 
ao menos o grande escandalo com que ora se fazem essas omissoes; sera. ~rém necessano 
animar com pequenas gratificacoes aos Inspectores ~ue mais diligentes se mos
trarem n'este servico oneroso e incommodo. pl)r causa. da! excursoes que exige. » 

Ngo se reaiizárllo as promessas do illustre Presidente. e no seu Relatorio· de 6 
de ,Vaio de 1846 ainda o Tenente-coronel Presidente Frederico ·Carneiro de C8IQOOS, 
o malfadado prisioúeiro do Paraguay, reconhecia a necessidáde da ..reorganizaçà:O do 
qua~ro . da populaç!1O, como se deprehende destas palavras dirigidas 8. .A.ssembléa 
ProVIncIal: " 

« A necessidade que reconheci de organizar o quadro da populaç9.0 desta. 
provincia e de dar-lhe maior grãu de exactidlLo, me tem conduzido a começar um 
tal ou q ual eI~saio estatistico, que pretendo dentro de pouco tempo levar á presen~ 
do Governo Imperial. ~"'este traballio espero adquirir a confirmaç~ do q'!e Observei; 
quancio viajei ultimamente pelo interior, isto é; que a popul~çao, attribulda ~ .. Para:
livba pelas ditrerelltes pessoas que se hAo occupado desta Importante maten&,. está. 
abaixo da que ella realmente tem; e lisonjeio-me" n'esta occasiAo de poder refen~vos 
que, por todas as estradas e lugares que percorri, vi muito amiudadas as habi
tacoes, residencia de uma familia mais ou menOs numerosa, e afianço-vos ta.m:ootn 
qu·e nl1.O- tenho encontrado em outra Provincia, das por que tenho discorrido, nem 
mais f~uentes os casas e familias, nem mesmo sllpeI?0r p!>pulaçlo.livre. .... ~ 

« V6s todos estaes ao alcance de conhecer a exactldl10 desta. UltIma parte,· ~lB 

• 
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tendes viajado pela Provincia: e commigo conyireis que é, e~ta uma mui precio~1I. 
vantagem que por si tem a Parahyba sobre outras prOVlnClaS, certamente maIS 
ricas. )) 

Ainda no seu Relataria de 3 de ~lIaio de 18.17, accrescentaya o Tenente-coronel Prcsidente: 
(( Variados são 05 l'amos que fazem parte da estatislica de u,m paiz, , e por 

isso medireis as difliculdadcs com que tem de lutar qucm l:;e propoe a orgamzal-a,; 
e comquanto me haja 0ccupado apcnas de alr;uma parte que me pareceu preferl
yel conhecer-se quanto antes, nem assim é mnda dado trazer-vos o trabalho que 
encetei, e de que já uma vez yOS fallei. Eu me acho na posse de preciosas informa
çoes, ás quaes nttl'ib~o nüo pequena, exactidüo; mas ~ilO tem ,cabido no tempo 
coorde,nal-as para depOIS, segun~o o mteresse d~s matenas, dedUZIr aq neUas co~se
quencIRs que VOS pOSSilO aproveitar e aos demaIS encarregados <la gestM pubhca. 

« Tem sido sempre do maior int~resse dos povos o estudo ~!lS causas promo
tôras da accumnlnçüo ou desappareclmento da populaçuo, e a mdagaçilo dos mo
tiV'os que a levárllo e levilo a mover-se deste para aquelle outro ponto: entre os 
antigos, o censo se fazia, como sabeis, debaixo da inspecçno de um magistrado, 
em certos ~ determin~dos periodos; hoje mesmo na Inglaterra e Estado~ da Cniuo 
Norte-AmerIcana se ye apparecer esse trabalho decennalmente: aos antigos, po .... os 
bellicosos e de que todas as tendencias er!l.o para ~uer!"a, o censo fornecia, o 
conhecimento de sua pOSiCilO e furcas para as tentatnas de suas novas conqUls
tas; aos modernos elle frãnquêa do mesmo modo a medida de seus meios, de 
seu pode~, e de se~ enr;rand~cimento, mas sO,b .... is.tas mais sO,lidas, q,uaes as do 
desenyolnmento da mtelllgencl8. e da, mdustr~a, '\" 6s conheceIs as l~p,urtantes 
consequencias que o ~stadista e, o legislador tlrllO de um q\~adr? esta~Istlco para 
a conducta de 'sua· mISi\ilo: e por ISSO me pe!"suado de que avalIareIs subldamente a 
acquisicilO de um trabalho tal sobre a Provincia que representais, 

« Inhibindo-me a falta de me occupar eu mesmo desse seniço, o incumbi ao 
:Ba~harel Victorino do, ~e~o Tosçano Barreto, a quem forneci os materi8.~s que pos
sUla, e a quem facIJIteI a dll'ecçao para haver ontros de qu~ preCIsasse; mas 
tal .... ez elle encontre dIfficuldades, que se de\'üo remover, e por lS::;O vos rogo me 
faculteis contractar sua organização, como se tem em outras Provincias praticado, 
Si annuirdes ao que venho de reciamar de vossa dedicação pela Provincia, farei por 
corresponder a vossos intentos. » 

O map{la que acompanha o Relatol'io do 1.° de :tgosto de 184.9, do Dl'. Presidente 
João AntoDlo ue Vasconcellos, apenas limita-se á população li\Te da Pro .... incia, dis
tribuida por municipios e comarcas, sendo a sua totalidade de 151.458 indiyiduos, 
Ficou pelo menos assim sa tisfei ta em parte a promessa que fizera o dign~ Presi
dente no seu anterior Relatorio do 1.° de .. tyosto de 1848, quando confessava: 

« :Nilo temos a estatistica da Pro .... incia, apezar das ordens dr> Go'verno para obtel-a, 
nem ao menos um arrolamento da população, em virtude do art. i,O § 2,0 da Lei de 3 de 
Dezembro de 1841, e apenas vos posso apresentar um quadro da populacao li'vre. 'Gma 
estatistica é de summa necessidade por ser o meio de apreciar o paiz em seu poder, forca 
e riqueza, e de ordenal-o segundo suas necessidades, {lois dá conhecimento positi"o da 
populaçao, dos productos, consumo, commercio exterIor e interior, por onde a admi
nistração p6de formar planos sabios, e o legi:ilador leis com o caracter de utilidade, 
em harmonia com os mteresles publicos nos ramos de industria, cultura, commercio, 
sci~ncias ,e, artes. Tal~'ez, que para o anno vindouro vos possa ser dada uma noticia 
maIS po::ntn·a da estatIstlca, nilo qual ella deve ser, mas quanto couber nas forcas 
da Administração: tam bem a .... elha e cinlizada Franca a nlio tinha q uandó a 
Assembléa Constituinte encarregou o celebre La .... oi:!ier desse importantissimo trabalho. ) 

q Dr, Presidente Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, depois Conselheiro, con
seguIU em 1851 arrollar a população. 

« :E!stes trabalho~, referiu elle no seu Relatqrio de 2 de Agosto desse mesmo anno, 
confeCCIonados quasI sem'pre sobre dados defeItuosos nl1o, garantem a exactidll.o de 
seu resultado, ma.,,> aprOXImam-no um pouco do .... erdadeIro numero, e nesse ponto 
merecem algum .... alor. ) • 

Estas pala .... ras fôrilo ainda repetidas pelo illustre Presidente no seu subsequente 
Relatorio de 3 de ,Vaio de 1852. 

O total da população se ele'\"'oll a 212.466 almas. sendo 183.920 livres e 28.546 
escravas. ~ao contém outra especificac!l.o alem da classirlcaçilo das condicoes sociaes. 

Estes alga~isII?-0s figu~árão com !liguma al,teração ,no censo citado pelo Dl'. Presi
dente, da PronncIa Fia'no Clementmo da .SIl .... a FreIre, em seu Relatario de 16 de 
Abril de 1855. 

« ~ao tem sido possi'\"'el, ponderaya elie, obter uma estatistica completa da. população 
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da Provincia. Os dados que existem para esse trabalho, além de se referirem ao anno 
de 1852, sno muito imperfeitos, e apenas podem dar uma id~io. aprox.imada da 
verdade. Segundo esses dados a populacno da Parahvba nno excede a 211 952 almas 
sendo 183.4i9 pes~oas livres e 2ts.4!i3 e·scl'a\'os.)) • ., 
. Para este relatorio foi org'anizado um tmbalho estatistico, que nno deixa de ser 
Importante. e é um .muppu da popnlaçilo de cada uma das freguezias, as distancias 
que guardno da capltal, as po\'oa~oes que têm, quantos votantes e eleitores dao 
o m~mero de seus ~ngenhos de nSSl1car, qual o pat~imonio de. suas matrizes, si sa~ 
h~bItadas por IndlOs e quantos, e outros esclareCImentos que interessilo il. admi-
nIstracll.o. -

No seu Relutll1'io de :; d~ A.!JI)~to de 1856, offereceu o Dr. Presidente Antonio da 
Costa Pinto Si! \'u as seguintes refiexoes acêl'ca desses calculos: 

« O:; dados q~le sel'\'il'~o de base. á ultima esta~istica est!lo muito longe da 
verdad~: a mo~taltdade ha \'Ida Eor ocraslllo da cho~era vell! dar prova disso. O numero 
dos obltO;S. s~blU á e.le\"ada cifra de 30.000, ~ulDta parte da populaça.o o.ttl'ibuida 
aos milDlclplOS que forao ulfectados do mal. SI exacto fosse que a populaci:l.o destes 
municipios nilo excedia de 150.000, grande di~erenca dar-se-hia na mesma populacno, 
entretanto que informilo-me pessoas desses lugares que as feiras continus.o a 'ser 
concorridas como d'ames, e que nenhuma differenca sensivel se nota, 

« Alguns calcula0 ~ 'popu1açao desta Pro,-incia' em perto de 300.000 almas, o 
que nao me parece multo errado. » 

O Presidente Henrique de Beaurepail'e Rohan, actualmente Brigadeiro do Im
perial Corpo de Engenheil'os" consegulU compôr a corographia da Provincia; não 
apresentou-a porém como' :;eu Presidente, e apenas leu alguns trechos de tll.o im
portante trabalbo em duas ou tres '5eSSoes do Instituto Historico, E' de crêr que 
n'ena se tenha occupado da es1 atistica da ,p'opulação, pois, mostrando a necessidade 
de se cuidar de tll.o importau.1.! ramo, dizlil. elle á à.ssembléu Pro\'incial em seu 
Relatario de 20 de Setembru de 1858: , 

« uma das faltas que mais devemos sentir é a de uma estatistIca, sem a qual 
.ê-se igualmente embaracado no desempenho de sua mis:;i:l.o tanto o legislaâ.or, 
como o administrador. . 

« O Presidente novamente chegado o. !lma provincia, não encontra uma obra 
qllalquer que lhe indique, ainda que resumidamente, a extensll.o do seu territorio, 
seus limites, suas divisoes administrativas, sua força publica, a industria de suas 
diversas localidades. sua producçií.o natural, 'sua populacilO, e finalmente muitas 
outras nocoes sobre a parte permanente ou yariave! da estatistica. E' só por meio 
de informacoes isoladas que obtem de uma ou outra reparticilo publica, ou pela 
prática de 'pessoas intelhgentes, que, com o andar dos tempos, .ai adquinndo 
algumas noticias da provincia, cuja administraci:l.o lhe é confiada. Gasta em fim exten
sos mezes uara adquirir imperfeitamente aquelles conhecimentos, que algumas 
horas de estudo lhe poderiilo communicar. 

I( Desejo, e hei de proceder a algum trabalho n'este sentido; mas, quanto á 
estatistica da populaçií.o, nada posso emprehender, sem que decreteis os meios 
pecuniarios para le\-al-~ a ~fr~ito. I) • • _ 

« Cumpre mandll;r l~'ti:lmlr, Sã~ amda ~xpresso.es do sobredito Presl~ente, para 
serem geralmente dIstrIbuluas por mtermedIo dos ll1sjectores de quarteIrilo, 40.000 
listas de familia; o que. segundo as informaçoes a que tenho procedido, póde 
importar em 800~OOO. _-\.lém disso teremos de recorrer a portadores positivos para 
a remessa que se tem de fazer aos subdelegados dos diversos districtos, visto que 
as malas do correio ordinario nilo podem comportar tamanha quantidade de papel; 
e demais. districtos 11a a Que nM vilo os estafetas do correio. Tudo isto de .. -e 
occasionar alguma de~peza. . 

« Em cada lista de família se designará em relacM a cada parochia: 1.0 o dia 
em que cada .subdelegado as dis.triiuirá pelo~ il!spectores ~e quarteiroes; 2.° o d!a 
em que cada IDspector de quarteIrãO as dIstrlbUlnl pelos dlfferentos fogos; 3.° o dia 
em que as recolherá.; 4.° o dia em qne as entefará aos subdelegados respecti.os, 
para que estes as deyoh\o immediatamente ao Cnefe de Policia. 

I( Por este meio, que me parece o melhor, poderemos saber D numero de habitan
tes de cada fogo, seu sexo, idade, estado, condlçn.o e profissao,. e SE" tratará entao de 
organizar 05 di"ersos mappas especiaes, compr~hendendo. a totahdad~ da populaçi!.o. » 

~os Relall)rios de 4 de Jllllha de 18J9, lastlmava o Illustre PreSIdente a falta de 
verba para le,-ar. avante a sua iuéa, e no R~latorio ~o Dl'. Chefe dé Policia ~anoel 
Clementino Carnelro da Cunha, de 24 de :MaIO de 18<>9, as~e'Vera'Va este magIstrado 
que apezar da carencia de meios necessarios ia emprehender o arrolamento da Provincia. 

CiN~I". 
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Tratando do censo da populacno de 1852, o Dr. Presidente Lui:l Antonio da Silva 
Nunes observou no seu Rel/Jtol;o d"e 17 de Marco de 1861 que. orcando enUlo 11 populaçno 
em 212.000 almas, das quaes 28.000 escravas e tendI) sido dizimada em 180>6 pela 
cholera a populaciLO escrava, que ainda por outras causas de todos conhecidas. tende 
a decrescer, acréditava que. nn.o seria milito errado o calculo que Il reduzisse Il 

20.000, si a tanto che~asse. 
II As circum~tancI~s financeit'as da Provincia, ajuntava .elle, nuo perm~ttem 

actualmente o dlspendlO de quaesquer sommas que se destmem a este' obJecto. 
Parece-me entretanto que alguma cousa se póde ir fazendo por intermedio das 
autoridades policiaes " exigindo-se-lhes todos os annos mappas da populaçi1O com 
as necessarias especificacoes. Ir-se-hl1o habituando os povos e autoridades nesse 
trabalho ~ e q uanuo a Adminiiõtracilo puder cuidar de meios mais efficazes e qUI? 
possao produziL' melh?reiõ e mais' definitivos res~ltados, achará mai!; ou me!l0s pl'e
pa-rado o terreno, 7 IlHes o~ povo,:; dos preconceItos. q'Ie obstam na actuahdade Il 

quaesquer passos n~sse sentIdo. II ••.. . 

Em 1862, autorIzando a .\ssembléa ProvIncIal ao Governo II despender a quantIa 
de iOO~OOO com o arI'olamento da populaCHO, contractou o Dl'. PreSIdente Francisco 
de Araujo Lima a SilO. execuçilo com o Bacharel Luiz de Albuquerque ~Iartins Pereira. 
que ho.yia exercido o emprego dc Secretario do Goyerno. do que deu conta a mesma 
.\ssembléa. ~o seu Relataria de 1 de Ou(u,bro de 1863 vem o quadro do movimento da 
popillo.ci!.O nos tres annos de 1860 a 1862. ~o seguinte Refllto/'io de 20 de Frrereiro til' 
1864 cértifico.va o mesmo digno Presidente achar-se o emprezario a bracos com as 
maiores di!liculdades, pelo deleixo das autol"idades poli.ciaes e dos parúcbos na reme~sa 
dos necessarios dados, e parece que o trabalho não passou dis~o. 

O Senador Thomaz Pompeu de Sousa Brazil citou no seu Compendio de Geographia 
O censo publicado ~m Julho d.e 1~50, o qual. deu. á populaçilo ~06.952 almas, sendo 
28 4i3 escravos. ~ão consegUl vel-o, ·e é mferlOr ao de 180>1 ou 18;;2 que lhe 
m~rcou 212.466 ou 211.952 indiyiduos. 

O mesmo Senador, que na edição de seu compendio de 1859 ele\'ou os algarismos 
do cen:;o daquelle anno de 18;)0 a. 260.000 habitan~es .. snppoe posteriormente. 
edicilo de 1869, que 18 annos depOIS, apezar da epIdemIa de 1856. o augmento 
gradual deveria ter dado a totalidade de 300.000 habitantes. dos quaes 30.000 escravo:::. 

A. recapitulaçao de todos esses calc'J.los apresenta o seguinte resultado: 

Annos. 

1634 .. 
li:i5 .. 
1811. . 
1812 .. 
1812 .. 
1812. 
1816 .. 
1820 .. 
1842 .. 
1849 .. 
1850 .. 
1851. . 
1852 .. 
1856 .. 
1859 •. 
1861. 
1868 ... . 
18iO ... . 

• 

Lh-res. 

104.ii'4 
105.000 
82.1i4 
91.560 

i9.725 

151.458 
1i8.4i9 
183.-920 
183.4i9 

2iO.000 
200.iii 

Escra\"os. 

1i'.633 
1 ;.000 
12.988 
3.600 

16.i23 

28.4;:3 
28.546 
28.4i3 

30.000 
18.32i .. 

(0) Cinco pessoaa para cada uma das iOO familias, que havia. 

• 

Total. 
3.500 (.'. 

52.000 . , 
122.40i 
122.000 
95.162 
95.160 
;i.159 
96.448 

22i.870 

206.952 
212.466 
211.952 
300.000 
260.000 
191.952 
300.000 
219.104 



Nl!.o vieruo ainda as infol'macúes pedida".;. Os calculo:: feitos até aqui a respeito 
da p~pulaçilO desta Pro"vincia SãO· filhos ou de meras conjectura$ ou de censos im
perfeItos. 

E:;crc\"en Roberto ~outhey na fli.~t()ry o( IIra:;il. que depois da expulsãO dos invasores 
hollandezes continuárão os llabitantes a se multiplicar, para o que muito concor
rêrão a paz em que ficárão vi,"endo, e a saude que desfructárii.o por mais de um 
seculo, sem que a guerra vie!;se dizimal-os ou alguma epidemia aflligil-os: assim 
cresceu a população, e era em lii5 de 245.000 almas. 

Pelos mappas dos ouvidores, remettidos á jIesa do De:;embargo do Paço em 1814, 
calculou-se a população adulta em 204.9;3 individuos. O Conselheiro Antonio Rodri
gues VelIoso de Oliveira na sua I!wja Bm:;i/rira elevou, no anno de 1819, esse numero 
a :~71.465 habitante::. sendo 273.832 iines e 9i.633 escravos. 
" . ~rçou Warden na H i,çtoire de /'empirp til/. Bré"~il a populaçãO. no anuo de 1832. em 550.000 
mdInduos. 

Affirmou José Bernardo Fernandes da Gama, nas "UemOl·ia.~ hiMOl"iCILS ela Prorincia de 
Pernambuco, que a populacão em 1844 subia a 600.020 pessoas "livres. inciush'e 
o grande numero de estrangeiros domicili&dos na Pro.incia, e expoz que lhe servin 
de base para esse cálculo o recenseamento tirado em 1842 para fi eleIção da legis
latura de entiio. 

C( Pelo qual, ajuntou elIe. se conhece que toda a Provincia tem 120.004 fogos, a 
cada um dos quaes dando 5 pessoas, marido, mulher, dois filhos e um domestico. 
vem fi Provincia a ter a população que calcúlo. II 

E depois continúoll: 
IC Estou informado de que 05 arrolamentos se fizerão com muito mais escrupulo, e 

segundo o novissimo decreto que' definiu o Q,ue se deve entender -por fogo: parece-me 
que dando 5 pessoas a cada 11m, apro:.;:imel-me a exactidão. quanto é possivel em 
taes cálculos: releva comtudo contar qne. não obstante ter havido maior cuidado e 
perspicacia n'este ultimo I'ecenseamen~o, todavia ainda me inclino a c~êr, pelo cu~to 
espaço de tempo que houve para este Importante trabalho, q1le em mUltas freguezIas 
do" centro da Pro\"incia. de nota\'el extensão. e onde as habitacoes silO muito mais 
distantes umas das outras. muitas familia,:; deixárito de ser arrôladas. e talvez por 
isso este meu cálculo careça da exactidão que poderia t.er. li 

Quanto ao numero dos escravo:, dicc o autor das Jfr.1II01·ias h~~to,.ica.~ da P/"lJ"Cincia 
de Pernambuco: 

IC O numero de escravos é grande: algl.ms calculão.es~e numero igual a dois 
terc05 da populacão livre: outros elevão mais esse cálculo: todavia, ainda que 
per'nambuco carece de recenseamento de e::cravatura. julgo que o primeiro cálculo 
é o mais aproximado á. ~actidão, e que. si a escravatura excede, é mui pouco, 
aos dois terços da população livre. De;;tes cscravos uma grande p~rt~ está empregada. 
na la"oura da canna de assllcar em 512 engenhos, que a PronnCIa. possue, e em 
mai,:; de duas centenas de engenhocas de fabricar rapadura ou assucar bruto, que 
tem grande consumo no sertão. Os demais escravos, uns empregão-se nas outra."i 
la\'ouras, como seja algodão, mandioca, feijãO, arroz, café, etc., e outros, e em grande 
numero, sito ainda roubado;; iL agricultura, para apiharem-se nas cidades e "illas, 
onde a falta de servo;:; line:l obriga a empregar escravo;;. visto que uma boa parte 
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da. populaçll.o, que poderia optima e convenientemente ser empregada, ne~e, por 
antigos prejuizos, lnevitaveis entre um povo onde infelizmente ha necessidade de 
escravana., a servir a ~uem lhe pague, pela repugnancia que ainda tem de exercer 
misteres, nos quaes até lia bem poucos annos.exclusivamente se empregavAo escravos. » 

Melliet de Saint Adolphe e o Dr. Caetano Lopes de Moura presumilJ.O no anno 
de 1845, no DiccWnaMo geographico, historico t descriptif]o do Imp8!'io do Bra:il, que nas 
7.200 leguas quadradas, que Eoderá ter a Provincia de superficie, se achavll.o juntos 
320.000 habitantes, pouco mais ou menos, indios, brancos e mestiços de dlversa 
CÔr. . 

Annexo ao Relatorio de t.· de .41arço.de 1839 do Presidente Francisco do Rego Barros, 
veio o mappa da populacao da Provincia, organizado na Secretaria da Presidencia, 
pelo Secretario do Governo Dr. Jeronym.o lIartiniano Figueira de Mello, hoje Con
selheiro, segundo os mappas das comarcas remettidos pelos prefeitos. 

« Eu os julgo imperfeitissimos, discorria o illustre Presidente, porque apresentllO 
na sua totalidade menor populacao do que a constante dos mappas organizados em 
1829, e é de suppor que a fertilidade d.o nosso solo, a salubridade do nosso clima, 
e a facilidade com que se adquirem entre nós os meios de subsistencia, fonte prin
cipal da populacl1o,' muito tenbllO concorrido para augmento da nossa. O Governo 
proviuciaf pretende, para uniformar os trabalhos estatisticos n'esta parte, dar aos 
prefeitos os· precisos modelos. » 

Continha a Provincia. segundo o censo, 289.601 habitantes, sendo 221.143 livres 
ou liber.tos, e 68..t58 escra"\"os. Entre os livres se comprehendern.o 1.703 estrangeiros. 
Attendêr!!.O-Se tambem na classificacno as racas e os sexos. A Provincia achava-se 
dividida em 10 comarcas. O mappa' resume-s'e no seguin~e quadro estatistico: 

LIVRES. 

~acionaes. 

Raças. 

B1'8.ncos ........ . 
Indigenas ...... . 
Pardos ...... , .. 
Negros ........... . 

Homens. 
37.017 
1.036 

50.041 
8.444 

Somma .. 96.538 

E'3trangeiros. 

Raças. Homens. 
Brancos. . . 1.442 
Pardos . · . . I 
Negros. . . .. . 

Somma. . .. 1.443 

LIBERTOS. 

Naciúnaes. 

Rai;as. Homens. 
Pardos. · ..... 1.283 
Negros. · ..... 1.342 

Somma. 2.625 

Africanos. 

Raças. Homens. 
~egros •.. . . . . . . . . . . 586 

Mulheres. Total. 
. 51.576 88.593 

1.058 2.094 
52.552 102.593 

9.3ii 17.821 

114.563 211.101 

Mulheres. Total. 
256 1.698 

3 4 
1 1 

260 1.703 

!d:ulheres. Total. 
1.261 2.544 
1.216· 2.558 

• 2.477 5.102 

Mulheres. Total. 
706 ·1.292 



Pardos .• 
Negros. 

~egros ... 

.. Diversos. 

Somma ..... 

R:lr;lI.8. 

Raças. 
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EflCltA.VOS. 

Nacionnes. 

Homeus. 
3.526 

16.721 

20.247 

Estran~eiros. 

DIVERSOS. 

Homens. 
12.596. 

............. 
Homens . 
7.102 

Mulheres. Total. 
3.855 7.381 

13.519 30.240 
-

17.374 37.621 

Mulheres. Total. 
7.637 20.233 

:\Iulheres. Total. 
3.502 10.604 

Querendo a Assembléa provincial prover á falta de uma estatistica, àutorizou 
o contracto da sua execucilo com o Dr. Secretario do Governo da Provincia Jeronvmo 
Mar~iniano Figueira de' ~Iello, que deveria entregaI-a. completamente acabãda, 
medIante certas condicoes, no anno de 18-15. Foi o contracto celebrado em 21 Fe-
vereiro de 1841. . 

No Relatoril) dI) 1.0 de .lICLrt:IJ de 1845 declarou o Presidente Thomaz Xavier Garcia 
de All!leida, depois ~Iembro' do Supremo Tribunal de Justica, que, não achando-se 
conclmda a E.~tati..~lica, não .só pelas continuauas occllpacoés do autor emprezario, 
como por falta de doc~lmentos, lhe havia ~oncedido mal;: aois annos de prorogação. 

u. O. Go'-emo, certIficava o digno PreSIdente, não tem cessado de lhe fornecer taes 
esclarecI?lentos, á proporção que lhe vão sendo mandados, ainda que incompletos 
e defectIvoS, .como costumuo ser, e duvida mesml) que, dentro do prazo ultima
ment~ concedido, possa ser levada ao ponto que ::;e tle:;eja. I) 

~üo tendo o autor apresentado em 184; o seu trabalho, apezar da prorogação 
concedida, deliberou a Assembléa pro"incial a resciSãO do contracto. e mandou in
tentar a competente accão: mas os tribunaes decidil'ilo-na a favor do mesmo. 

Veiu á luz felizmente o trabalho debaixo do titulo Ensaio sobre a estatistica ciuu 
e politira de Pernambllco, baseado em documentos officiaes e particulares, e n'elle 
provou o autol" a sua erudicão e conhecimentos na materia. Relatiyamente á. popula
çao. da Prov!ncia, discorreu' o autor com a pl'oficie~cia que lhe dera o estudo. 
)!uIt~. p.erd~na o seu trabalho si, em "ez de ser transcnptv, fosse apenas extractado: 
repetIreI pOIS as suas palavras: 

(( Sobre a populacao da Pro"incia de Pernambuco poucos documentos se encon
tra0 nos archi"os da Secretaria do Go>"erno. e esses mesmos não remontliO a época 
anterior a 1804, bem que ordens tivessem ~ido dadas precedentemente para. se fazer 
um censo exacto dos ha.bitantes: mas os rei>ultados deUas ou fõta.o nenhuns, ou 
se en"iárão para a Côrte de Lisboa . 

. « Ppsto que a populac!to devesse crescer em um paiz novo. onde todos, ~ndige
nas e estra.nhos, achavl1O' faceis meios de subsistencia, e até commodos e nqueza, 
todavia factos apparecêrão que de"ião retardar o seu progresso e desenvol.imento; 
e entre elles citaremos: 1." a porfiada e longa gll~rra contra?s Hollandez~, . que, 
apezar de todo o seu poderio, fõrão forçados a retirar-se, e deIxar a. ProvmcIa ao 
governo portuguez: 2.0 a peste de bexigas. que grassou desde ;; de :Yarço de 1664 
a. 9 de Março de 1666, no tempo do Go...-ernador. Jeronymo de. ~Iendonça da Co~ta. 
Furtado, dellominado o Xumberga, e que por 1;';..,0 se chamarão xumber9a.~, cUJ~s 
estragos ~everi9.0 ser espantosos, em quadra em -que não .esta'-a descoberto o adml
ravel antIdoto de vaccin~; 3.0 a peste e molestIa denommada 1~e.~, segundo uns, 
e, segundo outros, bicho, que teve lugar :;endo Governador o Capltl!.o ge~eral Jol:\o 
da. Cunha Souto-lIaior. desde Maio de 1685 até Junho de 1688, e que ceIfou para 
mais de duas mil pessoas; 4. 0 a epidemia. de febres que principiou no temp'o do 
Governador Marquez de Monte-bello, de 1690 a .1696,~ provellle~te de· um .. baml de 
carne podre, que se abriu na. rua da PraIa; ;). o a :,;edIção de 1110 a. 1711. 
por occasia.o da erecç&.o da villa do ReCIfe, poisque, ~egundo o autor da B~ogra
phia. (manuscripta) dos martyres pernambucanos, morrerM por amor della mIl ha-

r:ss~o-l: ... 
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bitantes 7 6.° as fomes, mortes e miserins acontecidas 110 tempo do Governador Ma.
noel Rohm de ~ourn, desde 1;22 fi 1727! o~ conseq ueneis. do q \le . se dérl10 ~itr~ 
rentes providencl!l.8 sobre os enterros nas IgreJns, e se mandou constrUIr um cemItenp 
publico i 7.· a epidemia das bexigas, que grassou com :iolencill .. durante a a~ml
nistraçao do Governador José Cesar de ~lenezes, desde 1,,4 até 1/88 i 8.· 11 terrn'el 
fome e sêcca, que, gO"ernanuo D. Thomuz José de ~Iel1o. tevo lugar por tres nnnCos 
successivos, desâe 1791 a liH:3, cujos estragos ceifilr!l.o umu terça ll1trte da popula
cao, segundo elle declarou !lO ~Iinistro da ~larinha em oillcio de 15 de Setembro 
ae 1795 i 9.° finalmente as emigruço~s, pro"enientes das revoluçoes de . 181i o 
seguintes, as desgracas que cllus occ!l.slOnárllO, e os poucos ou nenhuns meIOS em
pregados para conservar a saúde publica, preservaI-as de molestias, etc. 

« Revolvendo, porém, os documentos unhgos, de 1804 em diante, achamos que 
o Governador e CapitlIo general Caetano Pinto de ~1irandn ~Ionte-negro, querendo 
dividir a Provincia om comarcas. a fim de melhorar ° eiltado da justiça no centro 
dos sertoes, declara"a, em seu oflicio de 22 de Junho de 180:5, que a comarca do 
sertao, cuja creac!!.o entao solicituva, ~n!1.O incluindo os julgados de Garanhuns e de 
Cimbres) continha quasi 30.000 habitantes. O mesmo Goyernador, em officio de 6 
de Dezembro de 1810, dava a seguinte populaçno ás comurcas· de Olillda e do' Recife, 
a saber: 

« Yunicipio do Cabo, que se pretendia crear com as freg'uezias do Cabo, Ipojuca 
e Escada ..................................... . 

Municipio de Santo AntãO, com a freguezia deste nome, c a de S. José dos 
Bezerros ..................................... . 

Municipio de Páu-d'alho. com as freg'lezias deste nome, Luz e a parte de 
S. Lourenço ~a ~Ia~ta que fica superior á confluencia do riacho ~Iassiape, 
no ]?equeno 1'10 CapIbal'íbo .......................... . 

~lunici~Io do .L.imoeiro, comprehendendo as freguezias deste nome. Bom-jardim . 
e 1aq llantlnga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Municipio de Olinda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
)lunicipio do Recife, com a:; freguezias de S. Frei Pedro Gonçalves, Santo 

Antonio e Muribeca ............................... . 
~lunicipio de Iguarassú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O mumcipio de Serinl1aêm, tendo com o termo de Santo AnUo. em 1805, 41.280 

habitantes. segundo declarava ° respectiyo Governador em seu oflicio de 
11 de .Janeiro de 1810, depois de deduzidos 11.280 para o dito termo, n!lo 
podia ter menos de ............................... . 

A comarca do Sertilo. tendo, em 1805, 30.000, como vimos, ~egue-se que. na 
razão de duplicar a populaçãO em trinta annos. não podia ter em 1810 
menos de ..................................... . 

Os julgados de Garanhuns e Cimbre:::, que no seu territorio actual apresentão, 
segundo os mappas officiaes de 183i e 1840, 61.693 habitantes, nao podia 
ter em 1810, a dobrar a populaclkJ em trinta annos, menos de ..... . 

A freguezia de Goyanna. TejucupáJ?o. Itambé e Itamaracá, tendo em 1815, 
segundo a opinil!.u de Monsenhor PIzarro em suas .Uemorias h~~tQrÜ',as (tomo 8.° 
pago 94 e segui"!ltes;, ~~o.menos de :2.000 .~abitantes. não podia em 1810, 
fazendo-se a maIOr po::,,,n el reducçi1o, deIxar de ter ........... . 

24.385 

13.699 

14.500 

17.628 
2i.500 

25.350 
20.625 

30.000 

35.000 

30.000 

36.000 

« Dos cálculos apresentados segue-se que Pernambuco em 1810 conta"a uma po
pulaçao não inferior a 2i4.68i habitantes, sem contar a comarca das Alagõas, que 
deHa então faZIa parte; nem procuramos forçar os algarismos para nos darem resul
tados pumposos, mas não prova\·eis. 

« Compulsando, porém, os documentos relativos aos annos de 1814 e 1815. encon
tra-se o officio do <;1o .• ·~rnador Caetano Pinto, de 20 de Abril de 1814, em que eUe, 
pretenden~o fazer dIndIr em dual=; fi: comarca de Perna~buco propriamente aita, sob 
as denom~naçoes,9-e comarca do ReCIfe e comarca de O!mda, affil'ma que a primei
ra Eonterla 145.~;)2 almaR. e a. segunda 77.326: ora ~ com~rca du Sertão, tendo, em 
180;), 30.000 habItantes, de.erIa ter 40.000 em 181;):· os Julgados de Garanhuns e 
Cimbres. 35.000, e as freguezia!; de Goianna, Tejucupapo, Itambé e Itamaracá 
42.000. Segundo os nossos calculos, re3ulta de tudQ que em 1815 a populacao de 
Pernambuco era avaliada em 339.ii8 almas. . 

« Estes calculos confirmao-se ainda pelas seguintes consideracoes: Em offieio de 2 
de Julho de 1810. informando ° r~qu~rimento em que a camara de Olinda pedia a 
creaçao de uma RelaçlLo na ProYlDCla, declarava ° Governador Caetano Pinto que 
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a populaçn.o das capitanias de Pernambuco, Ceará, Pnrahyba e Rio Grande do Norte 
montava a 700.000 llabitantes. Ora, si destes ueduzü'mos 100,000 pal'a u. Provincia 
das AlagOas, visto que já em 1805 tinha 77.634 almas, como elIe pretendeu por 
seu OfllClO de 11 de J1l.neuo de 1817; - M.777 para o Rio Grande do Xorte, segun
do' a opinin.o de ~onsenhor Pizal'l'o (tom. 8.·, pl\Q'. 166) ;-96.446 para a Parll.hybo. 
[p~g. 102 e 218) ; e 130.396 para o Ceara fpag. 102 e 258), o q.,ue dá o computo de 
3'83.619 habitantes, segue.se que Pernambuco deveria ter 310.381: numero pouco 
inferior ao que acima já. lhe temos attribuido na mesma época. Segundo o Desem
bargador Antonio Rodrigues \"e11oso de Oliveira, na memoria que em 1819 
escrevera com o titulo l!Jl'lia 'dI) Bra:.il, dá elle no bispado de ]>ernambuco a. 
~oJlulaçllo de 908.020 almas, !l :;aber: !lO Ceará 201.170; 11.0 Rio Grande do Norte 
,0.920; á Parahyba 96.448; a Pernambuco 368.465, inclusivé a comarca da Barra 
de S. Francisco, que se unia a Bahia: ás Alagõas 111.973;·e a Paracatú, em Yi
nas-Gel"aes, 59.953. Fin.almeute, avaliaudo ~lonsenhol' Pizarro (loc. cito pago. 102), 
com os calcuhstas maIS lH'udentes, em um milhão o numero de almas dIspersas 
pela Diocese de Pernambuco, visto ter ella 132.24·:1: fogos, segue-se que, SI dermos 
383.619 para as Provincias do Ceará, Hio Grande do ~orte, Parahyba e Alagõas, e 
339.778 para a de Pernambuco, como acima fizemos, ainda restüo 276.603 almas 
para as partes do Bispado que ficavam encravadas na provincia de ~Iinas-Geraes, e 
que sem duvida nao podiüo contar tüo aVllltada popula~ão. . 

(( Segundo o mappa que vem annexo á obra do Advogado FranCISCO Soares de 
Mariz, intitulada ll!~sto,.i{L do Direito CILI!Ollit·U cl,~ Perl!~LIIlb!tcI), e impressa na Ty'{lo
graphia nacional do Rio de .laneiro, consta que Pernambuco s6mente, nllo lU
cluindu a CO!llarca do Sertüo de S. Francisco, tinha 48.830 fogos e 198.4.14 almas, 
distribuidos pelas freguezias respectivas do modo seguinte: 

)Iunicipios. 

Olinda .. 

Recife .... 

Páu-d'alho. 

Iguarassu. 

Santo Antão. 

Cimbres ... 

Garanhuns . 

Flôres .... 

Cabo ..... 

Sérinhaêm .. 

Fr~guezias. 

Sé de Olinda. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S. Pedro ~Iartyr . . . . . . . . . . . . . . 
S. Lourenco da )Iatta ........... . 
S. Frei Pédro Goncalves ............. . 
Santissimo SacraIn~nto ue Santo Antonio. . . . 
Santissimo Sacramento da Boa Yista . . . . . . 
Nossa Senhora do Rosario da Yarzea ..... . 
XOSi:;a Senhora da Saúde do. Poco da PaneUa .. 
Santo Amaro de Jaboatão ... : ........ . 
:Nossa Senhora do Rosario de :\Iuribeca .... . 
Nossa Senhora da Luz. . . . . . . . . . . . .. . 
Divino E=,pirito Santo do Pau d·alho ..... . 
Santo Antonio de Tl'acunhaêm ......... . 
Nossa Senhora do::; Prazeres de :\Ial'anguape .. 
8. Cosme e S. Damiüo de Iguarassú ..... . 
Santo Autao .................... . 
~. .lo:~e do S~rtao dos Bezerro::;. . ~. . . . . . . 
:s. Jo::;e do BrejO da ~Iadre de Deu:. ...... . 
~ossa Senhora das )lontanhas de Cimbres .. . 
S. Felix de Buique ............... . 
~ossa Senhora da Conceicão de Agllas Bellas. 

, Santo Antonio de Garanliuus. . . . . . . . . . . 
Senhor Bom Jesus da Fazenda Grande ..... . 
Nosga Senhora do CabroM ...... . 
Bom .Te!Sus do Exú ...... . 
Villa de Santa ~aria. . . , . 
Senhora de Tacaratú. . . . . 
Santo Antonio do Cabo ... 
S. )Iiguel de Ipojuca . . . . 
Senhora da Escada. . . . . . . . . . . 
Senhora da Purificacao. . . . . . . . . . . . 
Senhora da Conceicáo de Serinhaêm. . . . 
S. José d'Agua Preta ....... . 
S. ~iguel dos Barreirros . . . . . . . . . . 

Somma ........ , , •• 

Fogos. Almas. 

880 4.378 
315 1.844 
960 4.440 

1.2"29 5.682 
2.675 12.3Zi 
1.433 5.664 

9"76 3.623 

1.144 4.450 
1.37;) 5.024 
1.341 ' 4.191 
1.089 4.118 
1.213 10.32'2 

690 3.359 
1.246 4.791 
1.325 6.045 
1.357 3.682 

492 2.429 
4-ó) ,- 876 
326 1.315 

1.62"2 
1.872 6.183 

332 1.412 
1.827 7.548 

417 2.333 
160 45~ i) 

343 2.649 
2.273 10.885 
2.500 9.126 

750 1.950 
4.355 16.761 
2.095 10,2i5 
2.082 9.86(} 

248 723 

39.822 169.842 



Municipio8. 

Limoeiro . 

Itamaracá. 

Goyannu. . 

- tiO 

Fl'oguczills. 
l'rlln'ipofttl. . . . . . . . . . . . . . • . 

Senhora da Apl'esentacll.o do Limoeiro. 
Santo Amaro do l'aqúnl'itingn. 
Saut'Annn üo Bom-jnl·dim ...... . 
SenhOl'u da COllccicno de I tamnl'ncil. 
B. Lourenço de 'l'ejucupullO .... 
::;enhorn do Rosario de Govnnna. 
Senhora do Desterro de Itüm bê. 

Sommn ..... . 

l~ogos. Almll8. 
39.822 169.842 

429 1.627 
2i2 1.084 

3.083 10.036 
543 1.612 

1.141 3.845 
1.753 4.441 
1.787 5.937 

48.830 198.414 

. Os maPl?n~ do Yigario da fl'eguezia do S~nti~sil~l.O Sacrnme~lto de Santo Anto
mo do Recife davllo-lbe 110 anno de 1822 - 3.04;) togo~ e 11.642 almas, llleno:> 4: 
pessoas por fogo. o que parece muito pouco. 

« Do m~tppa a~lterior ve~~c que ha g-rapde de.sprOpO!çilO no numer~ de pesso~s 
que se conSld.erilO fazer um logo em cada rreguezlu, pOlsque cllas "anuo de 2 a;), 
em conseq uencia de uuo q uercrem os llarochos dar o numero exacto de fogos de 
suas freguezius, cum o temor de CllllCÔrl'c.r indirectamente pura a di\'isao dellas, 
como notára ~Ionsenhor Pll:arro: e por ISSO podemos suppur, sem erro, que o 
CÔIllEuto total dos iógos se nl'lo acha exagerado; e para prova bastará dizer que o 
referido autor dá, ~eI~l l~l;), it. r~eg'uezi~t l~e Itamnracá 1.563 fó~gos, e no mapp'a só
mente apparecelll ;)43: a de GOl<lllUa .).Otsl, e no. lllllppa figura0 sómente 1. 1;)3. 

« ~ão fazendo caso portantu de tae,: erros, julganuo exacto o numero de fógos, 
e nl10 se dando a cada fogo menos de 7 pessoa:>, segue-se que a populacno de 
Pernambuco devera ser, na época do mappa, de 341.810 habitantes, pouco ditferente 
dos que lhe attribuimos em 181;)0 

« Em 1826 expediu o Governo imperial terminantes ordens, a fim de que se or
ganizassem as respectivas estatistica:>, e até deu os differentes modelos dos mappas 
que exigm, tanto relativamente ú parte civil e politica, comn á natural e geo!!'ra
phica. Destes trabalhos re;,ulta\"u que a população montava a 287.14:0 habitantes 
em toda a Provincia, população e:;;:;u que, classificada pelos sexos, se distribuia 
pelos municípios e comarcas, pela maneira segulOte: 

Comarcas. ~Iun:cipios. Homens. :\Iulh'rcs. Total. 
Recife .. .. Recife. . . 19.141 21.705 40.846 

Cabo 14.115 13.052 2i.167 
S. ·_-\.ntiío . 9.775 9.086 18.861 
Serinhaêm. 1i.478 15.6iO 33.148 

Olinda . .. Olinda .. 4.611 5.534 10.145 
Iguarassú . 10.204 10.752 20.956 
Govanna .. 9.764 11.248 21.012 
Itamaracá . 4.790 4.991 9.781 
Páu-doalho . 7.354 7.092 14.446 
Limoeiro. 11.299 11.238 22.537 

Sertão .. .. Garanhuns. 13.400 12.235 25.635 
Cilllbres ..... 13.469 8.136 21.605 
Pajeú de FlUres . 10.619 10.382 21.001 

Somma. 146.019 141.121 287.140 

« Ora, depois que os factos e documentos apresentados cOIIcorrêrlto de accôrdo 
com o raciocinio e cálc~llo a demon$trar que. em ~8~5, a popu1aça.o de Pernambuco 
chega .... a a 3400000 habItantes, não é pússlvel admIttIr que, em 1827, fosse sómente 
de :lSi.140, t~ndo dec.()~rido doze annos, e não se dand? n'esse in.tervallo catastrophes 
q11e a destruIssem vIslyelmente: ante:::, pelo contral'lo, conheCIda a tendencia que 
el~a tem para crescer, deve suppur-se que o seu augmento foi de um terco, e que 
portanto ella chegará a 450.000 habitantes. . 

« E nem era possivel que os mappas ofliciaes deixassem de apresentar t!!.o 
diminuta população, já pelo nenhum zêlo que ~()em em sua confeccl1o os individuos 
delles accidentalmente. incumbido:;, já porque n esse tempo tinhllo ÓS pais de familia 
receio de darem ao censo os seus filhos capazes de assentar praca, e os senhores 
de engenho os seus escravos, por se ter espalhado a noticia de· que se iiretendia 
lançar sobre elles um tributo. 
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Ii E;m. 1838 o Exm. PreRidente FI'ancisco do Rego Bnrl'os tentou de novo orgnnizu' 
li. estatIstlca da populaçl1O da Provincill i e, depoiil de reiteradas ordens, conseguiu ter 
o qu~ apresentou a Assembléa Legislativa Provincial, com o seu relatorio do anno 
seg!1tnte , e que nno fnz subir a totalidade dos habitantes a mais de 289.601, numero 
mUlto po.uco superior .no do mllppa formado dez annos antes e porisso mesmo ainda 
menos dIgno de credito ..... . 

Ii Tno imperfeitos erno os dados em que se fundou o mappn de 1839, que, dando 
a comarca de Goyanna sómellte 10.415 habitantes, o mappa remettido pelo Prefeito 
Francisco Domingos da Silva eleva esse numero a 28.261. Nos mappas da PrefeItura 
do Recife dá.-se ao municipio de Itamaracá sómente 3.636 habitantes, quando no 
anno de 1835, formado pelo Juiz )luuicipul Eduardo Soares de Albergaria, se lhe dá. 
7.7ii. ~a comarca do Recife, que comprehendia entno os municiploS deste nome, 
de Olindn, Cabo, Itamaracá e Iguu.rassú, apresenta o mappa 91.055 "habitantes, entre
tanto que pelo mappa de 18:W estes municipios tinhao 108.895. A comarca do 
Limoeiro apresenta-se tendo sómente 20.2il, entretanto que pelo mappa de 1829 já. 
se lhe dava 22.53i. A comarca do Rio Formoso conta somente 28.i63 habitantes; e 
pelos mappas de 1829 tinha já 33.J.18. A comarca da Boa Yista comprehende 11.~02 
habitantes; entretanto que em outro, remettido pelo Prefeito· interino Amaro Baptist-a 
Guimarues, em officio de 13 de ~aio de 18-10, se elevu. esse numero a 19.70". ~a 
comarca de Guarunhuns nuo vem contemplados os habitantes de Panellas de "\1i
randa, S. Benedicto, Capoeiras e seus suburbios, glle entretanto s!!.o avaliados em 
10.000, pouco mais ou menos, pelo respectivo prefelto, na nota do mappa que acom
panhou o seu officio de Hi de ~o\'elUbro de 1838. visto nil.o se ter 0.111 podido fazer 
o necessario arrolamento. . . 

(I Ora, fazendo os devidos accrescimos ao mappa apresentado em 1839 á Assem
bléa legislati .... a pro\'incial, te!llOS que oflicialmente a populaçao da ProTincia 
de .... êra ent!l.o ser de 354.282 h:: :.::antes. 

I( Como, porêm, nilo é posslvel suppõr que essa populacll.o tivesse ficado esta
cionaria, por assim dizer, liO espaço de quasi 25 annos, att'ento o que já. era em 
1815, e em um paiz onde o::; melOS de su bsistencia sll.o tilo faceis, e os casamentos 
multiplicados, conseguintemente forca é concluir, segundo os nossos cálculos, que, 
si a populaçM em 1815 era de 340.0ÕO habitalltes. como vimos, em 1839 deTeria ser de 
620.000. Si a pO'pu!acilo duplicou na comarca de Flõre=-, unindo-:;e-lhe a da Boa
"Vista, que lhe fOI desannexada; si na de Guaranhuns te .... e quasi igual desenyol
"imentú, assim como na do Páu-d'alho, a que estava unida a povoaç!!.o de :Naza
reth, que depois deu nome á comarca, como não augmentariao as outras parte::; da 
Provincia, igualmente favorecidas da natureza'? Como deixar de acreditar n'esse 
augmento. quando os viO'arios interessados em diminuir o numero de fogos de suas 
freguezias, e as juntas ae qualificação dos individuos aptos a \'ota~ n~s eleiçoes pri
primarias, concorda0 em mai::; que dobrar o numero de fogos da Pronncla, aq~elles no 
anno de 1840, e estes no de 1842, comparado esse numero com o que extrahlmos da 
obra de :Mariz? Pelo mappa que se segue ver-se-ha a prova desta 'nossa asserçilo: 

:\tunicipios. Freguezias. Fogos. Fogos. 

Santo Antao. 

Bonito ... 

Boa-vista 

Brejo. 
Cabo. 

Cimbres. 
Flôres .. 

Santo AnUlo 
Escada .. 
Bonito .. 
Bezerros. 
"Boa-.... ista . 
CabroM . 
Exú ... . 
Brejo .. . 
Cabo ... . 
Ipojuca .. . 
)luribeca .. 
Cimbres ..... . 
Fazenda Grande. 
Flôres ...... . 
Ingazeira .... . 
Serra-talhada. . . 
Tacaratú ..... 

1~. 1842. 
6.008 4.055 
2.200 2.618 
4.9i3 3.158 . 
5.780 3.366 
1.1i8 1.965 
1.752 1.576 
3.150 4.758 
3.000 2.057 
3.416 4.057 

925 2.054 
2.138 2.053 
3.100 2.919 

911 954 
1.954 2.653 
l.Gi8 1.508 
1.200 1.634 

751 1.176 

44.114 42.561 
CB~-16 



Munlclpios. 

Goy.anno. .. 

Garnnhuns. 

Igllarassú. 

Limoeiro .. 

Nazareth 

Olindo. .. 

Pau-d'alho. 

Recife ... 

Rio Formoso. 

.... 62 .... 
• 

1~guozia9. 

Transporte. . . . • • . . 
Goyanna ..... . 
Itambé ... . 
Tejucupapo .. 
Aguas-beIlas. . 
Altinho .... . 
Buique .... . 
Garanhuns .. . 
Lagõa-de-baixo . . 
Papacaça ...... . 
Iguarassu ..... . 
Itamaracá.. . . . . 
Bom-jardim. . . . . . . 
Limoeiro ....... . 
Taquaritinga ..... . 
Nazareth (Laranjeiras) 
Tracunhaêm ....... . 
Maranguape .... . 
Sé de úlinda. . . . . . 
S. Pedro ~Iartvr 
Poco da Panella. . . 
Gloria dI) GoitiJ. .... . 
Pá.u-d·alho . . .... . 
Santo Amaro de Jaboatilo . 
Afogados ........ . 
Santo Antonio do Recife. 
S. Lourenco da )Iatta . . 
S. Frei Pedro Goncalves . . 
Sacramento da Bóa-vista . 
Agua-preta. . . . 
Barreiros ......... . 
Rio Formoso . . . 
t'na ............. . 
Serinhaêm ......... . 

Fogos. 
. 1840. 
44.114 
3,g53 
1.600 
1.448 
1.657 
2.121 

651 
1.865 

700 
4.007 
1.3i2 
4.000 
3.163 
1.000 
2.658 
2.126 

900 
1.3i3 
1.384 

698 
1.991 
1.300 
1.755 
1.943 
3.1>45 
1.800 
1.858 
3.10i 
2.200 

308 
4.100 
2.600 
3.600 

Fogo9. 
1482 . 
42.561 
4.043 
2.306 
1.594 
1.956 
3.993. 
2.087 
3.159 

756 
1.652 
4.252 
1.957 
3.565 
3.i55 

909 
3.061 
2.116 

858 
1.2i6 
1.460 
1.857 
2.039 
3.196 
1.608 
2.061 
4.300 
1.998 
1.893 
3.1i3 
2.451 

426 
2.454 
1.964 
2.700 

110.89i 119.436 

Do mappa supra resulta que, pelo termo medio dos dois annos, tem Pernam
buco 115.164 fogos; mas, como geralmente se affirma que o numero destes se au
gmenta para fazer crescer o dos ~leitores, e obterem-se assim indevidos tri1lmphos, 
diminuir"lhe-hemos a quinta parte. e teremos 921.132 fogos, que multiplicados por 
i pessoas, que constantemente temos dado, produzirão 644.924 habitantes: que é o 
que effecti.amente agora attribuim05 á Provincia, corrigindo assim o cálculo pelo 
qual, em 1839, lhe damos 620.000 sómente. 

Si aCl'ora quizermos conhecer a população da Provincia pelo numero de bapti
zados, obitos e casamentos, os resultados seri!.o aproximativamente o que ora in
dicamos; mas, antes de o fazermos. seja-nos licito citar as palavras de Balbi do 
seu Ensaio estatistico solrre o ·reino de Portugal.' 

« XiLo tomando conhecimento a autoridade ecclesiastica em Portugal sini10 dos 
« recemnascidos que recebeu no seio da Igreja, d'ahi resulta. que se não póde conhe
« cer o numero dos que nascem e morrem sem ser baptizados. A esta fonte de erros 
« é necessario accrescentar que 0.5 listas dos mortos são sempre muito imperfeitas, 
« porque os curas não tomão nota de todos os filhos dos pobres que morrem antes de 
« serem admittidos á cor:nm~nMo. e cujos cada\"eres, -para evitar despezas, os pais 
« depoem ás portas das IgreJas e dos conventos, para serem enterrados gratis ..... Ora, 
« estas causas, rennidas á ignorancia de alguns desses pac;tores e á a'·ersã.o maior 
« ou menor que têm os curas portuguezes por toda a numeraç!!.o dos h.a.bitantes e 
« para toda a especie de calculos. fazem que as listas portuguezas sej!!.o inexactis
« simas e offerecao resultados muito incertos, sobretudo na parte relativs. a obitos, 
« nas grandes cídades. Entretanto estas listas, por mais defeituosas que sejl!.O, nl!.O 
« deixno de sel' importantissimas, como os unicos elementos de cálculo de que se 
a pudesse la.nçar mao, pa.ra conhecer com ba.stante exactidao o moyimento da popula-
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« çll.o de Portugal, sobretudo quando se fazem nas li~tll;; os nugmentos e diminuiçoell 
« correspondentes e nece~::Ill.rias,)) 

« Estas consideraçoes têm inteira applicaçD.o ent!e nós, pois os proprios parochos 
co~fessn.o qUl' grande numero de .pessoas ~D.o baptlzadas ilem que os pnares ba
I)tlzantes lhes remettD.o as respectIvas certldoes, para se poderem abrir os assenta
mentos; e quanto a~s obit~s, os senhores de engenhos nl10 lhes participll.o os dos 
escruvos e pessoas mlserll\'elS que enterrD.o em suas capellas. 

,I( Ora, segundo os mllppas, de baptizados apresentados peloi! parochos, tinhn.o 
hando em Pernambuco os segumtes: 

, ,Annos. 

1822. . .. , 
1823 ...... . 
1824, ... , ... , .. 
1825, .•........ 
1826 ... , .. , , ... 
Termo médio. . . . . . 
1835. 
1836. 
183i . .... . 
1838 ......... . 
1839 ... , ..... . 
Termo médio. . . . , 

Olindll.. Recire. 

·26.0i9 34.864 

5.215 6,9i2 

Sertilo. 

21.938 

4.387 

Total. 

82.881 

16.5i4 
19.588 
19.185 
18.546 
17.296 
18.126 
18.548 

« E portanto, tomando o termo médio do~ ultimos 5 annos. com o accrescimo 
de mais 25 por cento, para suppril' as lacunas dos assentos parochiaes, e adoptando-se 
a proporçao de 1 pal'u 28~ que alguns e:,criptores admittem para todos os paizes 
em g'eral, para denotar a que exi::ite entre os nasci::nentos e a populacao, segue-se 
que teremos 649.180 habitantes em Pernambuco. Si os nossos precedentes racioci
nios sno assaz concludentes para demonstrar que a populaçao de Pernambuco chega. 
a 644.924, parece que nM fomos exagerados quando a \'aliámos em 23.185 a· totali
dade dos nascimentos. que fica para COm a populacão na relação de 1 para 28, 
visto que, nos paizes menos favorecidos do:; meios de' sub:.:istcncia, ap:esenUl.o-se com 
a relaçn.o de 1 para 26 e menos. 

(( Segundo os mappas de mortalidade apresentados pelos parochos, hou'\"e em 
Pernambuco nos annos abaixo declarados os obitos seguintes: 

Annos. OI inda. Recife. Sertão. Total. 

1822 .. 
1823 .. . 
1824. . 
1825 .. 15.500 28.804 7.685 51.989 
1826 .. 
Termo médío 3.100 5.760 1.537 10.397 
1835 •. 13.692 
1836 .. 12.087 
1837 .. . 11.449 
1838 .. 10.621 
1839 .. 10.486 
Termo médio 11.667 

. 
«( Tomando a "Illesma base uara os nossos calculo~, isto é, o termo médio dos 

ultimos ;) an?<!s, com mais I'~ ~or cento, e adoptat:ldo-se a proporçao ~e 1 p~ra 36, 
que é o medlO da mortahdade e.m todos o;:; palzes, s.egundo ~u:"'mIlch, CItado e 
appro\'ado por ~althus, comprehendldas as CIdades e nUas, seno. a populaçllO de 
Pernambuco de 524.988 habitantes. • 

(( Relativamente nos mappas de casamentos. n!í.o sil.o muito geraes as inex.acti
does, porque elles nãO p9dem ter lugar se~ .hcenç.a dos. parochog~ sob peD;a .de 
nullidade e por isso talvez n'ell~s o no~so JUlZO seja maIS seguro; com effeIto, a. 
proporcllO demonstrada pelos escrlptores CItados entre os ca~amentos e a populaçao 
se aproxima. aqui mais com fi. que damos a Pernambuco. ~Seg\lndo os maPl?as 
apresentados pelos parachos, desde 1822 a 1826, e desde 183;> a 1839, tem ha.Yldo 
os seguintes casamentos: 



Annos. 
1822 .. 
1823 ...... . 
1824 ...... . 
1825 ...... . 
1826. . . . . . . . . 
Termo médio annua!. . 
1835 .. 
1836. . . .. . ... 
1837 •.......... 
1838 .......... . 
1839 .......... . 
Termo médio annua!. 

-64-

Olinda. 

7.378 

1..175 

Roci!r). Sertiio. 'fotal. 

7.400 2.249 17.027 

1.480 449 3.404 
4.i34 
4.864 
4.586 

. 4.161 
4.688 
4.606 

c( Si tomarmos agora a propor('M de 1 para 133, em que está o numero dos casamen
tos para a populaça,o geral da Bélgica, conforme ~11'. Hen:;chleug no seu EI!,~ai/) de 
p.~tall~~lim geral para esse paiz, teremos que a populaçfio de Pernambuco, de 1827. 
de\'êra s~r ~e 488.243 habitante.~, numero pouco super~or ao de 450.000 que 8;cima 
lhe attnblllmos na mesma época: e que, em pnllcllHos ue 18-10, ella serIU de 
612.599 habitantes. 

(( De todos e:;ses dados conclui mos que a pop1llaçuo de Pernambuco nllO póde 
ser menor de 6+1.924 habitantes, tomando por base o numero de fogos, com o 
abatimento da quinta parte. que ucima fizemo::. » 

Em 18 de Uutubro de 180i contractou o Presidente Barilo de Yilla Bella com 
o Dl'. José .Toaquim Tavares Be!fort a execuçao da estatistica da Provincia, na con
formidade da autorizarilo da lei n. ii3 de 11 de Junho do reiendo anno, devendo 
achar-se o trabalho cómpletameme acabado no prazo de dois annos. Já uma parte 
foi apresentada ao Governo da Provincia, e n'clla trata-;:;e da populacão e dos 
sens âiyersos ramos. :\pezar do pedido, uM cheg-árão ainda as informacúes requisi-
tadas ácêrca do ponto a que me refiro da mencionada obra. . 

O Senador Thomaz Pompeu ete Souza Brazil. dando no seu ClJlIlpclldilJ 1;('/)!/"lLjlhicrl 
como exacto o cálculo feito pe~o Conselheiro .Tt'rol1\"ll1o ~rartiniano Figueira de ~lello 
no anno de 1815, que, na opmia.o do mesmo Senador, "ó poderá peccar por inierior, 
e admittindo q 11e o mo\"imento da p0'p'u1aÇãO n'um paiz no\"o, segundo o:;; princi
pias de :\lalthu!'i, de\"e multiplicar de :!;) em 2~) annos. j ulg-ou que a populariLo em 
184:0 deveria ser de 680.000 almas, e em 18.')8 pouia ~er pouco mais ou meilos de 
1.180.000. 

(( Entretanto, ajuntou o iilu;;trauo Senador, o me:;mo Desembargador Figueira 
d~ ~lello calcnlou em (j20.000 para 1839, e o autor das .Ifp/l!fl/·irzs hist()rica.~ da Pro
rtllCla de Pernambu(':() em 900.000 para 1842, senuo 600.000 pessoas li\Tes .. \ cholera 
pó.de ier diminuid.o 20.000. habitantes: . mas em compensaçM a" grandes obras pu
blIcas, emprehendldas ultImamente, tem chamado nãO pequena emigracao para 
esta Provincia. Em 1869 deve ter 1.200.000 habitantes. I) • 

Todos esses calculos offerecem a seguinte recapitulação: 

Annos. 
lii5 ... . 
1810 ... . 
1814 .. 
1815 ... . 
1819 ... . 
1827 ... . 
1827 ... . 
1832. 
1839 ... . 
lfl39 ... . 
1840. 
1842. 
1844. 
184:>. 
1858. 
1869. 

Livres. E,;cra\'os. 

~,i.633 

~21.1-13 

. . . . . 
1)00.020 

Total. 

245.000 
2i4.687 
294.973 
339.ii8 
:n1.465 
4;)0.000 
4:88.24:3 
;):)0.000 
289.601 
G20.000 
680.000 
6+1.92-1 

1.000.033 
320.000 

1.18n.000 
1.200.000 



o nlappl~ da popllla<;il.o desta Provinda, rcmetti(lo pelu PrE:'siuente com oflicio de 
26 ue FevcI'elro UO eorrcntc Hnno, rl'~ente-",c da imperft'iefLo c inexactidi!.o dos uocu
mentos q lle pos:mimos sobre a rnateria. Org'allizauo }lor (mIem da Presidencia. veiu 
acompanhauo das seg'uinte,; palavras de :"cu compliauor J. do He,ro Barros: 

,« Xa falta de dado,.:; omciae:;, exig'iuos úc~rca ue toda;; a:-; fl'cg~lezial', formei o 
o dito mappa por UIll calculu aproxima(lo. que me parece o mais ruzoave!. corno 
passo li demOll::itral-o: 

'~ O mappa, que ~xi:;t~a" da p('lmlaS-ão de",t,a Provinda foi organizado em 1856, 
uel)OI::i da grande, epidemia da cholera-morbo pelo Dl', Thomaz do Bomfim Espin
do a, e se acha Hl:-;erto na ,.;na JI~II!1//'i{( G"()!!l'Ilphir:a puhlicada em 1860, Dá elIe o 
numero total de :2-19,fif;i habitante::;, sendo 20j.21j~ !ine5 e -1-1..118 escravos. O Sena
dor, Pompeu na -1," edição ua sua GI~()!jI'IIJlhi~1 em 18!i-1. ba:ieado 110 calculo do D~. 
Espmdola, cleva a pop\lla~àO de;;ta ,Provinda, a :3.0, ~,:ooo, accre:::centalluo, q ua:ii um 
qua!'to ao nmnE'ro de hahltante~ eXl;:tente::: em l~,)ll. na razfLo de :2 12 por cento 
annualmente, llC periodo de oito anno,;, conforme o:, preceitos gel'ue:;; de e.-,;tatistica, 
l;egundo ?s quaes se considera :::empre el'e,.;cente a popllllt~ãO ue um paiz, quando 
não se da notavel desfalque por lllol'hmdade ou ellllgração. 

« Segllndo o principio seguido pelo ~enador Pompeu. cominuanuo-se a accres
centar 2 1,"2 opor cemo anullalmente até ao p:'e:;ente anno. tlc\"el'ia-,.:;e juntar ma i::: o 
D'lmero de 3i.OOO habitantes. co:-rcsponucme a fi annos deco!'ridos dc 186.) a 18/0, 
e~evanuo-~e. o algari:mlo total da popula~ão a 3:3/,000, o q lle daria o ullgmento de 
8/.000 habItantes em 14 armos, 

« ::\1as, danuo-se o de~conto de algllma:, ligeira;; cpiuemias n'e:;se periodo. e da 
l'xporta~ão ou reme,;,.;:u dc e:,Cr:l\"o:; para o ~ll! do Imperio até ISG-1, além dos con
tingente;; para a guerra do Parag1lay. convém llaquelle .<lug'mento deduzir 10.000 
habitantes, ficando razoavelmente l'edllziuo a ii,Oi)(l, augmento menor de um terço 
da populaçãO existente em 1~:)ti, 

I( OS map'Oas parciaes da~ freguezia::: da .\talaia. A,i':;cmbléa. Quebrangulo, Im
peratriz ~inclu~ive ::\Inric:y, que foi desta desmembrada:' .. \nadia (inclllsive Limoeiro, 
aesmemb~ada della~. Palmeira e T::aipú, aprei'então o augmento de 28,6~7 ha~itantes 
para malS de um terço da pOptl1Cl~ão daqllella data: o que faz presumlr com 
seguranca o cálculo da popllla~iío geral <la P.rovincia. ainda que fosse organizado 
com o a"ccre:::cimo. de um terço fixo: -poi:;. assim cO,mo o numero de h~bitantes 
daquellas freguezlas augmentoll aproximadamente n e:'ta razão, não é crl\"el quc 
as outras ficassem estacionaria:; Oil. dirninlliss~rn de populaçãO, m~litando a respeito 
ue todas o facto de não hnver de~talque SeniHyel. E por c5te motIvo não podem ser 
admissiyeis os mappas de alguma:, frcguezia:: que apresentãc; diminuição no 
numero de habitante:" 

I( ~ota-se no mappn uc:::provo,rção entre o numero d~ escravos de algumas fr~ 
guezias e o de outras de qua:::1 Igual pop\lla~iío: mas I:;to procede de serem maIs 
abundantes de e:-;cra\'os a:, que possllem grande numero de engenhos de assucar. E 
convem. finalmente. dizer que a popula~ão capti\'H pouco augmento apresenta em 
comparação da livre. por causa ~o ~esfalq ue q ne soffreu com a exportação o~ ~eme!sa 
para o ~uL ;;endo em geral dlmmuto o numero de y;:c!'avos n esta ~ro'lllc~a. ~u 
total n~o l)ólle ('hrgar il. :,,('xta. parte (la pO.PIl~n.~ii,O, hne c n;: fregUl'ZH1S do mterJOr 
Ila Pro"lIlcw ap\'(',':f'ntito 11111 Illlmt'I'O <ill""l m";lg'lllfkanlc, " 
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A populaçQo mencionn(lll no mnppn. IIssi~ eomJ;l0sto. ó de 327.530 habitantes, 
dividida pela' maneira seguinte quanto K eomhç!l.o fioeml: 

Livres ..................... . 
Escravos .................... . 

Quanto aos sexos. subUividem-s(' os livres em 
~Iaseulino . 
Feminino .............. . 

Os escravos, em 
~IlI.scl1lillo . 
Feminino. 

278.lH-l 
-1U.336 

136.363 
1-11.831 

24.83; 
2·1:.-109 

O mappa divide-se em comarrl\:;. l':-;ta:,; C'lU llluuicipios. contenclo este~ as suas 
parochias: mas, ~le\'nndo-~e o. numero ~le:;ta,.; H .:?~. apenas ,:e }locleria contar com 
tal ou qual exnctldilo de ~I •. CIlJOS !lado::; forão obudos do:; respectI\'os parocho:-;: tudo 
o mais é mero resultado de cúlcnlos pl'eSllIlÜ \'ei,: t' falli \'ei". como vê-se da exposição 
do seu autor. 

Passo li. examinar <1:; tl:'ntntlvus t'pitns em auuo,.; <lllteriore". 
Pelos mappas remettiüos pela respectiva Duvidoria ao I>esembal'g'o do l l aç.o em 

1816, a populaçilo adulta ('!'a de ~!1.5~!l ha hitante,.;. () Con,;;elheiro Antonio Hodl'l~ue~ 
YeHoso de Oliveira orca e:-: . .;:e nll!UerO no :111nO de l~lfl em l11.D;:3, sendo li!J.()!)-1, hnc::i 
e 42.8i9 escravo;:;. . 

O Dl'. Presidente Hodl'üro de :'Otlza (la ~iiva Ponte:;. no ,:en 111'/11101';/1 di' 1-! d/' .T1l
deiro de 1837. mo::-:tl'Ou Ú l'l';perti\':t ,\~selllhléa Leg'biativa a llece:;~idade que ha~'ia 
de pro"ideneial' sohre o;:; meio,: de :::e l,l0clel' for:t~uh~r uma estatistica }lro\'incl~ll~ 
poisque, falhando todos e"se:-; tlnd.o,o::, mal :';(' podel'llI julgar do,:: rccurso,: <la Pro\'lU
cia. Xenhuma med.id.a porém u(,loptou-se n tal respeito. e !lois annos depois ainda .0 
Dl'. Presidente ,.\ cro:::tin11O da :-:il\'<l ::\eyes last:ma\'a. no ::.:eu lll'/a!l,,.ill de 9 ti" JIllw 
de 1.839, não poder"'apresenttll' o quauro da popula~fLo. poi:; apenas havia eon;:eguido 
os roappas das comarcas üa Capitai e ue P<!llt~lio, }lromcttcuuo toda\'ia ('omp~etHJ. .. () 
quando recebesse os que faltassem. 

(( A inex.periencia n'e.~te genero de tra lmlho. dizia elle. e as uifficuluades que::;e 
encontrárD.o na sua prepnraC;fLo. uepoem de eerto aig-nma con~a contra a sua exactidrLO : 
mas posso aS5eyerar-\'os que elles ::c apl'OXimilO a e,;tn o mais que é possi\'el. 

(I Tenho ordenado aos parocho~ a rellle"::'=<l da lista dos obito:::, ca:::nmento:. e 
baptizados occorridos lia,;: suas fre~uezias. e ao,; Prefeito,,; a de uma" re!açilo cir
cumstanciada dos crimes commett.ido:,; na:-: respecti"a::: comarcas, o qne jit em parte 
foi satisfeito. Depois que di:-;puzer de todo:; es::.:es materiaes, me empenharei todo em 
melhorar um ramo da admini:;trarão. Clite e,.:t.:í qilasi em abandono e que. pela sua 
importancia. merece particular desvelo.' l) 

A população das tina;:; comarca,;: ~uhia li 6i)í22 indh'idllo". !;endo :3-1.803 ua da 
Capital e 32.i19 da de Peneuo. Deixár1ío de i'er arrolado:-; o:; habitante;; das comar
cas de Anadia e Atalaia. e de .-\.lag-ôa:,:. XfLo dou o ~eu trau5\lmpto pelo seu estado 
incompleto. 

O Presidente )lanoel Felizardo (le ~ouza e )[ello. depois ~enador e Conselheiro 
d'Estado, lutou Igualmente com as <lifn.culcladei-: inheJ'entes a esta materia. :::em 
que conseguisse apromptar o quadro da popula~ão. O seu trabalho, consiguauo no 
RelatorilJ tÍP, 4 di,' Fpr~r/';r/I dI? 18,t-!. limita-se n doi,; mappas imperfeito::.:, um contellllo 
a populaçãO, e outro o numero das cu:;a:-::. não de todo,;. ma;; de alguns municipio:; 
da Provincia. 

Repetirei aqui as suas pala nus: 
I( ~enhum trabaiho temo~ de::::te g-ellel'O: ignoramos perfeitamente quantos habi

tantes tem esta Provincia: e como cli:::tri buidos no>: differentes termos e fregnezias. 
que porção de terra cultivada. e qne prodllctcJ5 dão. ?\iio sabemo;; megmo qlla~i 
nada da parte criminal. porque ig-noriio-:::e mllitos nS;;9s .. ,inatos, e outros crime;; 
commettidos pelo interior: nem ;;ahe-:.:e qunnto se pnga de imposto ele generos nilo 
exportados, porque a móI' parte de:;tn renda, ou ,nãO era, coorada por deleix.o d~s 
conectores, ou por suas m~oi;, se (';;coa"fl. TenteI org-amzal' um mappa aprOXI
mado da popu)ação da, ~ro\'mc,Hl.: e nllmrro de casas de cada uma de suas povoa
çOes: e para Isto offi.cIeI ao~ ,111lzes de I!flZ. commandantes de Guarda:; naClOnnes 
e collectores. . 

«( Pelo art, i.· § L" c 2.° das reforrm\:-; do Codigo do proces~o criminal nCll 
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cOlnpetinuo noi! chef~~ ~e Policia 11. ol'gauizaçn.o da estatistica cl'iminal, e o arrolamento 
UU populuçl1o da ProvlUcm, ~el'\'iUll()oc:le pllm isto de delegado:!, juize::! de paz e parocholl 
t~ é Úe ~:ipe,ra~ qUl! se obteuhil.,O Ugo,Ol'1I estes ~I'ubll.lhos" e com nlgulUa' perfeiç,rlO, ): 

O DI, Plesllhmte ,\.nselmo hllncIsco !lül'ettl,llllllUnClRl1Uo (t Assembléa Pro\'lllcinl 
n,o ~ell 1~,~llt,)/'I:U dI.' [) dI' d,' .!I,ti/) dt: 1M·/ n pl'oxiI1lIl apreseutuç!l.o de UlU mappn estu
tlstlco, dlscol'l'1U : 

. I( Ac.lm.se, Ilctualmcnte II ChL't'~ dê Policia, em uesempenho dOi! §§ 16 e li 
do Ilr~,,;)~ UO neglll!lml~lltO 11. 12;) tIe :H Ll~ ,Janeiro de 18-l2, ol'(l'anizundo, com 
a actl\'ldude e ze!.o ~ Ile () lli:::tillg'ucm. a 1>,;tntisticll cl'iminal e o t> arl'olumedto d!!. 
popu.laçi1J da PI·O'·~ll~lll. e .':~llLlo Ile sllppi'tr que tle bua vontude se preste este digno 
llll~.g-I,~tl·a(lo I~ SUbll~IIllstl'ar-\"os uma CÓplil do,; trabalhos que sobre tal ubjecto prom
p~lÍicur: tel'el,; aS5un dado,; ,;uffl'i vellllclllt! ex,l'~to,; para sa berdes q ullnto vos COIl vier 
neste unpol·tunte aSSUlIlpto. li 

Out"I,'O Pr<.}siLlente Ih~l?()i,;. o 1)1'. .\atonio )Ianoel de Campos )fello, nppelluvu 
para a :\:::stlmbléa Pl'()\"llIcia~ I' lhe pediu uma Ll~i qUe o!'g'aniza:-se a sua estatistica. 

II Cumpre. POllU('I'<Lnl elt!! 110 ,:ell Ikl tI:lI'io d,' 1.7 d/' .I/11,.!"/) d/~ 18·J(j. cumpre, Senho
rc:;, cuidar na p"tati.~tica tia P!'()vineia. XÚl) :sendo dia outra cousa mais ·que a enu
memção ~e tud(~ o q ue .c~lli;t illH:>. a .1'0.1'('(1 de 11m paiz, _bem como a população, a~ri
~ultura .. ~ndllstr~a .. eO:~th<:ao do,: lll~lt ';ld ao,:. c etlnca~ao .. rl'!lda,,; ~ despeza pu bhca, 
lor~n nllhtar. dl:;trlhlll~'ii() da propneJ:Hle .. e~c .. l~ada~ m:n", e precIso ~lZe~-YOs para 
tlemunstrar suas granu.''; \"an:age!l:-:: cmutn pOl";. :--enl:ore". cm contecclOnar uma 
lei q..,ue a organize. li . 

coube-lhe toda ,·ia no allUO seg'uinte u enrnprimen:o ua promessa de um de 
:::eus auteces:;ores. o honrado PI'csidente Dl'. All:;elmo Franci$co Peretti. 

l( Foi presente ao Governo. e0l111111111ieav<l o il!u:::tre Dl'. Prcsiucme no .-;en Ilelatol'io de 
1:; de .Illl'·!'i) ti!' 18·17'. o mappa org':lllizaclo pelo digno Chcfe de Poiicia. Qualquer que seja 
o deieito de;;te importan:e trabalho. é I~llc ua maior tl'all~cendencia. não ~ómente por 
:::cr o primeiro de::te genero. como pOl'q ne é o mui::: aproximado pos::,i vel da realidade. )1 

i::abe-se upena,:; q uc a popula<:ãO compullha-:::e elltão de :20i .29-1 indh·iduos, sendo 
16i.619 lines c :39.G';;) escravos. 

Os livres ..;e ";\1 bchvidião. seg'undo a,.: raeas. em 56.19\) branco,:, (i.i:33 indios, 
fl2.236 paruo:;. e 1:2.-1;)1 negros. • . 

0:; cscl'a\"():" em 8.-; -li parJ,o:'. ~ :30. !)28 !\l'g'ro:". 
Da populaciio line havia 1-1::>.2:>3 individuo::: que não sabião e 22.366 que sabião 

lêr. Tamanha ·llespropor~rlo não deIxa ainda de existir tomada. em relação aos 
sexos; do:: que subirlo. 18.:3-l:3 pertencifLo ao sexo ll1a::culino e -1.023 ao femiuino. 
l:,~o é. 1 individuo sabendo lêr e:::tuva para (j.-t9~ que o não ~abião, e uma mulher 
quc sabia l~r: estava para 4.;)62 homens que o sabião. 

X'csse anno. ,:e~'al1(lo ° Ilt!!((~v"il) de :!·1 d" .\Im·[ d,' 18·/8 do Dl'. Presidente Felix. 
Peixoto d~ Brito e )Iello. fizerfLo-:::e li.:J!ll baptizauo,: e l.;)Oi casamentos; a mortali
dade attingill ao llumero ue 2.!):>(i. muito menos de metade dos nascimentos. Repro
duzind~ o re::::UlllO do ~appil da populaçãO, ,accrescentOlI o ill.u:;l~auo Dl'. Presidente: 

« :;ão posso gal'untu' a certeza deste calculo, porque p1'lme!ramente é costume 
muito antigo occnltarem os chefe::; de famili?- o ~umero de filhos 0\1 de escravos, 
temendo o rec1'll tamento forçauo 011 nova,:; llUposl~úe::,. e ,:eguudo porque as pes
:was ellcarreo'udas do arwlamcllto ufLo têm ou não q \lerem ter o escrupulo e a 
paciencia n;ces:>al'ia para l'~te traba!ho. Todavia a diff~rença dcve ser para mais 
e nunca para meno-". )1 

O Coronel Pre"iucnte Antonio Xunes de Aguiar. actualmeme Brigadeiro de 
Engenheiros. addiiOll n I sen 11'''11',11';'' d,' 18 d,' .lh,·!'() d,' 18·[[} um novo mappa da 
população. A sua totalidnd~ pO,:'ém pouca dift'erença one,'ece so~re a d~ )~i, 
pOIS. ...;endo cntão ele 20i .29~ l:1.ch nc!uil,';. patentea \"(l dou$ anuos depOIS a de 201.166. 
IstO é. -li2 indidduüs mai~. o qne nenlltllll<: pl'üpor~ão guaru.u COlll o numero annual 
Ilos nascimento:;. tão Y:lntajoS1LD;leute ':;llpe:'lO:' ao ~a lDortalldade. :;egundo Yimo:;. 

Resumirei o. mappa no segulU[~ qnallro estatlstlCO: 

Line::. 
Raças. Hün~en5. ~Iulh.:rcs. Total. 

Brancos. 2i.93:3 28.86.,1, 56.i9i 
Indios. :3.2i3 3.390 6.603 
Pardos J-l.468 4i.666 9~.13J 

~egros . j.89-1: 6.548 12.4-12 

8omma. 81.;)()8 86.-168 167.9i6 
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Escravoil. 
Homen8, 

4.166 
15.734 

19.900 

MulliereB, 
4.579 

15.311 

19.890 

TotiU, 

8.745 
31.045 

39.790 

o Dr. Presidente José Antonio Saraiva actualmente Conselheiro e Senador, mani
festo~e sobre a estatistica da se/'l'uinte maneira, no seu Relatorio de 8 de Março de 1.854,' , 

« Quizera. Senhores, dar-vos ~lU1U noiicia exacta dI' Il~guns obje~tos que a esta
tistica tem por fim investigar. e que pódem ser tuo utels aos legIsladores de uma 
provincia, como ao seu adlfiini:ma~or.. ., ~ 

I( Reconheco que nno podemos muda enSUlar, ao menos, a m"estlgaçn.o de todo::> 
os facto:;' que 'collocilo-se sob o dominio da estatistica, tal qual a comprehend~m os 
homens que têm escripto sobl'e a nlateria. :3ei que a Frnn<;a com grandes dlspen
dios, com immellso trabalho, ainda nilo tem podido estudar todos os ele~entos de 
sua força, de sua riqueza. para achar com ség'urança os m~lhores melOS de os 
desenvolver e fortificar. :\ tarefa de conhecer a extensuo, qualldade e natureza do 
territorio de uma naeão, sua populacilo, sua riqueza agrirola, industrial e co~
mercial. a administrácão em todas aS suas diversas e complicadas ramificaçoes, Sl é 
diflicil em um paiz graóde e populoso, não é tambem faci! em uma pro"incia pequena 
como a nossa, onde !la falta de pessoas que se pO:iSão com vantagem encarregar da 
execução de negocio tão meiindro:5o e que exige ull~a applicaçao at~Irada e e~fadonhu. 

I( Entretanto cumpre-vos procurar saber aqlllllo de que malS necessltamo~, e 
que póde orientar-no::; melhor no cumprimemo de nOSSO:5 deveres, poisque ha n.lsso 
mesmo' muita vantagem. Assim devemos de::;de já procurar conhecer com perfelça.o 
a populacilo line e escrava que possuimos, para cuidar de medidas tendent.e~ a 
pro~'er dé bra~os a no:;sa, ~g!'icultura: assim. devemos. conhecer nossa 'Producçil.~ 
agl'lcola nos dlverso:; mUlllclplOS e toda::; a,;: ClrcumstallClaS que possão Ol'lentar-no::> 
áccrca de seu fut uro, para cuidar com p!'eferencia destas ou daq uellas estradas 
da Pro,'incia. que se communicão com os aistl'ictos mais productores; assim deve
mos conhecer a impo~tancia de 110SS0 commercio de importaçil.o ,e exportaçe.o, pa~a 
remover quaesquer dlfficuldades que o entorpeção. Por esta forma poderemos 11' 

pouco a pouco estudando a Provincia em seus principaes e:ementos de força e de 
riqueza, a fim de apreciar melhor as suas necessidades. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
I( Quanto á população é isto muito mais difficil, principalmente depois da 

desgraçada execução do Decreto n. i!li de 18 de Julho de 1851. 
I( Si entenderdes que é necessario ir cuidando de alguma cousa neste sentido, 

yotai para esse serviço alguma quantia, que esforcar-me-hei para vencer as diffi
culdades que iõr encontrando, poisque me persuado de que trabalhos dessa 
ordem clarearão muito a administracão da Pronncia. 

« ~ão deixará de interessar-,'os dizer que a populacão do municipio da capital 
anda por 15.49i habitantes. espalhados por oito districtos. que existem nas duas 
freguezias de )Iaceió e Pioca. e que formão o municipio da capital. cuja fre-
guezia tem 2.634 casas habitadas por 8.42::l almas. » • 

~o seu Relatoro do 1..0 de JlarflJ de 1.855, dizia o Dl'. Presidente Antonio Coelho 
d~ Sa e Albuguerque, o qual falleceu sendo JIinistro e Secretario d'Estado dos Nego
ClOS EstrangeIros, que lutava com os mesmos embaracos que seus antecessores 

,p3-ra. a organizaçã~ d~ uma estatistica, ainda mesmo imperfeita, tanto mais que 
tao Importante SClenclU dos tempos modernos nem um passo bavia dado na Pro
vincia. _~ os ~ai!;. nec~ssarios algarism~s erão ainda ,verdadeiras incognitas. 

« ::\ este m~ulto,. Jlmtanl. o consplcuo Dl'. Presldente, encarreguei em data 
de 8 de, Feyerelro findo. ao Dl'. Thomaz do Bomfim. Espindola, actual professor 
da cadeIra de geographIa do Lyceu, o trabalho de mmistrar-me notas estatisticas 
e geograp'hicas. da Provincia. Creio que terei de appiaudir a escolha que fiz, por
que este mtelhge.nte professu~, armado co~o se acha de ~studo, boa vc,ntade, per
seve~ança e actlnd~de, podera. chegar maIs cedo ou mais tarde, mais ou menos 
pro"ldo d~ esclareclmentos utel:\ ao termo de seus esforços. Em seu auxilio mandei 
que ac~dlssem todas as, repa:tlçoes e empregados publicos, dos quaes exigisse 
esclar~clmentos. Pela Presl~enc!a mesmo vou dando-Ihe auxilias poderosos, e estou 
r~solndo. a não poupar melOS que pOssão levar ao monte de informacoes necessa
nas malS uma mformaçií.o proveitosa para um trabalho deste genero:» 
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Acompanhou este relatorio um lUappll. dn populacD.o da cllpital, e da coma.rca 
da Imperatriz, de que nno me úccuparel como incompleto em relacD.o· li .. Provincia, 

Ainda na. sessno seguinte ntLo pôde o zeloso Presidente le':ar á Assembléa 
Provincial o trabalho estatistico. danClo por motivo, no seu Relatorio do 1,· de Março 
de 1856, a epidemia da cholel'a-morbo, que elltno devastava cruelmeute a provincia; 
fill-o porém na subsequente, como v~se da. seguinte exposiçn.o do Relataria do 1,· de 
ltlarço de 1857: 

« O Dr. Thomaz do Bomfim Espindola, professo I' interino de geographia, his
toria e chronologia do Lyceu desta cidade, a quem eu havia encarregado de fazer 
um apanhamento de notas estatísticas e geo~Faphicas da Provincia, apresentou-me 
em data de 26 do mel passado o resultado (le seus estudos. 

« Lutando com tod'"as as tlitficuldades, <lue se oppoem no nosso paiz a trabalhos 
desta ordem, e sobretudo n'esta Provincm, aonde quasi nada exlSte feito acêrca 
de estatistica. e de geographia, o Dl'. Thomaz do Bomfim E;;pindola, á forca de 
persevel'anca, colligü dados de muito me rito lia actualidade, e muito uteis' como 
base para • trabalhus mais extenso~ e desen \"01 ,idos. 

I( Convirá que autorizeis a despeza com a impreSSão desse escripto importa!lte, 
debaixo de mUltos pontos de vista. As notas geographica" da Pro"\"incia na parte 
physica São, a meu vêr, preciosas. E' um trabalho novo. 

I( OS artigos Salllbrid:lIlr, Topoyl'aphi'..l pltysica e historica da cid/ui/.' de -'Iaceió. e Topo
yraphia medica da mesma cidade, e o artigo POL'OllÇUI) absulut:l, licre e escraõa., reV6-
1M uma illustraçilo, estudo e conhecimentos profi:;sionaes não tommuns. 

« .:\ estatistica dn; populuçD.o da Provincia parece-me fundada sobre dados tilO 
seguros, como é possIvel obter-se entre n6$. II 

Somente em 1860, iu a luz du pllblicidade o trabalho tliO justamente elogiado 
pelo Presidente da Provincia. Pubhc?u-o, como unnexo ao. seu RelCZ!0rio de 3 de Jur~h'J 
desse anno, seu successol' o fi', PreSidente Pedro Leão "'\ elloso, nngando-o aSSIm 
da obscuridade a que havia siJo condemnado. , 

O mappa abran~eu a poplllacão de 1855 e 185i, ficando intermediario o anno 
de 1856 da extraol'dmal'ia mortali"dade proveniente da epidemia da cholera-morbo. 

Tinha pois a P.rovincia, autes du epidemia. 26~.22i" individuos, sendo 2'.20.104 
livres e 48.123 escravos. 

O numero dos habitantes ceifados pela morte em 1856 foi de 18.540. 
Ficou a populaçil.o reduzida em 18::>; a 2-19.68i individuos, isto é 205.269 livres 

e 44.418 escravos . 
.-\. dimmuicão foi pois de 18.540, sendo 14.835 livres e 3.i05 escrayos, como vê-se 

do seguinte mappa: 
Annos. Lines, Escra\'os, Toial. 

1855. . .. 220.104 48.123 268.22; 
185;, .. 205:269' 44.418 249.68; 

JIortalidade . 14.83:> 3.i05 18.540 

JIas os nascimentos não contrabalançariiío nem siquer nimiamente o algarismo 
da mortalidade '? 

Si o nllmero dos mortos fosse obtido simplesmente pela operação arithmetica da 
subtraccão. comiria ainda assim vêr o algarismo dos nascimento~ pelos baptizados, 
para se'poder alfirmar qual o numero das ,·~ctimas; porêm o DI'. Thomaz do Bomfim 
Espindola assegurou que o seu cálculo. quanto á mortalidade durante a epidemia 
cholerica. está conforme aos documentos estatisticos que lhe fõrão iornecidos pela 
Secretaria do Governo e por alguns ro!legas que. como e!le, tiverão occasião de pr~ 
senciar o numero das victimas do terrÍ\'el fiagello. observando que morreriio maIS 
homE:ns do que mulheres. e mais li\'l'es do que escra\'os. 

Entre~anto o. mesmo DO,utol' .annexa ao seu tra~alho o mappa dos nascimentos, 
casamentos e ObItOS. que tn'erão logar na freguezla de l[aceIÓ, nos quatro annos 
que decorrêriio desde 1856 a 1859. e s6 o'essa freguezia se fizerilo os baptizados 
e hOllye os obitos seguintes u'esse fatal anno: 

ISS!). Lincs, Escl'a\'os. Total, 

~ascimentos . 324 33 35~ . I 

Obitos .... 313 39 352 
-

Excedente .... il 6 5 

C8N1IO-18. 
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Isto qua.nto a. uma. freguezia. O cálculo é feito tomando os obitos como ~evido~ 
ti. outras causàs, que nl10 a. da. epidemia, 'Pois tal se. infere dos algari8mo~ dos 
annos' de melhor saúde; ora a populaçl!.o desta fregllezla era antes' e depols da 
cholera: 

ADDOS. Lh'1'Els. Esera'\·os. Total. 

1855. ..... 10.994 1.636 12.636 
1857 ••..•. 10.434 1.496 11.930 

• liortalidade . 560 140 700 

Si unirmos á populaca.o de 1855 os nascimentos de 185g, teremos 12.987; e si 
juntarmos a mortalidade extraordinaria á ordinaria, teremos 1.052 (Jbitos •. e por~anto 
m~is 5 in~ividl;los. que ~u d~\'eriii.o augme,ntar a populaçSlo de lê57 ou dUI!lUUlr ~os 
obltOR de'\'ldo,~ a epIdemIa relllunte, q ne 11 esse caso serIa de 69;> e nito de 100. ElSse 
cálculo applicado a toda a Pro\'incia mouificaria extraordinariamente o mappa do 
Dr. Thomaz do Bomfim Espindola . 

.. ~ho pois que teria andado melhc,r si tivera antes adoptado o calculo do Dl'. Pre
sidente Antonio Coelho 'de Sá. e Albuquerg,ue, que no seu citado Rel:ltorio do f.O de 
Jlarco de f857, allega a tal respeito o segumte: 

. « No meú Relatorio do anno passado eu disse que os cálculos por mim feitos 
a respeito da mortalidade prodUZIda pela. epidemia cholerica le\'uva.o-me a asse\"erar , 
que cêrca de 17.000 individuos de todos os sexos, condiçoes. estado e idades. ha\"illo 
succumbido. Ha pois entre a minha estatistica e o do Dl'. Espindola a ditrerença 
de 1.540. ' 

« Releva observar que os meus cálculos fôL'ilo feitos em principios de Abril do 
anno passado, tempo em que a epidemia lavrava ainda n'um e n'outro ponto, e 
que n'essa época algumas estatisticas. parciaes nilo erilo conhecidas com a exactidl10 
com que fÔril.o posteriormente escriptas. » 

Tratando da populaçilo absoluta, li\"l'e e escrava, escreveu o digno autor da 
Geographi:L physic7., politica, historica e almillistratita da PrlJ'Oillcia da.! .. 1laglJas: 

« A.ssás convencido da importa.ncia da estatistica, envidei todas as minhas forcas 
a fim de obter um mappa da pm,-oação desta Provincia; e passo a dar uma cOlita 
circumstanciada do proces~o que n'elle hei s('guido. 

« Correm por alii impressos tres mappas. em da po'."oaçao da mesma Pro\"incia, 
organizado pelo Dl'. Joilo Paulo de jIiranda em 1847, e publicado sob a Presidencia 
do Coronel Antonio Xunes de Aguiar em 12 de jlarço de 1849, e outros dois do 
municipio da Capital, Ilublicado em 12 de Abril de 1853, e da freguezia de Maceió, 
publicado em 27 de de Fevereiro de 1854, or~anizados pelo Dele&,ado de Policia 
Manoei José Teixeira de Oliveira. sendo este ultImo sob à Presidencla do Dl'. José 
Antonio Sami\"a. ' 

« ~o de 1847 a llovoacão absoluta da Provincia montava a 207.766 habitantes, 
167.976 livres e 39.790 eSCravos, e a do ,municipio da capital, segundo as partes dé 
que hoje se compoe, a 16.064 habitantes. 11.901 lh:res e 4.163 escravos j 6.133 para 
a freguezia de Maceió, 5.176 li\'l'es e 957 escravos; e 9.931 para a de· Pióca, 6.726 

. livres e 3.205 escra"os. Xo dia 12 de Abril de 1853 a deste municipio a 15.125 
habitantes, 11.859 !ines e 3.266 escravos: 8.051 para a freguezia de ~faceió, 
6.579 livres e 1.472 eSCl'ayos, e para a de PIóca 7.074 habitantes, 5.280 !ines e 
1.794 escravo. No de 27 de 1854: a da freguezia de :\Iaceió montava a 8.423 
habitantes. 6.969 livres e 1.454 escravos. 

« Será criveI que. não tendo ba .... ido guerra, nem grandes epidemias, nem 
fomes desde 1847 a 1853. a po\"oaçilo do mllDicipio da capital, em vez de ter au
gmentado, tenha decrescido a ponto de contarem-::;e quasi mil habitantes de menos 
baven,do p~ogredido a da. mesma capital'? De certo que não. A.s informaçoes que ~ 
esse respeIto tenho obtIdo, m~ ~evão a crêr, 9,ue hOll;,'e falta da parte do dele
gado, mórmente sobre a. estatuitlca da freguezla da Plóca. E' sobre a estatistica 
do Dl'. Jol10 Paulo de :\branda e a do dele{Sado, sal.o a parte relati"a á. fregue
zia da capital e algumas informaçoes fidedIgnas, que baseio o meu calculo. 

c( Lendo a Estztistica da Pro'Oincia de .lfinas Gemes ultimamente feita pelo :Major 
Luiz :Maria da Sn .... a Pinto, notei que a po\"oaça.o de lEnas desde 1776 a 1854 foi 

, crescendo na proporçãO de pouco mais de ~ por cento annnalmente, ou pouco 
mp.nos de 3 por cento, p,2is, contendo aquella Provincia, em lii6, 319.769 habitan+,es, 
em 1854 contava 1.042.'142. Por outro lado, confrontando os dois mappas do nosso 
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. delegado, observei que a. povoaçll.o da freguezia desta capital em um anno teve 
o augmento de 362 habitantes, e confrontando o de 1854 com o de 1847 do Dr. 
Jol1o Paulo de. ~Iiranda, observei que no espaco de 6 annos essa povoaçn.o tev~ 

. um nugmento de 2.290, vindo ~ortanto 1\ ganhar por anno 381 na bit antes ou 
pouco menos de 6 1/2 por cento. 'Iomando por accrescimo annual o numero 362 teria 
dest'.arte com a maior aproximnc!l.o calculado a povoacno da freguezia d~ ca
pital sobre ~ mappn. de 1853 a 1"854, ~i esse mnppa fósse uma realidade j mas 
documentos mfalhvels me leva0 a avalIar a povoaçno desta freguezia em muito 

. t d f' ,2":l3 maIS, e oman o o numero raCClOnarlO TI por cento ao anno, tenho calculado a 
povoaçl1O das demais freguezias sobre o muppa de 1847 e parte do de 1854 
sempre tendo em ,'is& os preceitos estabelecidos por Alexandre lIoreau de Jonnê~ 
no Selt tratado Elenl/~lItos (b~ E.~t(Lti,çlica. 

« Talvez pareça um' erro ter eu calculado sobre os lines da mesma sorte que sobre 
os escravos j mas cumpre dizer que. si assim o fiz, fui arrimando-me nas opinioes 
dos grandes economistas Carlos Dllpin, Boudine e ~Ialtll1.lS. ){althus dizia que a po
voaçao da l"niüo, n'uqueqes estados onde exist·ia a escrayidilo, crescia na mesma 
proporçi1O tanto para os lIvres como para o~ escl'uvos. Yerdade é que em .osso 
paiz os escravos nilo !;il.o tão bem tratados como n'aquelles estados da America; 
mas devemos nos lembrar que os nossos escravos podem ser comparados, sem 
receio de errar, com os pobres d'olltros paizes. Carlos Dupin e Boudm calcula0 a 
povoação de differentes paizes da Europa englobando os miseraveis, pobres e ricos j 
e sa.be-se perfeitamente que mais vale ser escravo no lkazil do que miseravel e 
po~re na Irlanda e Inglaterra. » 

Vê-se pois que todo o trabalho do Dr. Thomaz lie Bomfim Espindola é meramente 
hypoth~tico o~ c;onjectural. e que calculada a popu}açüo de 1855, diminuiu-lhe o numero 
dos obItOS ongmados pela cholera e achou faCIlmente a popul~ÇilO de 185i. Seme
lhante modo de obter o resultado de u'In arrolamento e por demais economico 
e expedito, e occnpa um pessoal restricto 'a mais niio poder ser; mas tem o inconve
niente de nno se lhe voder dar sinão a importancia que merece um calc'ulo falli
vel, e nimiamente dundoso. Xinguem por cel'to se atrevera a jurar sobre semelhantes 
estimativas, que de Il1ais a mais se basêão em meros censos defeituosos; sem as 
obsen'açoes praticas, que modificão as illaçoes theoricai'õ. 

No seu Rel1torio rio f.· tlr ,t[arfo dp, 1858, a~nda o Presidente A.ngel0 Thomaz do 
Amara~ chamava a attençilo da Assembléa Provincial para este ponto auxiliar da 
admi mstracilO. 

( A créacao de reparticoes especiaes. refleetia e11e. montadas de accordo com os 
pequenos rec"ursos e adiantamento das Provincias, que se incumbao de colligir os 
elementos que mais tarde devem formar a estatistica particular do Imperio, é uma 
urgente necE'ssidade: o pouco dinheiro q ne hoje se despender com elfas, ha de no 
futuro dar resultados grandiosos, embora a principio o julguem perdido aquel~es 
que têm a ,"ista muito curta para enxergarem além do presente, ou são mUlto 
e~oistas para fllantarem a arvore, cujos frutos hilo de ser colhidos pela, geraçflo 
vmdoura. . 

« Como todas as pro'dneias do Imperio. a vossa é pobre de documentos esta-
tisticos. Si concordaes na sua necessidade,' habilitai o Governo para colhel-os.» • 

O Dl'. José Alexandrino Dias de :\Ioura, ex-Secretario do Governo da Provincia, 
estimou no seu Quadru comparafir:o da Im:trucçl;o Pllblica du Imperio-a .populaçao act~al 
da Provincia em 320.000 almas. Seu cálculo porém deve resentn-se do defelt.o 
das estimativas sem seguras' bases, que o a~roxime da veracidade, pois é todo 
fundado na estatistica do Dr. Thomaz do Bomn.m Espindola. 

« Ora, confessou e11e, não tendo esta Provincia sotfrido, graças á Divina P~videncia, 
epidemias assoladoras em 'vastas proporçoes durante os treze anno~ decorrIdos desde' 
a cala.mitosa quadra da cholel'a até ao ann? passado, p6de-se con;SIderar regula! o 
crescimento da população durante este penodo, e normal o movlmen~o dos Ob.I~S 
e nascimentos; conseguintemente devem pr~valec~r as regras e preceItos estatlstl
cos relativamente ao augmento. ou decresclment~ da populaçll.O, Baseado na men
cionada estatistica do Dr. Thomaz do Bomfim Espmdola, e naturalmente ~os mesmos 
fundamentos que acabo de expô r, o Senador Thomaz Pompeu de Souza BrazIl,. em ~864, 
calculou toda a populaçil.o desta Pro,"incia em 300.000 habitantes, sendo 250.0.00 lIvres 
e 50.000 escra"\"os. , . 

« Considerando-se essa populaciio como a maIS aprOXImada á verdade, resta 
calcula.r-se o augmento havido durante o quinquennio de 1864 a 1869. 

« Soccorrendo-me aos preceitos e regras de estatistica, e attendendo it inces-
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sante exportn~a.o que tem sor1't'i~o o elemeuto servil u'estes .ultimo~ anu~s, t~nto 
n'esta como nas outras pro\'inCltlS no norte da COrte, consIderareI estacIonarIa a 
populaçllo escraVIl, dando-se llorém á livre o modico nugmento annual de 2 por, 
cento, o mais baixo possive!. ~ . 

« O resultado foi o augmento de 2;).000 almas p~l'D.. a populaç!l.o hvre; s~ndo 
portanto 325.000 almas o total ua poplllucl'lo da ProvmCla. Dando-se, porém, amda 
o abatimento de 5.000 habitantes, pro"enie'nte de epidemias parciaes, como a variola, 
camal'as de sangue, e outrns molestias que reinár!l.o n'estes ultimos annos. reduz-se 
toda a populacllo n 320.000 111mas, como consignei no mappu, 

(( Cliegou-me ás mitos, uepois de organizado o dito mUPJla, o Calculo da popula
Çao da ProrillCia feito :pelo pl'e:;tante cidudilo José Alexandre Passos, com os dados 
forIlecidos pelos Yigal'lOs. c comq nanto nilo poSSllO no entretanto taes dados ser 
considerados os mais seguros, o resultado aIll'esentado pelo sobredito Passos aproxima-se 
muito ao que consignei, vi"to que calcu ou elle toda a populnç!io da Provincia em 
32i.530 haoitantes, sendo 2i8.194 livres e 49.336 escravos. 

« A populacão escrava. estimada pelo referido Cidadll.o, parece diminuta atten
denqp.-se a que 'ha na Provincia cerca de 400 eng'enhos de fabricar assucar, moentes 
e correntes, e que em todos elles são os brllcos escravos que trabalhno, bem 
como em quasi todos os outroS generos de agricultul'a. Alêm disso todo o servico 
domestico nas cidades. ,'illas e povoaçoes é ainda geralmente feito por escravos, 
sendo rara a familia que nao tenha empregado n'esse ;;eryiço um capiivo pelo 
meno::.:. 

(( Inclino-me pois a crêr que é maior o nnmero dos escravos. e que nao p6de 
ser iuferior a 50.000, .!;endo 0:3 lines em l1Umel'O pouco menor do que o compu
tado. pe~o supl'amencionado cidadão: o. certo porém é qne toda a população da 
Provmcla nao p6de ser actualmente estImada em menos de 3:20.000 almas. I) 

O Senador Thomaz Pompeu de Souza Brazil, na ultima edição do seu Compendio de 
geographia, na parte e3pecial ao Imperio. repet.iu qne o censo verificado em 1855. antes da 
cholera, pelo Dr. Thomaz do I30mfim Espindolll. era de 218.269 !iyres e 49..l18 escravos, ao 
todo 26i.68i. no que ha alguma inexacndrlo: e qne havendo a cholera reduzido em 1856 a 
249.68i, sendo 44.418 escravos. devia de 1856 a 1868, doze annos depois. subir a popu
laça0, na razs.o da duplicaCão. em 33 annos, a 300.000, sendo 50.000 escravos . 

. :Milliet de Saint Aaolpne e o Dl'. Caetano Lopes de )loura diziüo em 1845 o se
gumte, no Diccionario geoyl'aphiclJ, historicl) e d~w:riptiro da II/Iper;o do Bra:il,' 

(( Apezar de tantas yantagen~ quantas são a:; de que goza esta Proyincia. apenas a 
sua'4l0'Ç'oação chega a 100.000 habttantes n'nrna ex.tensãO de terra de obr'a de 5.200 legnas 
quadradas, _\ttribu~-se esta penul'ia de habitante~ á primitiva impolitica repaltiça.o 
de terras. Com etfel~o. quando os Hollandezes forão expulsos de Pernambuco. con
c~deu-se a }Im cerLO numero de indiyidllos n·e.;;te districto. p'ara elles e seus herdeiros, 
cmco e atE' d~z leg~~~s de costa em recompensa dos. ser~-Iços que havião prestado 
ao Estado e a Famlna Real. e estes g"~ande:; propl'letal'lOS não concedêrilo licenca 
a qua~quer outro ]?arl!- ~e estabelecerem em ~uai; t.erras. si não pond<>-lhes condiçoes 
essencialmente preJudlclaes ao augmento da agricultura e da popalarão. condicoes 
que ainda hoje se exigem em q uasi todo o I3razil. » •.• 

Recapitulando todos esses calculos, feitos em diversos annos. por differentes 
• -autores. temos o presente quadro: 

Annos. Livres. Escravos. Total. 
1816 .. ~9.589 
1819 .. (i!l.094 -l2.8iH 111.9i3 
1845 .. 100.000 
184i .. lGi.619 3!J.6i5 20i.294 
184i .. lGi.9i6 :39.790 207.766 
1849 .. 16i.9i6 39.790 20i.766 
18;;:) .. 220.104 48.12.1 268.2:27 
185i .. 205.269 44.418 2-!9.68i 
1868. 250.000 50.000 :300.000 
18iO .. 270.000 :'0.1)00 320.000 
18iO .. 2780194 49.331; 32i.530 
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Deixál'ão ele seI' l'emettitla::; a::; inful'maç<1e,.; pe(lida:;. 
Pouco se ha ieito n 'e::;ta Provincia. Hão ob,;tautc a sua curta cirt'a. relativamente 

ao censo da sua população. E o que :;e lia tentado tem sido :sem base, re:;entindo
~e os resultados dessa falta, que toma tuüo deteituoso. 

. Pelos mappas remettido$ em 1816 pela Ou\"idoria il Jles<l uo De::embargo do Paço, 
VlU-se que a população adulta era de ~11.99-; lia bitante:". O Con::elheiro "\ntonio Ho
drig.ues Yelloso de Oliveira. na :;ua JYI'I',ja IJrn~ili·if"{L. calculou que esse numero tel'
se-hla elevado em 1819 a 114.996. .~endo 88. -;~3 livre:; e 2G.213 escravos. 

. ,JIilli,et ~aint "\dolphe e o Dr. Caetano Lope" de )Ioura publicaram no seu 
J)/CClO/tano (,/!I)!ll'ajl!t ICI) que a poplllacão COllSta Vil em lS3~ de 16i .39i habitantes. 
entrando n'esse computo mais de 2~):OOO lndios. . 

O President.e Bento ue :\Iello Pereira no seu lI!'{llrl}/'i,/ !l •. 1:! dI' JUI!f'iro de 1837. 
chaID:an.do a attenção da Ai;::;embléa provi?c,ial para a necessidade da organização dá 
e,'itatlstlca, patenteou os male:; que se OI'Ig"1l1:t\"ãO da :'I1a fa.lta. 

I( Eu não instaria. disi;e elle. pela cstmi"tica <la Pl'ovincia. si o que acaba de 
::l1cceder entre n6s me não fizesse COllVence:' da urgente ne('essidade que della 
temos. 

(C Sim. senhores. :-;i jiL tiyessemo;: n'e,,:tas eleiçoe" a. estatistica da Pro .... incia, 
talvez que corassem as faee:: a e~se::; \"igarioi'. q lle por interes;:e ou cOl1veniencia 
apresentárào em :ma,,: f:·eguezia,.:. com o maior de"pejo qu(::-;e tem visto. um numero 
exhorbitantissimo de eleitores. chegando a dar duzentos e trezentos freguezias ~ue na 
legislatura corrente derão tão :-:ómente onze a vinte. Entretanto não se devera di,zer 
que fõrão esses homens que plantú:'ão u·est.a Pro\'incia o iune;:tissimo germen da guerra 
civil. quando por este seu escandaloso procedimento entrili'ão a surgir outros muitos 
abusos, que a motivúrãO'? F()rão elles por ('erto seu,.: primeiro,,: motõres. Entretanto 
convem de alguma maneira p!'t.re-itar-lfl(':;: o frrio. promowndo com a :naior celeri
uade possivel a esta.tistica da Pro\'incia: pOl'q nauto. existindo esta. pouco mais ou 
menos se p.odcrá calcular o nl1!llero de fO_g"o:: gue contem cada freguezia e não ficara 
esse negocIO ue tão alta con:ndera('fio tllO somente entreg-ue ao corr'lJlto de suas 
cousciencias. sobre o qlle existem rnui poucas e rnris::imas excepçúes. )) 

A :\ssemb!éa pro,inciai não se mO::itl"OU inditft~renre a tão justa reclamação, e 
formulo11 a Lei de 1.,1 de )far('o de ht{i. pro\'idenciando a tal respeito. O Presidente 
da Provincia :3ebastião Ga:,:par de :\lmrida Bôto. no ::eu llt-!aro/"ifJ dr 11 de '1allriro (le 18.'19. 
promettia apresentar iL me:;ma ,\sse~bléa .n·~;;se sobredito anno o mappa ~a .popu
lação. pelo qual. segundo elle. se endencmrw que a representa~~ão da Pronncla não 
estava em relação com a mesma popula<:ão., . .. . 

Havendo, porém. o Rcgulamento n. 120 de .H de .JaneHo de 1842 IIlctl:mbldo aos 
Chefes de Policia das Provincias o arrolamento da população por melO de seus 
agentes provinciaes. entendeu o Dl'. Presidente :\nselmo Francisco Peretti de .... er 
sobrestar na execução daquella Lei provincial. c até pedir a sua revoga~ão. como se 
lê no seu Relarorin dr 21 di' Abril (ú 18-1.'1. 

cc E' pois sem duvida. disse elIc. Q11C. podendo ohter ,r,ara vossa dir~cç~o e.go
vemo uma cópia dos t.rahalhos qne o Dl'. Cheft> (le Poliem <lesta PrOYlllCla trver 
apl'omptntlo. em cumprimento 0(' sua:: obri!!a~(Íe,.;, a fim ele rcmettel-os para a Côrte, 

rE~l'o-I~, 
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revogareis a Lei Provincial de 15 de Março de 1837, que, sendo 8'.eralmente mal 
executada., s6 serve pàra occasionar a despezn marcada em seus artlgos •. » 

O Dr. Presidente Antonio Joaquim Alvares do Amll.rll~, no seu llelal0M,0 de 11 de 
Jannro de 1846, insistiu de no\'o na necessidade da orgamzaçao de tn.o lmportante 
documento. . ' 1 

« Em uma Provincia que nn.o ~ grande, como esta, aJ untava elle, nn.o JU go 
difficultoso emJ;lrehender esse elenco, sendo deUe encarregada uma pessEla de. c~nb.e
cimentos proprlOs, com quem se contracte para percorr~r It mesma ProvlDcul, e 
organizal-o àe modo, que contenha o numero dos :tmbltantes. de .cada um lng:ar, 
seus costumes trabalho e industria com todos os mals esclareclmentos necessanos, 
levantando ao' mesmo tempo cartas geographicas e topogr~phicas. Com. este ~ocu
mento omcial, que prestara d!ldo~ para se }?roceder co~n acerto Bobi': mu~tos obJect?s 
relativos principalme~te. á SClenCla ~conomlca, se f~l'll tam l)em ver a ImportunclS 
que deve ter a Pronncla, para ser Justamente conslderada até com o augmento do 
numero dos seus representantes. que nuo está na razão de sua populaçao. » 

Apresentando o digno P!esiden~e.. da P~oyincia o mapP!t ~o movimento .da yo
pula,çao, que n'esse anno fOl de .3.;),4 bapttzados, sendo 2. ~86 de pessoas 11\"1'e::; e 
788 de escra,os, e de 2.044 obitos, sendo 1.586 de pessoas hYres e 458 de escra-vos, . 
ha,endo um excedente de 1.530 baptizlldo;; sobre o numero de obitos, sendo 1.200 
de pessoas livres e 3~0 de e~c~avo~, as~im di:;corr~u sob~e u populaçao: 

« Segundo a Ilensrn estallstlc!l. !illll11 CI(/! dI) Bra:tl pubhcada em Londres no anno 
de 1837, a populacil.o desta Provincia chega a 128.000 almas; e si é exacto este 
censo, como quero' suppôr, abatido o· numero dos mortos dos· nascidos, deye do
brar a mesma populacüo no fim de 30 annos. e desta fórma a fecundidade na 
Provincia é malDr qúe em alguns paizes da· Europa, entrando mesmo em linha 
de conta os escravos que pouco produzem. Calculada a mortalidade, vem a regu
lar pouco mais de 3 por cento.» 

O Dr. Presidente José Ferreira Souto, no seu Relato rio de 3 de :tCaio de 1847, 
mostrou tambem a necessidade de faZer a Proyincia por sua conta ° censo da 
populac!!.o. . . 

« Depois que a Lei de 3 de Dezembro de 1841 e o respectivo regulamento, 
accrescentaya eUe. passou para os Chefes de Policia a obrigacão de formarem a estatistica 
das pro,incias, a· vossa Lei provincial de 15 de :Marco . de 1837, já incompleta e 
inefficaz, tornou-se ::em execucão: os juize!'; de direitõ deixárao de satisfazer ° que 
eUa exigia e que passou pará os Delegados e SubdelegadoS". 

« Nós nao devemos pretender já uma estatistica exacta, ou aproximada, da 
populaçao, producçao em geral e partic~l1armente da industria, rlqueza, commercio, 
adininistraçno e .de quanto emfim constItue a força de um Estado. Depende isto de 
mais alguns annos ae trabalhos e conhecimentos, e de pro,idencias mais amplas, 
e que podemos esperar dos poderes geraes. Deveremos porém promovel-a menos 
e~tensa, c0l?-tentando-nos por ora que seja relat~,:a á população; e;\.tensao, distan
cla.s e localIdades, e!lr.arregan~o-a a pessoa ha blhtada, q ue l~\"ante cartas geogra
phlCas e topographlcas, conslglmndo-se para este fim quantIa sufliciente, e auto
rizado o Governo a empregar n'este traoalho pe$soa habil, que póde apparecer. )) 

Os Drs. Presidentes .Joaquim José Teixeira e Zacarias de Góes e "\ asconcellos 
patenteárll.o á Assembléa provincial os mappas da população livre da Proyincia; 
mas nenhum ~ell~s annexou-?s aos s.eus Jll'latf)rio.~ de 3 (~e .-1bri! ele 1848 e 1.° dI! .lIarçf) 
de 184.9. O prlmeuo nem slquer dlsse na sua exposlcão qual era o numero dos 
habitantes, e o segundo, mais explicito, ponderou o .seguinte: 

« A estatistica. imperfeita ainda nos paizes da mais requintada ciyilizacao. 
claro é que nlio póde aqui satisfazer as condiçoes de um trabalho regular é 
completo. Assim mesmo cabe-me o prazer de, pela primeira vez, o!ferecer-yos o 
mappa demonmrativo dos q uarteiroes da Proyincia, e dos fogos que cada um dos 
mesmos contém, faltando s6mente o do termo da Itabaianinha, e logo após elle o 
mappa da populaÇll.O livre, o primeiro completo que n'este gene 1'0 se apresenta a 
esta Assembléa, visto como no que o meu antecessor citou em seu Relatorio, o 
anno ~assado, sentia-se a falta da populaçao do Rosario e Divina Pastora. . 

« Segundo estes ·documentos, que coube ao ex-Chefe de Policia, acima referido. 
orga~iza.r, .0. numero total de fogos é de 30.1iO, e a. população livre anda por 
134.454 lUdlVlduos, sendo. de todas as comarcas a mUlS populosa a da. Estancia. 
com 59.261 p~SS?8.? quasl me~tade da~ populaç9.O li"ne da Provincia ..... Ba~izá.-· 
rAo-se 6.188 mdl!,lduos, morrerão 3.8;)0, e casárão-se 4.434. Si reparardes na. ldade 
dos que se baptlZ8.r9.~. vereis que fôrllo. á pia, já adultos, 2.''> individuos em Divina 
Pastora, 39 em Itabalana, e na EstanclR !n; facto que, segundo creio, autoriza 
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il,laÇ(les bem desfavoraveis ao estado da religillo n'esses lugares. O excesso dOIJ nas.. 
Clmentos s~bre os obitos em geral é de 2.~ i mas nota-se que no, Soccorro estes 
excedêrl10 aq uelles em numero de 264, na cldade de Laranieiras de 29 e no Maroim ue 23. » 

~nnexo ao Relatario do 1. •• de .Uarço de 1.8/50 do Dl'. Presidente Amancio JoD.o 
Perelra de Andr.a4e, vem o mappa da popula.ç!lo livre da Provincia no anno de 
1849, cuja totabdade se eleva a 137.7.f3 individuos, repal'tidos por 32.897 fogos 
comprehendidos em 599 q uarteiroes. ' 

. O mappa organizado pelo Dr. Chefe de Policia interino Antonio Augusto Pereira 
da. Cunha, resume-se no seguinte quadro estatistico: 

.Ratns, Homens. :\Iulhcrcs, Total. 
Brancos. 19.786 23.756 43.542 
Pardos. ... . . 33.299 42.014 75.313 
N1iros .. 8.233 9.170 17.403 
In lOS •.. .... . . . .. . . 726 759 1.485 

Somma. .. . . . . . 62.044 75.699 137.743 

O movimento c.a populaçiio n'esse anno constou de 5.799 baptizados, sendo 
4.575 pessoas li,res e 1.224 captivas; e de 3.692 obitos, sendo 2.8·U de pessoas li.res. 
e.851 escra'vas. Fizerao-se 435 casamentos. ' 

« Comparado, dice o Dr. Presidente da Provincia, o total dos nascidos com o 
dos mortos, vê-se, por ser o numero daquelles consideravelmente maior, que a 
populaçao no anno de 1849" longe de ter decrescido, augmenton com mais 2.107 
almas, recentemente baptizadas: mostralldo-se tão real este accrescimo, poi' força 
de uma tal comparaçao, quanto ainda mai:, o confirma o mappa, ,que agora se 
apresenta, da popu1ação livre, confrontado com o do anno de 1s:l8; porque, si em 
1848 a população chegou a 134.454 individuos, agora' sobe ella ao numero de 
137.733, dando-se por conseguinte uma diffcrença pura mais de 3.279 pessoas. » 

O Dl'. Presidente José Antonio de Oliveira e Silva deu conhecimento de um novo 
mappa da popnlaç!!.o .organizado pela Secretaria do Governo; o qual porém n!l.o 
acompanha. o seu Relatario de 8 de JlcLrço de 1.852. Segundo o mesmo Dr. Presidente 
a 1l0llulaç9.0 em 1851 elevou-se a 222.990 almas, comprehendidas ,em 30.170 fogos" 
di.idldos por 564 quarteiroes. Arrolou-se a populacão escra'\"a, que achou-se ser de 
56.564 indlviduos, sendo pois 166.426 os li'\"l'es. . 

« Confrontado, accrescentava o Dr. Presidente', este resultado com o que apresenta o 
mappa do anno anterior, vê-se ter havido um accrescimo na população lirre de 2.730 pes
~o~ ~u, o que vem a ser o mesmo, 1 sobre 53, e I).a populaçãO eSCl'a'\"a. de 640 
lDdm,duos ou 1 sobre 87. 

« D'ah~ tirareis. a grata illação de que a populaçãO line progride em uma pro
porçi1O mUlto superIOr á populacão escrava. 

« Ha'\"endo as mais fundadas razões para suppõr defectivos os dados até agora 
empregados para .erificar-se o computo da popu1ação da Pro,incia, não seria desar
razoado, no intento de chegar-se a um resultado aproximado, accrescentar' 1/8 
á somma obtida, '\"isto que, nos paizes onde as investigacoes estatisticas s!!.O muito 
mais perfeitas, se tem reconhecido que pelo menos 1/10 aa população escapa aos 
arrolamentos. 

« Teremos ent!l.o que a populacno total da Provincia se de.erá a.aliar em 
250.863. Dividida esta l?elas 1.040 leguas quadradas, que se calcula ter a Pro'rincia, 
chegaremos a um qUOCIente de 241 habitantes p~r legua quadrada: resultado que 
nãO deixa de ser muito .antajoso, si estabelecermos comparacão entre esta e as 
demais Pro.inciss do Imperio, posto que em razão de sua éxtensno possa eUa 
conter mui folgadamente um numero de habitantes dez vezes maior. 

« .A. julgar-se do movimento da populacão pelo mappa dos baptizados e obitos, 
concluiremos que teve eBa durante o anDO. que findou, um augmento de 3.117 
almas, porquanto, seg-undo esse mappa, tendo sido baptizadas nas 24 parochias da. 
Provincla 7.457 indiVIduos, apenas se conta n'esse mesmo decurso de tempo 4.340 
obitos. ' 

« Concluiremos além disto, si confrontamos o mappa de 1850 com o de 1851, 
qne 'este segundo' anno foi muito mais propicio que o primeiro ao augmento da. 
pop~la.ç'o, porquanto durante elle nascêrno 815 pes!loac;' de mais, ao llBSSO. que 
morrêrto 33 de menos. Em compensacão d'estas '\"antagens temos a lastimar sen
sivel diminuiçAo no numero de casamentos, poisque, tendo elles subido a 1.625 no 
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Iluno· de 1850, nno' passÍl.rll.O de 1.279 no anno de 18M, realizando-se desta sorte 
uma ditrerenca paro. menos de 246 casameutos. l) 

Os Relatorios de 10 de JU/lho de 18i!i! e f!i! de SOl'/mlltro de 1853, do mesmo Dr. Pre
sidente e do seu successor o Dl'. Ignncio Jouq uim Barbosa, contam up'enas reflexoes 
sC'bre o movimento dn populn,Çil? complu'lu.lo ~Oll1· o UOS IlnHOS alltel'lOres. . 

O ultimo l1elalOl'io tleste (hstmcto Dl'. 11resldente, que fulleceu em seu po:sto de 
honra dntado de i!9 dI' S"ulllb/'u dl~ 18ij·l, tra:r. por unnexo LL Estalistica (~a P!lJlulllftio 
liue ; e.~crltl:a da P/'OI;iIlCill, organizada pelo Teuente Coronel Secretal'l~ 1l1~el'lUO 
uo Goyerno ~Ianoel Diniz \"ill!\~ Bous. Confes~a. o censor. que nada fU:Ia, SI, n!!..o 
fossem as instruceoes que receberu da PresidencIa, que eXlglU uns uutol'ldades p'oh
ciues relncoes nOlliinae~ de tod.os os lw i.lituute:; tios 595 inspe<:tores de q uarteu'ilo 
das 31 subdelegadas em que se subdividia a JlI'O\'il~cia, a cu)as !'eluçoes teve de 
recorrer uesprezundo os llWPll!lS llumericos. pela llHl.lOl' parte lllexactos. . 

U Dr. Presidente ::::alvador Corrêa de ~iL e Benende:; Julgou. no seu Relato/'w de 
'! de Julho de lSijO. O trabalho sinão cOlllpleto, ao menos como base sufficiente para 
avaliar-se u populúÇãO da Pro\"illcia a di\'el'so~ misteres. e os recllr~os que encerra: 
e mandou para cOll~pletal:a forlllular. o arrolamento .da no:a capital, o. qual f 01 
executado com o maIOr CUltlado. apl'oxllnando-::e o mais posslvel da exactldilo, se-
gundo as, suas propl'ios expl'es~üe::. . . . . 

Reumdos os tlol:; mappas, Isto e, o da capltal ao da prvYlncJa, elevou-se o total 
da populaçilo a 134.12-1 hab~tan!e~, sen.do 1Ol.::l~3 li~'l'~s e 32.i-!1 escravos, ou 67.2~1 
homens e 66.833 mulheres. Os h\'l'es amda se subdl"ldem em ,1.2'2-1 adultos e 30.1;)9 
menores ou em 3l.0U casados e iO.360 solteiros. ficando os "im'os incluidos n'este 
numero por uma. nova reg'l'a. Ve-se d'esta simples exposiçãO a imperfeição dos mappas, 
~ como a populaçãO ~aixou em r~lacã~ aos censos conhecidos .dos. annos anteriores! 
Convém notar que delXOU tle ser mclUlda a. populaçãO dos dlstl'lCtos da Pacatuba, 
Enforcados e Campo do Brito, a qual se calcula em 2.000 almas; o que pouco 
inflúe na sua totalidade. 

O Dl'. Presidente JOão Dabnev d'Avellar Brotero. 110 seu Relatürio de lij de :1bl'il de 
1858, discorrendo sobre a neces~iuade da aêquisiáo tle taes d.ocumentos, db'ulgou as 
providencias que tomára para que se proseguísse em taes ensaios, e conseguiu 
mesmo organizar, ainda que imperfeitamente, o mappa estatistico das fazendas ruraes, 
contendo o numero tle escravos, uggl'egados, animaes empregados no cllsteio, etc., 
produccãO e valor das mesmas, etc.: e ainda no seu Relato/',:·, (le 7 de .11arço de 1859 
lUsistiu na necessidade de prover-se semelhante falta, Suas palanas forll.o repetidas 
pelo Dl'. Presidente Thomaz Alves Junior 110 seu Relatorio de 4 de .J[arço de 1861. 

O Dl',: Presidente Joaquim Jacintho de ~Iendonça limitou-se a estas expressoes, 
que se l~m no seu Relatol'io de 4 de .l[a/'ço de 1863: 

« Desejaya ~Feselltar-vos uma estatistica da populacão, a mais aproximada 
que fosse possivel da verdade. Infelizmente não se concluirl1o'os trabalhos, que ordenei, 
~ara se fazer o alisiamento geral; ainda falta o arrolamento de muitas freguezias. 
Continuo a esforçar-me para que se complete esse servico, que considero indispensavel, 
para corrigir o que a tal re;;peito eXlste feito, que ÍlII.O deixa de ser defectivo. 

( O que conseguir será trazido ao vos,~o conhecimento. Geralmente se calcula 
a populaçãO da pro"incia em 200.000 almas; não acho exagerado esse cálculo. l) 

Xo anno de 1864 tentou-se novo cen~o. sendo. por delibel'acilo do Presidente 
da Pl'o"incia Dr. Cincinnato Pinto da Silva, de li de A8"0sto d'esse anno, incum
bido de~se trabalho o Dr. Chefe de Policia Daniel Accioh de Azevedo, que parece 
ter declmado de si essa tarefa dando conta em officio de ~) de FeTereiro de 1865 
das difliculdades que encontrára. 

( Es;;:e arrolamento pelo que observo, participava elle, não poderá ser completo e 
exacto. De um .lado mUltos agentes policiaes não se compenetrilo da santidade do 
dever e da utllidade transcenuente que resulta da boa estatistica civil aos inte
resses immediatos do Estado. De outr0 lado. fazendeiros. e aliás bem collocados na 
sociedade, são os pr.imeiros a entorpecerem a marcha desse serviço; a mnitos nilo 
convem que o publIco conheça o orçamento de su~ fortuna, por elles tão meti
culosamente apregoada. FinalII?e.nte a I?assa d~ po,'? ainda foge de d~r a rol 
seus nomes e os de suas falluhas, recewlldo eXlgenclUs vexatOl'las ou lmpostos 
gravosos da parte do Governo. E' um objecto importante do sel'"vico publico, que 
poderá ser felto com exactidão e facilidade sómente depois que as luzes da ins
tr1;lcção, e ~ei.os mais efficazes á disposição da Policia, puderem destruir os precon-
ceItos, e a tlbleza que geralmente se nota pelo mesmo servico. l) • 

O t~abalho que produzi!! o ~uccessor do Dr. Daniel Áccioli de Aze"edo, 
prosegUlndo a sua tarefa, fOI Uio Incompleto, que o Dr. Angelo Francisco Ramos, 
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F,residente da Provincia, deix.ou de o exhibil' u. apreciaçll.o da Assembléa pl'Ovin
C 111 1 na SUll reunill.o, como lê-se no seu Relatorio de 20 dt Jar~iro de 1866. E ainda 
no anno de 1867 nno pôde o Dr. Chefe de Policia Antero Cicero de Assis comple
tllr tllo defeituoso documento. 

l( :\ estatisticlt ue uma populacl!.o, escreveu elle no seu Offitio de 1.0 de Jantiro 
uesse anno, é um objecto tno transcendental, que, sendo reconhecido como um dos 
princi~t\es elementos da administrll~~llo de um paiz. e merecendo sempre os des
\'elos o.e todos os Governos, é ainda hoje a~sumpto de sérias observaçoes, porque 
em mnita parte ainda uno tem chegado ao estado que se deseja, quanto mais no 
Brazil. . 

(( A Provincia de Sergipe. por sua ,ez. nunca te"e estatistica completa; e os 
esforcas de alguns de meus rioõres antecessores esbal'l'árl!.o na imperfeiçl!.o com 
que as autoridades policiaes fornecêrilo os dados pedidos para isso. . 

« ~no se tendo iludo uma norma para semelhante trabalho, as autorld~des 
locaes remettêruo meros alistamentos. sem distinccilo. ao menos, de q uartell'!l.o, 
onde vinha confundido desde o sexo 'até ú condiciio e nacionalidade. » 

O Senador Thomaz Pompeu de Souza Bl'azil ém seu Compendio Ge.ogl'~phico, reim
presso o allUO passado, julg-a que actualmente a populaç!l.O da Pronncla orça em 
280.000 habitantes. sendo 2:30.000 lines e 50.000 escravos. 

Recapitulando' os cal cu los referidos temos o presente quadro: 

Annos. Livres, 

1816 .. 
1819. 88.;83 
1839 .. 
1848 .. 134.454 
1849 .. 13;.i43 
1851. . 166.426 
1851. . 
1856. 101.383 
1863 .. 
1869 .. 230.000 

Escravos. 

26.213 

56.564 

32.;41 

50.000 

Total. 

91.99; 
114.996 
16i.39; 

2'22.990 
250.863 
134.124 
200.000 
280.000 



... 

Se undo o mappa organizado pela Secretaria da Polici~ e reme~id~. pelo Pre
'd teg a populaello desta Pro.incia é de 1.136.767 9.abltantes, drndldos pela. 

SI en , , d" . seguinte maneira·, attentas as eon lçoes SOClaes: . 

Livres ................ , .. . 
Escra,·os. . . . . . . . . . . ... . 

Os li.res se subdividem: 

Quanto á. nacionalidade, em 
Brazileiros. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Estrangeiros. . . . . . . . • . . . . . . . 

Quanto ao estado, em 
Solteiros ................. . 
Casados .............. . 
Viu .... os .................. . 

Quanto ao sexo, em 
l1asculino. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Feminino. . . . . ..... 

Os escra.os se subdi.idem: 

Quanto á nacionalidade, em 
~ Creoulos e misticos . 

.A1ricános .... ' ...... . 

Quanto ao estado, em 
Solteiros ................. . 
Casados ................. . 
Viuvos ........ , ..... . 

Quanto ao sexo, em 
Masculino. . . . . . . . . . . . . ~ . . . 
Feminino ................ ' .. 

957.206 
179.561 

866".406 
90.800 

668.963 
230.842 
57.401 

485.175 
472.031 

152.981 
26.580 

159.261 
15.953 
4.347 

90.423 
89.138 

O Dr. Chefe de Policia José Vieira de Faria Rocha, no· seu omcio de remessa. 
assim se exprimiu. a respeito do map'pa: . 

« NAo posso a.fi.ancar a. sua exactíâ!l.O, porque s6mente 11 delegacias os enviá
r!o de comormidade 'com as ordens ex.pedidiS, sendo necessario lançar mAo dos 
dados existentes· n'esta Secretaria, e mais antigos, dos 48 restantes; para o que foi 
precise discriminar com muita di1Ilculdade e proporcionalmente organizal~ a fim 
de poder ser cheio conforme o dito modelo. » 
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" 'As noticias do censo feitos em annos anterioretl 8(1.0 igualmente escassas. 
Escreveu Warden na. sua Histoire de '·Em.~re du Dr/ril que o. populaçDo da. capitania 

da Bahia no anno de 1'775 era de 245.000 habitantes, e que em 1831 se e1ev&va 
a 500.000. . 

Segundo os ma.ppas das respectivas Ouvidarias enviados ao Desembargo do Páço 
em 1817, a populaçao adul~a era de 382.335 habitantes. O Conselheiro Antonio Ro
drigues Velroso de Oliveira, sU:JlP,rindo o. defldencia desse!! mappas, orçou a 
populaçao no anno de 1819 em 471.912 habitantes, dos quaes 330.64911vres e 14'7.263 
escravos. , 

Melliet de Saint Adolphe e o Dr. Caetano Lopes de Moura calculárilo no anno de 
1845 em pouco mais ou menos 650.000 hil.bitantes. 
, No seu Relatario do '1. 0 de .1flarco de 1835 chamou o Dr. Presidente l'rancisco de 
Souza :Martins a attençQo da Ass·embléo. Pro,'incial para a falta de dados esto.tis
ticos, dizendo: 

« :Meus antecessores procurárliO obter conhecimentos estatisticos da Provin
cio., nD.o só os que, respeiulo ao numero das diversas classes da nossa popu
lacQo, mas tambem os relati\"os á. quantidade dos crimes, ao numero dos meninos 
que .f~quenta.o as aulas publicas, e outras noçoes summamente interessantes á 
admmlstraçQo; mas seus trabalhos fôrao, sempre baldados, porque as camaras, 
juizes de paz, e mais autoridades a quem se dirigino, n!l.o minlstrára.o a tempo 
as informacoes que se soUicita\"l1O, e alguns nlI.o as fornecêrAo ab'Solutamente. Bem 
desejava eü poder na presente sessno ('ommunicar-vos todas aquella!! resenhas e 
illustraçoes estatisticas e geographicas, que sIlO indispensa\"eis aos legisladores, para 
.saberem accommodar as leis aos costumes e situação do povo para que legiSll!.o; 
mas no curto espaco de minha administracao apenas posso apresentar o 9.uadro 
dos individuos que' frequent!!.o as aulas pubficas da capital e seu municipio. SI tiver 
a fortuna de presidir a administracil.o provincial ate á. sessll.o do anno futuro, 
espero entl!.o SUJeitar aos vossos olhós um quadro mais comEleto do estado moral, 
po1itico e geographico do paiz, habilitando-vos assim a legislar com maior conhe-
cimento das co usas e das pessoas. » , 

Já no anno de 1836 deIxava de presidir os destinos' da Provincia o distincto 
Presidente, impossibilitando-se assim de cum{>rir a sua "Eromessa feita no seio da 
representac!l.O provincial; todavia a Assembléa legislativa, attendendo-o, votou 
a Lei n. 112 de 9 de :Marco de' 1838, a qual estabeleceu regras para o completo 
recenseamento da populacao e impoz obrigaçoes a diversas autoridades. Seme
lhante lei porém nilo produziU os effeitos que se esperayao. ~a faUa que recitou 
o Presidente Paulo José de :Mello Azevedo e Brito, na abertura da Assembléa em 
2 de Fevereiro de 1841, viu-se que aSila execuçi10 encontrou difficaldades por nll.o 
ter sido incumbida a pessoas habilitadas e que a isso se prestassem da melhor 
vontade. ' 

« Para ser executada a Lei n. 112~ pondera o illustre Presidente, que. regulou a 
fó:rma por que deve ser feito o recenseamento da populaça<>, o Governo Julgou con
veniente ou,"ir a semelhante respeito ° Consel~o de galubridade, que pela mesma 
Lei foi encarregado de arranjar os quadros da populaçl!.O~ e, sen'undo o seu pare
cer .• expedirá as convenientes ordens para que em Norembro deste anno se possa 
obter o resultado que tem em vista a mesma lei. l) • 

• O Desembargador Presidente JolI.o José de Moura :Magalhll.es~ no Relatoril) de 25 de 
.Uarço de 1848, denuncia,"a á Assembléa que nenhuma execuçil.O havia ~ido a Lei 
n. 112 de 9 de Marco de 1838. 

« Isto prova, ajuntava eUe, que, si quizessemos obter resultado vantajoso sobre 
materia de tanta 'transcendencia e gra";idade, meios mais efficazes e seguros deve
mos empregar. E' certo que em todos os paizes trabalhos desta ordem merecem 
dedicacil.O especial, e delles só podem ser encarregados homens laboriosos, instruidos 
nos di\."ersos ramos de conhecime.ntos que exige a sua confecç!l.O, e auxiliados pelas 
informacoes dos funccionarios' publicos. A' vista disso peCO-TOS que habiliteis o 
Governo· com os meios necessarios para crear uma commissilo central, composta de 
pessoas intelligeiltes e gue tenh!l.O· os necessarios conhecimentos para a organizaçao 
da estatistica da ProVlDCia, determinando-se em lei o elenco das materias q ne 
devem formar a ,base de seus importantes trabalhos. Deve ser além distoa utori
zado a nomear commissoes especiaes nas differentes comarcas para obterem de todas 
as autoridades as informaçoes que fôrem 'Precisas e a que se não poderá.o recuar. » 

Fazendo vêr que, pouco ou nada possuIa a Provincia relativamente' á sua esta
tistica, além de lDformacoes dispersas e desfiguradas, dados mesquinhos e im~r
feitos, e que, apezar de 'reiteradas ordens e admoestaçoes do Governo, nada põdia. 
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conseguir, poisque nll.o era possivel conseguir curvar os interesses comlll:um; ás infun
dadas reluctancias, todavia o Desembargador Presidente s~ ~esva.?ecla com pod.el' 
olrerecer o quadro da populaçl1.o lh're de parte da ProvmclR! lSemelhante satls-
facçl10 s6 se explica com as dilllculdades da luta. . ... 

« Apresento-vos, annuncia,'a elle, ° quadro da populacno 11vre de 14 mUDlclplOS, 
inclusive o da Capital, que comprellendem todos perto êle 150.000 almas. Nao se 
p6de negar que esta Provincia muito tem crescido e~ popuJaçno, pois, segundo .os 
calculas estatisticos de pessoas versadas n'estas materlas, hOJe se pode elIa avahar 
em perto de 900.000 haóitantes, quando em 1815 era apenas de 478,000; de maneira 
que em 32 annos apresenta uma populacao quasi duplicada.)' 

O mappa foi organizado pera Dl'. 'Chefe de Policia Jo!lo Joaquim da Silva, e 
de 60 mUnIcipios, que contavll enUl.o a Provincia, deixárno de ser arrolados 46 ! Em 
vez de compfetar-se esse quadro, exigindo-se I\S informaçoes necessarias. conten
tárao-se com deix.arem-no assim. 

O Desembargador Conselheiro Presidente Francisco Gonçah'es )Iartins, actual
mente Senador, Bar!lo de S. Lourenço no Rellltorio dl'.f de Julho de 1849, expressava-se 
deste modo a respeito desse documento: 

« Podemos dizer que tudo é incerto entre nós n'este ramo de conhecimentos, 
aliás indispensavel ao go,"erno de um paiz. Desde muito tempo se trabalha por 
conhecer o numero de nossa populncno e a pl'Oporçl1.o q~e se dá entre escra,"os e 
livres; porém as difficuldaàes são quasi insu'{leraveis para obter-se um resultado 
qne se aproxime da realidade, sendo a prinCipal destas a instabilidade dos go
,"emos. O meu antecesssr lembrou algumas proYidencias acêrca deste importante 
objecto, e apresentou-vos um quadro da ]?oplllaçilo livre de 14 municipios, inclu
sive o da capital. Xüo ouso contes~ar a exactldüo desse quadro. porém julgo-o muito 
abaix.o do numero real da. popula~ão dos referidos 14 municipios; e esse erro sem
pre será insepara,'el de todos os nossos calculo::, que se basearem sobre informacoes 
oíficiaes das autoridades locaes com os meios e dados que eU as hoje possúem. ); 

Tendo sido já comnlUnicado informaçoe::; parciae:: ácêrca de uma parte da 
populaça.o da ProYincia, o digno Conselheiro Presidente anneXOll ao seu Relaloril) o 
censo da comarca de Valenca. contendo 30.000 habitantes com,p.rehendidos nos :, 
municipios. pertencendo destés; como reflecte o Conselheiro Preslaente, um sexto á 
condiç9.0 escra"a, proporçãO esta q\le é ainda mais fa"orayel á condiccãO line. tanto 
nas coma"cas m!l-is ao ~u!, como nas do interior da Pro,incia. ~i assim s~ pratica.'5::e 
sempre, cOllseguu-se-hla o ~enso da populaçãO ma~5 c0!llpleto: embora defeituoso. Seria 
sempre um p~mto de. partida para q~~lqll~r eshmatl'\"~ maIS 011 menos aprox.imada. 

9 ~onselh~lro Pre~lder:te .Tono JIaUl'l~lO ~:anderley. h.oJe Sena~or. Barao de Cotegipe, 
e 1hmstro e ::-ecretarlO d Estado dos ~egoclOs ela 1Iarmha. estimou no anno de 1855 
a populaçno em 1.000.000 de habitantes. 

K'ess~ mesmo anno o Dr. Botelho a elevava pOI' calculos de estimatiya a 
1.400.000 indiyiduos. 

O ~~nador Thomaz Pompeu lle t:ousa Bmzil na ultima ediçao de seu Compendio 
Geographlt;,) calculou que actllalmente a pop'lla~üo deve constar de 1.400.000 habi
tantes. sendo 260.000 escrayos. 

Todos esses cálculos dn.o a seguinte recapitnlaç!ío: 

Annos. 
li75, . 
]815 .. 
18lí. 
181!J. . 
1831. 
1845. , 
1848 .. 
18:}:> .. 
18;;5 .. 
1868 .. 
1870 •. 

:330.G49 

. . . . 
1.140.000 

%7.206 

Escra\"o~. 

.. 
260.000 
179.561 

Total 

245.000 
4i8.000 
382.335 
477.912 
500.000 
6;)0.000 
900.000 

1.000.000 
1.400.000 
1.400.000 
1.136.767 
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o censo obtido pelo DI'. Chefe de Policia. Antonio Joaquim Rodrigues é baseado 
nas informaçaes dadas pelas respectivas autoridades policiaes, e foi remettido pelo 
Presidente da Prorincia com omeio de 16 de ~Iarco deste anno. 

A poplllacilo da Provincia elevou-se a 52.931 nabitantes, divididos quanto á sua 
condição sociál em: 

Livres .... . 
Escravos .. . 

Os lines se subdividem: 

Quanto a sua nacionalidade. 
lblzileil'os . . . . .. 
E:;trangeiro5 ..... 

Quanto ao estado, em 

em 

Solteiros ................... . 
Casados ...•................. 
Viuvos ..........•.......... 

Quanto ao sexo, em 
Masculino ..... . 
Feminino .... . 

Os escravos se subdividem: 

Quanto á naturalidade, em 
Do paiz ......... . 
De f6ra .......... . 

Quanto ao estado, em 
Solteiros ......... '"' ........ . 
Casados .................... . 
Viuvos ..... : .............. . 

Quanto ao sexo, em 
~Iasculino ................... . 
Feminino ................... . 

3i.12i 
1:>.804 " 

3"Li90 
2.33i 

21.855 
13.892 

1.380 

18.896 
18.231 

11.491 
4.313 

12.869 
2.630 

305 

9.427 
6.3ii 

O censo levantfl.do em diversos annos é mencionado em algumas obras de"autores 
nacionaes e estrangeiros. 

Roberto Soutbey na 1Ii..~tory or Bra:il e Warden na Histoirp dr. l'l'mpire du Brisü 
designárno no anno de 1 i49 a Capitania com 485 fogos e 2.480 commungantes. 

lIelliet de Samt Adolphe e o Dr. Caetano Lopes de Moura publicárão no Diccionario 
Ge0!1raphico que a l)Opulaçno desta Provincia constava em 1812 de 11.900 individuos 

CBI'I80-21. 
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livres, de ambos os sexos e de mais ··12.100 escravos, o que& fazia um total de 
24.000 'almas; e que em 1884 este numero .se hnvia grandemente a'lgI!le~tado e 
subia a 40.000 indlviduos de todas us condicaes e cores, sem fullar nos lUthos que 
ainda nll.O estilo civilizados.' • 

Os primeiros algarismos forilo extruhido~ du re"ista littel'aria publicada n'esta Corte 
sob o titulo de Patriota do anno de 1813. jlo11senhor José de Souza Azevedo 
Pizarro de Araujo assim se .expressa a respeito dos mesmos ~lg.ar~s~os nas,. sua~ 
Jlemorias histon"cas do Rio de Ja.neiro e das prol·il!cia.~ IUlIIeJ:US ti Jllrl:idrcçllO do llce-rel 
do Estado do Bra:.il: . . 

« Consta que o total dos habitantes !ines de toda· a capitania do Espmto 
Santo chega a 11.900 e os captivos a 12.100, fazendo jnntos o numero de 2"4.000 
almas: mas, p~ um cálculo circumstanciadamenie feito á vista de muppll5 remet· 
tidos ao Desem bargo do P~lÇO, p6de-se ll1Iirmu r que. o . todo da povoa~ilo, com· 
prehendendo homens brancos adultos: mulheres, homens hnes e e::icr<tvos, abrange 
o numero de 72.845 habitantes. » • . 

Os mappas que teve presente :\10n:5enhor Pizal'l'o:-iuo 0:-; mesJ?os de que se sernu 
o r-onselhelro Antonio Rodrigues \"e11oso de Oliveira para avaliar fi povoaçà~ de· 
varias comarcas, e pertencem ao anno de 181;): mas é para notar que nessa 
somma estilo incluidos ·os halJitantes do distric~o de Campos dos Goytacazes, entao 
sujeitos a Ouvidoria da comarca da Victoria, com o accrescimo que lhe deu o 
mesmo Conselheiro, calculando-a para o 8nno de 1819, poisq ue os algarismos dos 
mappas nll.o passão de 58.276. 

Augusto de Saint Hilaire, na sua obra r Oyflqr dlll~~ te:; dist/'ict.~ des dillmallts· et sw' 
le littoral du Brésil adoptou tambem o numero de ~4.000 habitantes, e asseverou que 
lhe foi· communicado por. pessoa cuja pOSiçãO social a collocava mais em dia do 
que outras em taes negoClos. 

« 1I0nsenhor Pizarro. escrevia elle. teve conhecimento do mesmo cálculo; ra. 
geitou--o porém, para admittir eutro que eleva a 72.845 o numero dos habit~nte:; 
da provincia do Espirito Santo. E' todavia inexacto; ao menos para a prOYinCla do 
Esprito Santo unicamente; e com effclto o Desembargador _\ntonio Rodrignes Yel-
1050 de Oliveira, que adaptou igualmente o denumeramento de i2.845, accrescenta 
que, além da populaçilo do Espirito Santo, cc.mprehendia ain~a a do di::;tricto de 
Campos dos Goytacazes; nem podia deixar de ser assim, por ISSO que o denume· 
ramento de 72.845 é o resultado d~ comarca da "illa da Yictoria e a sua juris
dicçao se estendia ent!l.o até Campo;;. Por fim, como a população de Campos é de 
31.935 individuos, restilo para a provincin do Espirito Santo 40.9:20 individuos, o que 
é muito mais do que a %ue indiquei.» 

Francisco Alberto Ru im, Governador da mesma Capitania, na sua Memoria esta:
tistica da proril/cia do Espirito Santo 110 anl/o de 1817, orçou o numero dos ,fogos 
em 3.729 e o dos habitantes em 24.585, e ajuntou: 

« A populaçao desta Capitania se· considera exceder muito a que dao em mappa 
os Commandantes dos differentes districtos, principalmente na parte relativa ú 
escra.atura,· e a experiencia tem mostrado que os senhores nãO denuncia0 o nume-
ro exacto dos escravos que possúem. » . 

:Nos .4.pOnlame!ltos parfL a historia da Prorincia do Brigadeiro José Joaquim )Iachado 
de Oli"eira, fôrs'o incluidas as seguintes notas sobre a populacao: . 

« Em 1813 segundo os mappas mandados ao Governo geral pelo Go\"ernador 
Rubim: 18.807 almas. Em 1814, com o acc escimo dos Ilhéus e maIlpas mais exactos: 23.338 
almas. Em 1824, com o accrescimo.pelo Presidente Accioli: 35.353 almas: n'e5te mappa 
accr~sceu O· populaçao da "illa de S. )1atheus, que se annexou á Provincia, sendo 
desligada da da Bahia. Em 1828 contava a Capital 889 casas de telha e quasi todas 
de sobrado, e rendeu o dizimo 1:400~614. Em 11:130 continha 3.200 fo~os e 12.799 ha· 
bitantes, excepto os menores, qne ainda não !:;e confessavão, e mUitos adultos, que 
n!l.o se davilo a rol. Em toda a freguezia nascêrão 391, fallecerüo 2i8 e casárão 91. )) 

N'outra nota vem o numero de fogos de cada po,oaeM da Provincia. que 
sobem a 6.860, sem contar os das "illas de Campos· e S. JOão da Barra, trazendo a 
relacao a data de 28 de Marco de 1831. 

'Passando das obras partic'ulnres aos documentos oificwes, .elll.0S os esforcos das 
autoridades para dotar a pro,'incia com os dados da sua estatistica, e nem uma 
dellas excedeu ao Dr. Presidente JOão Lopes da Silva Coito, actualmente· Conse· 

.lheiro Presidente do meritissimo Tribunal do Commercio desta CÔrte. 
No Relatorio de 8 de Setembro de 1838 dizia o illustrado Dr. Presidente: 
t( ~mb~ra o legislador tenha a~ melhor~s intcnçoes, e}Ilbora ~pparêçao leis contendo 

boas dlsposlçOes, elIas nA<> passarao de brIlhantes theorlas, cUJO resultado na prática 
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será incerto, si nSA forem conformes com todas as' circumstancias que devem ser 
bem attendidas e consultadas na organizaçllo deUas, finalmente si nlo forem basea
das no inteiro conhecimento dos povos para quem sil.o feitas. Este inteiro conhe
cimento nno se poderá conseguir sem uma estatistica, que é o q'Jadro do estado 
physico, .politico e moral de uma naçno. Eu muito desejara dar-vos n'esta sessllo 
alguns esClarecimentos, si não exactos, ao menos provaveis, relativamente á. popu
lacno j porém, tendo exigido dos pal'ochos mappas dos .baptismos, casamentos e obltos 
durante o anno passado, com declaraçao do ~ugmento ou diminuiçao que houve 
com referenda ao anno de 1836, elIes nlto satlsfazem de f6rma alguma ás minhas 
vistas, apezar dos esforços de algnns "igarios, que fôrll.o frustMl.dos pela falta dos 
respectivos assentos, por omissao bem reprehensivel de seus antecessores, e daquelles 
que "estivern.o .interinamente encarre.gados das igrejas. Igualmente as relaçoes remet
tldas pelos JllIzes de paz vem defeItuosas, nM conformando-se com o modelo que 
se lhes deu, e por isso muitas tem sido reenviadas para que de novo as organizem, 
corrigindo sens defeitos. Si chegarem em tempo, tanto as que se mandárao refor
mar, como as que ainda faltno, formar-se-á um map:pa geral da populacao da Pro
vinda. que vos será apresentado. Conheço que mUltos materiaes sno' necessanos 
para ó comJllemento dos dh:ersos ramos que abrange uma estatistica, que ella é 
obra de muitos annos. que os incumbidos de colher as informacoes encontrlto a 
cada passo milhares de embaraços, principalmente da parte da élasse ignorante; 
um occulta o numero e a idade de seus filhos, porque receia que os querem recru
tar; outro não diz qual é seu rendimento, nem quantos escravos possue, porque 
teme que se lhe imponha a.1gum trihuto; este finge ser pobre para nno ser guarda 
nacional e aquelle para fugir do cargo de jurado; além destas difficuldades ha 
outras muitas. qne são bem notodas e que escuso referir.» 

Xão faltou o dignú Dr. Presidente á promessa. e no Relatorio do f.· de .4.bril de 
f839 assim se exprimia ante a representacão provincial: 

« As repetidas ordens dirigidas aos juizes de paz. que erilo omissos em remetter 
á. Secretari"l.· do Go"erno as rela~oes da população de seus ·districtos. produzirao 
a final o sen resultado. 

« Consegui apresentar á Assemblea n'esta sessão o mappa da populacão da 
Pro\""incia. com declaracão da côr. naturalidade. sexo. idade. estado e .condicilo. 
A.lém des'te mappa ciréumstanciado. snbmetto aos olhos da' Assembléa outro' em 
resumo para com mais . facilidade em um lance de "ista conhecer as alteracoes 
desde l~i sobre este objecto. :::into ter de lembrar aqui o que já disse. N!l.o 
posso dar inteiro credito á maior parte dos mappas parciaes en\""iados pelos 
Juizes de paz: nãO hesito em atI:irmar que não houve esse decrescimento de 
populacão, que apparece: porq nanto não deparo com razilo algulIUl que o jus
tifique,' antes inclino-me a acreditar que tem ha"ido augmento princIpalmente 
desde lR33. PensO que ninguem se con"encera de que uma Pro,incia salu
bre. onde não tem reinado peste ou febres mortiferas. nem .donde conste que 
tenha havido emigracão por motivo algum. apresente no espa~o de. doze annos 
uma diminuicão de 9.2;3 habitantes! » 

Infelizmente um dos mappas, o mais importante, deixou de acompanhar o re
. latorio do illustre Dr. Presidente. e força é que. nos contentemos com o seguinte 

resumo do outro menos interessante, mostrando a populaçilO absoluta durante o 
decurso de 12 annos por este modo: 

Annos. 
1827 ................ . 
1833 .............. . 
1839 .•.....•....... 

A ditrerença para menos é a seguinte: 

1827 a 1833. 
1833 a 1839 . 
1827 a 1839 . • 

Habitantes. 

35.353 
27.916 
26.080 

7.437 
1.836 
9.273 

Semelhante.diminuiçi1O parece mais de.ida â. imperfeiçãO do c~nso do ql.1e . ba
seada na sua realidade. Uma pro\'s de que a popufação cresce nessa PronncIa é 
o seu movimento no anno de 183i, em que. se baptisárilo 1.118 pessoas e sepultá
rll.o-se 619, havendo 'por consequencia o augmento de 499 nascidos. 

Depois destas tentativas e~quecêrno as primeiras autoridades, que estiverAo 
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á frente tla admiuistl'açllo, 11. estatistica da popula"çll.o, até 'lue o 1;)r, Presidente 
José Bonifacio Nascentes de· Azambuja, nctualmente Chefe de :seCÇIlO da Secretaria 
d'Estado, dos Negocios do Imperio quebrou o silencio de tantos annas no seu Relatarw 
cU 24 cU Maio de 1852, dizendo: 

I( Começo por declarar-vos que nem uma informaçno 1 .. 0S posso dar sobre o nu
mero dos nabltantes desta Provincia, nem ao menos 11m calculo apn,,-imado posso 
deUes fazer pelo numero dos eleitores, dos 'guardas nacionaes, dos jurados e dos 
·nascimentos e obitos, por isso que nl10 podem merecer plena. coufianca. os trabalhos 
que ·existem a .tal respeito: qualquer resultado, que delles podesse tirár, valeria tanto 
como simples conjecturas, que só servirill.O para illudir-vos. 

I( Alguns de meus antecessores, consta-me, fizerllo diligencias para obter o re
censeamet:lto da populacll.o; mas os seus esforcos fôri10 baldados; ao menos nll.O 
tenho deUes conhecimento pelos relatorios que encontrei na Secretaria. I) " 

No Relatario de 13 de Ferereiro de 1857, com que o DI". Presidente José Mau
ricio Fernandes Pereira de Barros passou a administraCi10 no Commendador Vice
presidente José .Francisco de Andrade e Almeida ~Ionjaidin, veio o resumo da- po
pulaçao do anno anterior. () nu"mero dos habitantes era de 48.893 individuos, sendo 
36.793 livres e 12.100 esc.rn'io:.. " 

Este censo foi levantado pelo Dr. Chefe de Policia" Tristilo de Alencar Araripe, 
e" o mappa que acompanhou o Relatario de 25 de ]faio de 1857, do Vice-presidente Barilo 
de Itapemirim, é muito mais completo, e, segundo as expressoes do Barao Vice
presidente, é ° trabalho mais perfeito que possue a Provincia sobre este assumpto. 
A totalidade dos habitantes é de 49.082 indi\"iduos. seI\do 36.813 lines e 12.269 
escravos, comprehendidos em 7.674 fogos. " 

Os livres se" subdividem: 

Quanto aos sexos, em 
Homens ...... . 
~Iulheres. . , . . . 

Quanto ás idades, em 
~Ienores ................... . 
~aiores ..................... ' 

. Quanto aos estados, em 
Solteiros ................... . 

• Casados .................... " 
Viuvos .................... " 

Quanto ás raças, em 
Brancos. . ... . 
Indios ............ . 
Pardos ........... . 
Negros ...... '" ... . 

Quanto á naturalidade, em 
Brazileiros . . . . . . . . . . 
Estrangeiros. . . . . . . 

Quanto á. religi!l.O, em 
Catholicos . . . . • . . . . . . . . . 
Diversos .................. . 

Quanto á. idoneidade politica, em 
Votantes .................. . 
Eleitqres .......... " ....... . 
'Jurados ...... . 

Os escravos se subdividem: 
Quanto ~s sexos, em 

Homens ..... 
. II 1l1heres . . . . 

18.245 
18.568 

19.449 
17.364 

24:.851 
10.186 
l.i76 

14.311 
6.051 

13.825 , 
2.626 

36.104 
709 

36.697 
116 

4.865 
10i 
710 

6.318 
5.951 
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Qllauto ál:l idades: ' 
Menores .•... 
Yaiores .•.... 

Quanto aos estados: 
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Solteiros ..............•..... 
Casados .................... . 
Viu\·os., ..... : . , ............ . 

5.320 
6.949 

10.982 
1.176 

IH 

Deste censo, bem como de outros preced~ntes, deu tambem noticio no Ensaio solYre 
a Ju'stonu e eS/ILlistica da Prari,lCia o advogado José Mnrcellino Pereira de Vasconcellos. 

O Dr. Presidente Pedro Leilo VeBoso noticiou á Assembléa.. no seu Rela/(~rio de 
23 de "laia de 1859, que' () Dr. Chefe ue Policia Manoel Pedro Ah'ares 1I0reira 
Villaboim. tratava de rectifical' o referido mappa,' para o que havia exigido novas 
informaçaes e esclarecimentos das autoridades respectivas; n!l.o foi porém possivel 
consegUlr semelhante trabalho tao completo como era para desejar, e apenas 
apurou-se n população de 15 freguezias: as restantes, em numero de 6, figu
rari!.o com a populacuo arrolada em 1856. e para equilibraI-a com o augmento,. que 
de\'eria ter no decurso de 5 annos. reccorreu-se á estim:::iva. 

« Si accrescentarmos, ponderou 'o Dl'. Presidente José Fernande:; da Costa Pereira 
,Junior no sell Relutaria de 25 de ,lIaio de 1862, a E'iitc algarismo 2 por cento para 
cada anno desde 1856 até hoje, as 1.180 pessoas, que constituem a populaçllo de Santa 
Leopoldina, fundada depois daquella dabl, e as 3i5 da colonia do Rio Novo. teremos 
2;:'.50i, que reunidos, aos 33.195 habitantes existentes nas parochias e districtos, 
donde vlerilo informaçoe~ no corrente anno, elevüo a populaçllo total a 60.702 
habitantes. 

« Para mim este numero está aq uêm da realidade, e sem receio de errar julgo 
que se p6dem addicionar-lhe 10 por cento para o que falta. 

« O arrolamento a q Ile lõe procedeu em 1844 dava á Provincia 32.720. O de 1856 
-19.082; o àe 1861 60.í02 haóitalltes:' e pois temos que a populacão quasi dupli
cou no espaco <te 17 annos, o que em parte é de .... ido ao contingente da. colonIza
Ção e ao da 'emigraçuo, ~e laHadores de ~l:inas e do, Rio de Janeiro, que se têm 
mudado com suas famllIas e escravos para os uberrlmoi; terrenos de Itapemirim, 
Itabapoana, Guaraparv e Bene\'ente. » 

O Senador Thomaz Pompeu de Sousa BraziJ. avaliou a populacão, no anno de 
1868. em mais de 70.000 habitantes. • 

~-\. recllpitulação de todos esses 'calculos pela ordem chronologica é a seguinte: 

.-\nnos. 
1749. 
1812. 
1813. 
1814. 
1815. 
1815. 
1817. 
181i .. 
1824 } 
1827 . 
1831. . 
1833 .. 
1839 .. . 
1844 .. . 
1854 .. . 
1854l 
1856 S' . 
1861. 
1868. 
1870. 

Livres, 

11.900 

36.793 

36.813 

'. 
37.127 

(*) t a multiplicação de (; in~ividuos por 6,860 fogos. 

ESCTR\'OS, 

12.100 

, 

12.100 

12.269 

. ... . 
15.804 

Total, 

2.480 
24.000 
18.807 
23.338 
40.920 
58.276 
24.585 
72.845 

35.353 

(") 34.300 
27.916 • 
26.080 
32.720 
48.893 

49.082 
, 60.702 

70.000 
52.931 
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o Presidente da Proyincia rernetteu com o seu offieio de 15 de ~rarço deste 
anno as informações que obtiyel'U do RachareI .Secrctario do Governo Xuno Alvarc;; 
Pereira e :'ousa. :iobre a população. a,,: quaes Julga. procedent~$,. .' 

Essas inforrnacúc,,: reduzirão-sc il expo::i~ãO ·de a!gumas dlspoinçúes len-lslatlyaS 
relativamente ao censo pro"inci,ll c it tran~Cl'ipçãO de. alguns a.1gal'l:irnos ~o arrola
mento mnllog-radn de 1~;)1). l")oi,.:qt:(~ ap(~n:ls. CO!lS~g-Ulu-se l'e~1l1zal-? em vlll~e !llu
nicipios. ~Ial chegou-se ao con lecimento da existencul de -!09:1~D, habitantes. cnlCUlan
do-se ln-potheticamente o resto da população do::: treze mUl1lCIplO$ não arrolados em 
3-13.986- habitantes, o que elcyou a sua totalidade a i;):3.1i;;. 

O Bacharel Secretario da Provincia. jt:lgando que presentemente se p6de com-
putar 3; pop~llação ~~ 800.000 .al~as. conclu:u ~i':;irn : , . 

«:\a mmha Ol)lmão nno e e.e\'arlo (',.:te calculo. porquanto o Sr. Dl'. CandIdo 
:\Iendes de Almeida !1O ."eu importantc .. I!h.~ d!) /Im:. i! e:(~ya aquelle numero a 
1.400,000 almas. ElI poderia aproximadameIliC'. pelos meio,:: que a sciellcia offerece. 
deduzir sob ln'pothe:=:es uiycr:::n~: n populariio. tomnuuo por base o trabalho feito 
pelo A.l'chivo Eiratisrico: mas ab"re!lho-me de,;~a tent:lti\'a. pOi' considerar com )Ioreau 
de .Jonnes, quc semelhantes ind'ic~üe.' ;.i"to ."empre prejlldicwes Ú estatistica, que deve 
:;e fundar cm base:: ,·çruadeii'::t,.: e uãO hypoih~t.ica.~. )1 

Ha alguns tmbalho~ empl'chendido,.: e:11 aunos ante!'io\'c~. . 
Roberto :'outhe~'. na :,ua lJiSlol'!I li;' flrlr:.i'. a':;":C,'C'i'OU apoiad.o no te"temunho do 

viajante in:g1ez Cook's, q~lC cm li'()1j cn~culaYll-Se em li' paril 1 a propol'~ãO d05 ne
gros relatlvamente ao:, urancos. 

« Em 1i68. continúa o hi:-itoriadol'. CO!lti:lha a comarca. do Rio de .JaneIro. se.!!"undo 
um cálculo' aproximado, GliO.OOO habit::t:ttc". ,.:cndo :3i.OOO branco::, ~em duvida I)Orque • 
a comarca abrangia toda a capitanja. )l 

~Ion:;enhor .José de :::ouza .\zc\"edo Pizar:'o dc Araujo na,.: .suas .1[I~I/!tjrias histori
~as~ do Rio de- Janeiro {~ por dcm:ll:; confn,.:o a este re:;peito. como é quasi sempre 
acerca do quc trata. 

Fallando da .população da cidade do Rio de .'aneiro em 1808 diz: 
• « :\0 reconcavo da cidade se numel'avão ':com assaz diminuicüo·. 154~9ii habi

tantes: no termo de Campos dos Goytacaze:: 2i'.GG1 c no da capitania. do Espirito Santo 
20.301, que j1Hltos davão a somma dc :202,9:3D. á qual accrescendo 144.880 menore~. 
conforme a estimativa dos calculistas prudentes, era o resultado 34i.819 habitantes 
i6~a da cidade. que com ;)0.14-1. cnchião o l~ul!lero de :~9i.!)G3. Cre:=;cendo. porém, de
p~IS daquell.c anno a. poplllaç~o pelo extenSl:::~lmo Braz!!. principiou a Pro.incia do 
RlO de .JaneIro a avultar mai!':' do ql1e 11:'; outra,; em Iwbnante:::. cuio total. calcu
l~do á vist.a elos mappas enviado;,: á Intendencia g-eral da Policia pelos maa-istrado:: 
dItrerentei' c pclo,: Capitãcs-mm·e,.: dos di,.:trictos em 1814 e seguinte:;~ deu o 
resultado de iOG.04!> almas de pes,,:oa::: adultas. entre !ines e escravos, nos limites 
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respéctivo!'l da cidade, seus sublll'bios e reconCI.t"os, comprehendendo o mesmo cal-
culo n povoucno da eidnde de Cubo-Frio. II , 

. No primeiro calculo deve abutel'-~l1 li popllla~no da cnpitqniu do Espirito Santo, 
(' flca 111ll'n as povoa('oes (lo I'l'CO\lca\'o e comal'CIl ue C'umpos tl somma de 
1~2.G:38 h,n bitnntes ud~tI to~. Convém pOl'ém notar ti ue elle deixou. de comprehen
der as nUns de ~luF'e, ~O\'IL de Itnlll hy. Itnguab~'. ;\ngl'u dos Rei';, Purnt-y, Ilha 
Grande, 'Rezende e :s. .lono ~Ial·co~. pel'tence\ltes á comurca do Rio de Janeiro, e 
que segundo o Conselheiro :\ntollio Ho(lriglH's Yelloso de Oliveira na sua 191.pja 
J/ra:.ileira su bino !l ~OO.OOO em l~H. ~o seg'll11do calculo é ainda muis di1ficil ti. 
discriminncno. 

Tno cónfllso corno )Ioll~enhor Piz:trl'o. toruoll-:<e o sobredito Conselheiro Yelloso 
de Oliveil'U, I!-puraudo a pop\lla~no (,OH:'tante do~ Il!appa~ d?s C'1~pitileS-mOl'es e dif
ferentes mUg'lstrados, :<egnudo a:-: COlllal·cas. q lle elll' q llerm ver convertidas em 
bispados suftl'agalleos tio,; bi:-:patlo,; e~en\(lús a jll'(~ebi,;pados. e admira (~onjo o Senador 
ThClma:l Pompeu de ~Oll,;a Brazil cOllscg-niu estrelllar' a COrte (la PI·o\'incia. dando 
em 1819 á primeira -1;;6.ui~) habitantes li\Te,;. 16::>.210 escravo,;, ou 621.885 em sua 
totalidade. e á segunda 3G:3.!J-1() lwhitantes !inc:" 1 .. l:Ii.060 escravos. ou 510.000 em 
sua totalidade, som mas q uc ullitla:'i perfazem o Ilumero de 1.1:31 .885 habitantes, 
exageradissimo para aq llelJ e tem po. 

O censo da popllla~ão da Pro\'lllcia, a q IH' I!roCedt~rãO em .. \ bril de 1821 os Ouvidores 
das comarcas para cú!cular o 11 umero de elelTort':< na conformidade do .. \ viso de 16 
do mesmo mez. apenas eleva os habitantes a 22-1.:364. cornprel.tendido~ em 25.295 
fógos, distrlbuidos por li) districtos e 5:3 freg-uezia::. a saber: 

Livres ........ . 
Escra,"os ....... ' .. , . 

10-1.6;6 
119.688 

A pOpUlaÇãO da Ctirte, ::endo entiío de 11:2.6!);-) indiviullos, dava. reunida á da 
Provincia, a totalidade de 33i, 059 ha hitilllte". nouro mni:< da metade da :ndicada 
pln'1t o referido anno de l~lV. . 

Spix e ~Iarti u~ computárão em 182:3 a populacüo da Proviucia em -1:20.000 habi
tantes, e '\"arden assegurava em 18:~:2 qne era dé mais de -1:00.000 almas. 

A Assembléa provincial do Hio de .Janeiro foi a primeira a reconhecer toda a 
importancia que poderia tim!' da org-alliza<:i'iO da e:;t,atistica, e para ISSO formnlou 
o apparatoso elenco. hoje jú fóra das uoutrina;; sagaid;I$. de q ne trata a Lei n. 11 , 
de 4 de Abril de 1835. autorizalldo o Governo par'a mandar ensaiar em um ou mais 
lllunicipios uma estatistica, na qual se trataria da populacão, seu movimento, seu 
estado. sua divisão em ,;exos. cõres. idade" e condicúes: séu caracter. seus habitos. 
costunles. vi cios e enfermidades: fogos: indigenas c 'seu' aproveitamen'to e razoes de 
sua apathia. 

A creacão da Directoria das obl'as publicas. devida a Lei n. 3G de 19 de 
Dezembro 'de 18~6. não perdeu de vista, tão ponderoso assumpto. e pelo § 10 do 
artig:o ~." lhe pertencia preparar os ~ateriae:; para a organizaçãO da estatistica da 
PrO\'lnCH:I, que fos::.:em relatiVOS ao obJecto de que se achava enca!'re!!'ada. e colher 
as informacúes que fo:;sem exi!!'ida~ pelo Pre:::idE'nte da Provincia. ~ 

Infeliimente a sobredita Dlrectolla foi a boi ida pelo artig-o 1." da Lei n. 31G de 
2,1 de Abril de 18..J:-1, e annexauo o seu m'chivo iI ~ecretar:n da Pro\'incia. con
signando-se a mesma di::;po,;i<:ãO. com mai,; amplitude. relatin á estntistica. no 
Regulamento de 2i de :\bl'il d'e,;se anIlO. Hesta apenai:. da~ esperanças conce
bidas pelos legisladores pi'Ovinciacs. a intei'e::santl', mas i~o)ada memol'ia do malfa
dado ~Iajol' do Imperial Corpo de Ellgellheiro;; Fredel'ico Carneiro de Campos, que 
tem por titulo Jl!l/(m~ npOl/tlllllfl/tos !·~tati,~tirt),~ ,~()"r" (l prilll/'im SPCf;/:/) li I,~ Obra.~ PlIblic.as 
11/) ali/lO de f842, e qlle foi impres::o por delih('ra~ãO da As;:embléa provincial de 
5 de :Yarco do mesmo anno. Lá:":itima foi que tãO intere::,;~mte ensaio se limitasse 
apenas a' oito municipio::: da Provincia, e q m' ig'lwes trabalhos não ~e ~mp're~en
dessem ao mesmo tempo e em todas as seceües. O antor não ,;e re,;trmglU UnIca
mente íL numerarão da ~opulacão absoluta': julgou-a talllbern em relação á área 
dos municipios. com a tidelida<.le dos conhecimentos profissionae;: que possuia. e 
conseguiu, a só:,; com seus esforços. arrolar a popllla~ilo de 8 municlpios e 22 fre-
guezias por condiçoes, raça,; e !-;~xo:;. aplll'a~Hlo. 116.386 habitantes., . . 

O pnrneiro ~enso empr~hendldo n~ PI'?':llICla J~~'e-se ao Dr ... PreSidente Pauhno, 
José Soares de :,ousa, depol:'; ConselheHo d J~i't.ad(). '\ Isconde do l ruguay. que. apre
sentandl)-() á Assembléa Pro"incinl no ,;eu IlPIlIIl,rir, dI, f." 'l~ .Jl'lrf') dI' 1840, assim 
se exprimio u respeito elo mesmo: 
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« No Relataria, que em ~Iarco do anuo passado apresentei n. estn Assembléa, 
informei-a circumstanciadamen te' das pro ... iden~ias q u~ .lu!-viu ... dado para o bt~r um 
recenseamento da populacno de cada freg-uezlll, mUDlclplO e comarca, e aSSlln de 

. toda a Provincia. . 
« A apuraçao ~e t.odos os mapplls da populnçno. dos q llarteil'oe~ das f'~eguezias, 

cura.tos e malS dlstrlctos de paz, que n.té no dm 6 de Fcverell'o pl'oxlmo findo 
fôrilo remettidos á Secretaria da. Presidencia, e;;tá concluida, e no respectivo ·mappa, 
junto a este Relatorio, vos apresento o seu resultado. 

« Comprehende a populllCüo branca, indigena, parda e preta da Pl'ovincia, c~m 
declal'a<;ilo da sua cC' ,dit:!l.o e $exo, á excep~no de i freguezias e 3 cUl'nt.os, cUJos 
juizes de paz nil.O mandárqo até á ~poca adma mencionada os mappas do:; qua~'
teiroes dos seus districtos. Essas fl'eguezills SilO as de lnhomirim. Pilar, Ig'uassll. 
Tambv, Santissima Trindade. Quissamnll c Paquequer: os CurRt05 silO os dl\~ 
Dôre~; do Barl'eto e de Cm'ape.bús. . . 

II Xesse mnppa e!1~o1}-tl'al'el'; a total!dade da poplllacão. de cada fl'egnezla ou 
curato, de cada mnDlClplO c comarca, c bem' aSSlln a <la llvre e escrava dn Pro
vineia. da oranca, indigena, pa!'da c preta. com especifica~ilO de sexo. Vereis que 
a totalidade apurada monta 11 -107,212 alma::::. 

« Sendo .q llasi todas as 'i freguezia::;, cujo recenseamento· e apuraçãO ainda 
falta, das mais populosas da Provincia, póde-se. :,;em perigo de grande erro, cal
cular a sua populacão e a dos curutos. q ne tam bem faltno, em 20 a 2;).000 almas. 
Por essa maneira ficará elevada a de toda. a pJ'ovincia a mais de 430.000. 

. « Si a essas 430.000 a.lmas juntamos H7.1G2. que tem as 8 fregllezias da cida
de do Rio de .Janeiro, e :39.916, que tem as 8 de fóra da mesma cidade. no 
municipio da Côrte. segundo o mappa. q ne acompanha o relato rio apresentado á 
Assembléa geral em 1838 pelo Exm. )Iimstro do Imperio. que então servia, Bernardo 
Pereira de Yasconcello~. teremos que a totalidade da população da provincia do 
Rio de Janeiro e do municipio da Cijrte monta a ;)67.0i~ alma:,. n saber: 430.000 
pert.encentes á Provincia e 1:~7.0i8 ao município da Côrte. 

« !S"ão vos dou aquelle recenseamento da população da Provincia como trabalho 
perfeito. mas sim como o primeiro que. ao menos nos nossos tempos, se tem em
prehendido e levado a eüeito .. \.. medida que f<'irem chegando os recenseamentos dos 
quarteir~e& dos districtos não comprehendidos no referido mappa. o:; farei lançar u'elle 

« .\.lem de semelhantes trabalho:;. po;.-- sua natureza. nunca poderem chegar a 
uma exactidüo inteira. accresce ejt:'e nós que em muitos lugares :::1\0 vistas com 

• desconfiança quaesq uer indagações, que acêrca das pessoos da famllia. e haveres 
de cada um pela autoridade se fazem. ~Iuitos snspeitão que têm de servir de 
base ao lançamento de novos impostos ou ao recrutamento. Alguns inspectores 
de quarteirão e até mesmo juizes de paz, não tem a capacidade precisa para bem 
executarem taes operacões. Destas e outras causas. e sobretudo da falta de uma 
1~gis1ação 'peculiar, qúe coadjuve operaçoes semelhantes, tem de re5ultar necessa
riamente Impel'feição ao recenseamehto. que vos apresentb. Bom é toda';ia 
que se tenha feito e que se vá repetindo. f:.ómente a:;sim alcancaremos alguns 
dados exactos e perfeitos, quanto pos:::ivel. em objecto tão importante, e habituare
mos ,a nos~a população a n~o ~esconfiar de pesquizas, que sómente tem por fim 
u\'a;llar a Importap.cla do prImelro. elemento da fOi'ça dos estados, e conhécer, por 
melO da comparaçãO de diversa;:; epocas. o seu crescimento ou decadencia. l) 

, :\ popu.1aÇãO da Provincia, segundo o censo a que mandou proceder o mui 
dlsÍl~cto Voisconde do t:ruguay, sendo de 40-;.212 almas, se subdivide pelas suas 
condlçoes, em 

Homens. )fulhercs. Total. 
Livres. 92.236 90.9-14 183.180 
Escra,'os 137:873 ~6.1:39 224.012 

2:30.109 177.18:3 407.192 
Os 1ines se su bdi"\'idem, segundo as raças. em 

lIorncns. :'tlulhcres. Total. 
Brancos. _ :)8.579 54.394 112.973 
·Indigenas 2.i!18 2.81i 5.615 
Pardos .. 24.678 26.527 51.205 
Pretos. . . 6.181 7.20(i 13.38i . 

92.236 90.944 183.180 
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Os escravos se subdividem, tambem segundo as raças, em 

Pardos ...........•.. 
Pretos .•.......... 

HomenB. 
6.759 

131.114 

13i .8i3 

MulhereB. 
6.368 

79.771 

86.139 

Total. 
13.127 

210.885 

224.012 

Sobre tQo importante documento escreveu o lInjor do Imperial Corpo de Engenheiros 
Frederico Carneiro de Campos estas retlexOes: 

« A consideracão, das causas promotoras da nc('u~ular.i1O e desapparecimento 
da populaçllo, ou. "indagação das causas de seu movimentá, tem constantemente 
attrahIdo e desafiado profundo estudo em todos os tempos e paizes; assim pois 
nlto sel"á. sem alguma utilidade esta !,imitada exposicllo: por eUa se conhecerá. 
o numero dos habitantes da primeira seccãO e o genero de industria a que elIes 
se dao. Destes pontos, q uaes copiosissimns' fontes, se poderllo desviar importantes 
refiexoes, principalmente para a futura _ cOmp'lraçilO com o estado em que presen
temente nos acl:iamos. Xilo p6de ser contestada a vantagem que resultará a ef;ta 
Provincia, tllo rica de meios de enO'randecimento. de um trabalho neste genero, senao 
muito para desejar que ao menos 8ecennalmente se reproduz.a um iguàlmente official 
ao apresentado pelo Exm. Presidente da Pro"incia no ncto da abertura da Assembléa 
legislativa de 1840. . 

« A difficuldade na obtencilo de dados necessarios para a organização de um tal 
quadro é extremamente immeÍlsa, principalmente quan~o ha de~confiança de que as 
mdagaçoes que se promovem tendem 11. ~lm accreSCImo de Impostos ou recruta-
mento. » •• 

O Presidente Visconde da Yilla-real da Praia-grande emprehendeu cinco annos 
depois um novo arrolamento: não pôde porém superar as difficuldades que lhe 
assoberbárao as boas intencoes. e no Relctlorio d() 1.° ele .llarco ele 1845 fez sentir á 
Assembléa provincial as difHculdades com que lutava para Íeval-o a etreito. 

« Cltimamente, referia eUe, foi incumbido um empregado da Secretaria do Go.erno 
de organizar o censo da Proyincia. :lfas, si o Gm'emo, reiterando energicas ordens, 
dando instruccoes, não pôde obter um simples arrolamento dos habitantes, e isso 
pelá ignorando. destes e deleixo de muitas autoridades. como poderá aquelle empre
~ado, por mais diliB'encias que faca, colligir esclarecimentos ácêrca da condi cão, 
IOrtu11a e gráu de m!:truccilo· dessés mesmO$ habitantes, e outras muita.;; circüm
stancias, que com'em exarár em um censo? i\ào basta que tenhamos homens capazes 
de reconhecer nossas "itaes precisoes e de conceber os melhores planos em todo 
genero; é mister tambem que a nacilo esteja em estado de se con"\'encel' dessas 

• precisoes ~ de· cooperar para a realização de~ses 'planos, A nossl!- primeira necessi
dade é a lDstruccilo, nllo a instrllccão concentrada em poucos, smãO derramada por 
todas as classes:' instruamos a nossa populacão. e depois iremos proporcionalmente 
axigindo della que nos coadjuve na execllçso· deste e outro!: projectos, que s6 têm 
feliz exito n'essas nacoes q!le tocárão o zenith da ci ... iIizaçilo. AqueUe trabalho 
pois, que bom é ensaiar, nilo poderá sahir perfeito. II • 

~o seu Relatoria tio f.O dp; .-tbril de 1848 annunciaya il Assembléa 1?ro"\'incial o 
acti"\'o Senador Presidente Aureliano de Souza e Olh'eira Coutinho. depOIS '\isconde 
de Sepetiba, que ha .... ia dado todas as proyidencias e puzera o maior empenho em 
apresentar o quadro completo da população da Provincia, classificado por condi
COes, racas. sexos. idades, nacionalidades. estados e occupacoes. Nilo tendo porém 
muitJs dos· subdelegados remettido os mappas de seus distriétos, s6 foi posslvel orga
nizar um quadro da populacilo das comarcas de Nictel'oy, Angra dos Reis, Cam
pos dos Goytacazes e ItaboráhY e ainda assim com falta de algumas freguezias. 

« De.e conter esse trabalhão confessa.a elle. lac·unas e inexactidoes: mas é sem 
du,ida o mais perfeito até hoje concluido; si não tem o merito de fornecer dados 
exactos, serve ao menos de preparar as autoridades subalternas para no futuro 
melhor executarem trabalhos deste genero. I) 

~6 na sessao seguinte conseguiu o Dr. Presidente Luiz Pedreira do Couto Ferraz, 
hoje Conselheiro d'Estado Barilo do Bom Retiro, a apresentação dos mappas. São em 
numero de sete, comprehendendo as raças sob o ponto de vista de sua condição social, 
classificadas por idades, nacionalidades. estados e occupaçoes: o 1.° comyrehende os 
brancos. o 2.° os indigenas, o 3.° os pardos livres, o 4.° os pretos lines, o <>.0 os pardos 
escravos e o 6: os pretos CIl.ptivos: o ultimo é a recapitulação dos precedentes. 
De 8 comarcas~ 2i municiplOs e 81' fregllezia~. que ent·ilo contava a Provincia. 

r:KN~-2:1 
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abrangem esses mappas 4 comarcas, 13 municipios e 32 fl'egnezius, fll.ltando nindlL 
ussim 11 de1.las e 1 de ~eus districtos parn o cOlllPleI~eu~o uas -1 comarcas. Vê-sc 
pois que apenas consegmu-se n~'rolnl' metnde dn l~ro\ lUClIl, e aiuda assim incom-
pletamente, isto é: 215.449 habltantes, , 

A populuçno dus comarcas é n segUlllte: 

Cumpos , , .. , , , , . , .. , , , . , , . , , 
Nicteroy. , .. , .... , , . , , 
A.n~rn "dos Reis, , , ... , , , . 
Itaoorahy. : ' , , , : .... , , , 

A. populaçl1o segundo us suas conuiçoes é: 

Livres .. , . , , , , , . , . ' , , .. . 
Escravos, . , . , , . , ... , , , , ..... , 

i;),7-19 
~2.G40 
61.361 
45.699 

108.944 
106.505 

Nas instrucçoes, que por esse' tempo de'u o '~ice-pl'esi~lente Jouo P~reira .p~r
riO'ue Faro, depois Yisconde do Hio Bonito, ao Caplti!.o, d~ frag'ata Francl~co ~ le~ra 
L~ha.o, para ca1culur as latitudes e long'itudes do~ p1'lllClpae~ pontos da Pronncla, 
recommendou-Ihe q"Ue colligisse informa~oes exactas sO~l'e (11 versas que'3toes, rela
tivas á estatistica; porém o seu trabalho nuo foi pu bllcado. por ter ficado mCOlll-
plecto com a suspensno de uma tal conuuissuo. , _, . ' 

Esses ensaios produzirno a seu tempo mud1l\'oi' frutos, O referIdo "lce-pl'e:'ldellte 
creou por deliberacão de 2.) de Junho de 1850 o ,ll'chit'l) E:;Cllfil:cico, tomando em 
consideliaçllO o que "lhe re'pre~entál'a o CIlCfe de ~ec<:ão ~a ~ecretal'ia Angelo TbOlp.az 
do Amaral. encarregado àa estatistica da mesma Pl'o\'1l1cm; mas, como essa delIbe
raçllO só foi approva~a pela ResoluçãO ~u. Assembléa provincial n. 561 de ? de 
Outubro de 1851, consIgnando-lhe a quantIa de 3:000~OOO nnnuae:s para ~~atlfi.c~
çoes dos empregados e seu _ expediente., tambem o :se,u Re&,lll,amento ,só fOI publI
cado em 30 de )1arco de 18;:>2 pelo PreSIdente DI'. Lmz Peo.rCll'a do Coutto Ferraz, 

Cumpria a essa" instituicão provincial occupar-$e de recensear a populaci1o da 
Pro,incia. e de demonstrar õ seu movimento. devendo. á medida que as circum
stancias o permittissem, ir organizando q uadrós que patenteassem numericamente e 
por séries. segundo suas analogias. todos (I~ factos relati'vos ao homem, estudado 
em suas diversas posições sociaes, pelo lado civiL industrial, e politico; dividido em 
tantas secçoes quantos fo:,sem os ramos de estatistica de que se occupasse, e debaixo 
dessa divisi'LO serião classificados os documentos colligidos, 

Compunba-se o pessoal do Archivo tle um director e um amnnuense, havendo no:,; 
diversos pontos da Provincia commi;;sario$ municipaes e parochiaes. q uautos fossem o~ 
municipios, freguezias e curatO$. e tantos sub-commissnrio::-i quantos fossem os dis- o 

trictos em que conviesse subdividir uma dnquellns circumscripcõe;; territoriaes, Esse:; 
car,gos P?deriãO ser s~l'\'idos P?r funccionario$ publicos, sem preJuizo do serviço, ~ sem 
e?tlpendlO, sendo porem conSIderados, quando desempenhados com zelo por maIS de 
OIto annos, como relevantes á Provincia e levados ao conhecimento do Governo 
impe~ial. 05 mappas do movimento da popuia~ão deverião ser feitos annualmente, 
menclOnanda:-se o numero de bapti"mo,~, ca:::amentoi; e obitos que occorreSf;em em 
c,ada parochla, com declaração pelo menos da condiçãO, raça, sexo, idade. natura
lIdade, estado, e occupação do individuo, De ql:atro em quatro anno;,: devel'ia-se 
proceder aos arrolamentos gemes, a partir de 31 de Dezembro de 1830, clas::ifi
cando-se ,a p~pulação do ,mesmo modo estabelecido para os arrolamentos annuaes. 

As dISpOSIções essenClae;; deste regulamento erão identicas ás do ReO'ulamento 
do censo geral do Imperio estabelecido pelo Decreto n, 19i de 18 de Jull~o de 1851. 
O seu centro correspondia-se com todas ai: autoridades da Provincia e com os com
missarios parochiaes. a quem i?cumbia rever e corrigir de mais perto. e mais ao 
alcance da v,erdade, as m~xactldões q l~e, pucle::;sem conter 05 mappas dos subdele
gados, orgalllza~os pelas hsta~ de famIha, q~e lhes erão entregues pelos inspec
tl~dre::>d~ de quartell'ãO e nos quaes, como é sabIdo, mal se guarda a necessaria fi de-

1 a e. • 
O digno Director do Arcbi"o e;;tatistiro Angelo Thomaz do Amaral conseguiu 

por seu_s esforços dar começo em 1850 ao rec~nseamento .da"-população da Provincia, 
Colh~u·",e pa,rn: logo grande J'ructo desse en~aLO, como prova a Primeira publicação d() 
A!,chn:o f'SCafl,~tICf), contendo o mappa geral da população em ab~oluto por cidades. 
,!llas e freguezIas., e o:; que o;,; ficompanhão de :<ua relação por sexos, idades: 
cores, estado e naclOnahdadc,"" q nfindo l)aldada~ tillhão ;;ido até então ai; tentativas 
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u'este genero feitas em divel'sas provincias, e que aiuun assim custárlLo nno 
pequenas sómmas ue conto~ de réis, senuo que eoIU esta. primeira tentativa, que 
~l'o~uziu um l'~sultado proxi?lo da. exactidao, apenas despeudeu o coíre provincial 
Iinutudu qunntIa, ' 

O .e~nso uu populuçüu levnntauo em 18jO é um dOli melhorcs que tem se feito ~o 
ImpCl'IO . 

. . C:onsta o tra.balho ue tres q Ilau~'os eoutellUO: 1.." a populaç!l.o absoluta dos mu
mClplOi-i, fl'cguezl!ls e curntos, cla.~.·;}ficnda pOl' cOll(llroes, l'ucas e sexos: o 2,° a JlO
pulaçüo liYl'e .por i~aues, es!nd~s· e nacionuliilauci-i :.0.3.:' a p..opulaçilo e~craú por idaaei;, 
estauos e nnclOlluhuudes. Compl'ehemlem':28 mUlllclp\O~, lU fl'egllezms e ti curatos, 

O municipio du Sncm-Familia ua Barm uo Rio S. ,Toüo e o de S. Fidelis de Si
gmuringa, nüo estulldo então insta!lados, fôruo eonsiderado:, como freguezias dos mu-· 
nicipios a q IlC pCl'tendüo. ~ão fig'llrilo nos q \ladros a freg-uezia de S. José da Caca
riu em It.ag·uuhy. a de ::::ant"Anllu em :-:anto .\ntonio de :-:á. a· de S. Lourenco e as 
duas ua invocaeüo ue X():-:,.:u Senhora UH Conceiciio da Jurujuba e de Cordeiros em 
Xicterov. e a dé ::.. João Baptista de )[amagnú' em Parutv; umas por não terem 
limite::; aiuda fixado:-:, e as outra,;; por :-:e Hão acharem inuti~'ll radas. .-\. populacao de 
S. José da Caca ria foi adtliciollada ú de :::: .. João )larcos: á ue Sant'Anna a da' Trin
dade; fi de S. Lonrenço e a de Xo,.::;a :3enhoru da Conceição da Jurujuba á de 
S. JoãO Baptista. a de Xos,.:a Senhora da Conceicüo de Co~deiro$ á de S. Gon
çalo; e a de S. João Baptista de )Iamag'uá á de Xo:;sa Senhora dos Remedios. 

XE-0 foi ~o:,;::::iy~l obter?,; al~,.:tamellto,.: ua,; duas freg'u~zia:.,; do Salltissimo Sa~ramen!o 
e da :::-acru-ruIluhu do Tlllgua. bem como o !lo 1:" dl,;tt"lcto da de S. JO$e do 'RlO 
Preto; mus entrarão com a popula~ão q!te tinhão em 18-18, deduzida do arrola
mento comecauo em 18-!i . 

.-\. trauséripçi!.O das ::;eguinte,; palana:-: do oilicio elo Chefe do A.rchi,·o estatistico 
Angelo Thomaz uo ,\mural, datado ue 1:> de :\bl'il de 1851. dá perfeito conheci
mento dos q uadl'o::::, já citados. da popalacão da Proyincia, e sua confeccgo : 

« Em data de 31 de Janeiro do anuo' pu::::,;:auo expedirão-se mappas é instrucçoe.s 
ao:::: Suuueleg'ado:: para erre:::: prucedt!r~m ao reCl~ll:;l'Ument.o. :::u<!:::: operacúes comecárão no 
mez de Feye~'eiro, e termillárão no mez. de .\bril ultimo. Foi arrolada 8: pópulaçao 
de 82 parocluas ., compl'ehendendo debalxo de:'te nome tanto as freguezlas como os 
curato:';j e a de um dütricto de uma parochia de dois tlistrictos; e que por isso 
entra como 1,"2 parochin no seg'uinte quadro: 

« Datas men,;aes do::; arrolame:lto,;; e numero de parochia~ arroladas: 1850: Feyc
reiro 9: )Iarco:H:: Abril 6 1.'2: ~[aio 1: Junho 2: Julho 1: Dezembro 1: 1851: 
Fe,-ereiro 1: '~Iareo ;): e Abril 2. . 

• « A:::: operações fôl:ão pois q ua$i todas feita:: no Ulez de. )[ar.<;o de .1850, e o mais 
slmultaneamente que era pO:;:;lYe! e~perar. attendendo-se as dlstanclas que sepárão 
Oli municipios da capital da Provincia, á extell~:ão delles e á das Parochlas, á mo
ro::::idade das commllnicacúes officiaes por falta de correio;; regulares, ao continuo mo
vimento do pessoal das ,,:ubdelegacias e das iuspectoria:::: de quarteirã.O, a muitos 
outros ob::::taculo:::: emfim. que se oppoeUl a trabalhos deste genero em um paiz onde 
o povo não está preparado para coadjuvaI-o,;. e a aceno administrativa não se p6de 
fazer sentir com igual forca e promptidão em todos' os ponto::::: obstacu10s estes que 
se multiplicão ÍL. medida que se augmentão a:::: ma::isas. que tem de ::;er recenseadas 
e se alargão as superficies em que eila,.: ;;e achãO dispersas. 

« Tinha a Proyincia ;';)6.080 habitantc$. Ha toda a razão para crêr que esse 
numero é inferior ao w;·uadeiro. ~a Belgica. onde uma repartição bem montada 
se occupa de indagacões de e;;tati::itica e o POYO avalia melhor a utilidade dellas, 
a populacão, seg-undo' ca1cúla o pI'imeiro empregado de:::;a repartição. é estimada um 
dt!cimo ahaixo da realidade. ~ão :-:eremO::i exag-emdos ::::i $6 admittirmos um igual 
erro no uo,.::;o recenseamento. sendo que o povo entre nós, já por falta de illu:;
traçãO, jiL por má vontade e infundado:::: receio,,: de 110YOS impo::;tos e recrutamento, 
se não presta. a .dar co.n~ exactidão as neces;.:arias i.nforma~oes .. Isto po.sto, a pOEu
lacão da ProvmCla subira. pelo menos a 611.6~8 habltante$. e amda assim não attm
giremos á approximacão admittida na:::: !-;ciencias de observaçüo. « A. astronomia, diz 
« ~uetelet, que passá por operar com a maior preciSão, . póde determina!, a po~içil.o 
« dos astros. sem commetter erros que ,;e elevem a mais de um ou dOIS ([eClmos 
« de segundo J)or arco. Ora um semelhante erro em relação á circumferencia, ou a. 360 
« gráus tomados como unidade, cahiria na quinta ou sexta decimal. Por meio de 
« uma balancá construida para p'esar cêrca de um kilogrammo aprecião-se dift'erencas 
« de um milligrammo, e a senSibilidade do instrnmento estende-se assim até á. sexta 
« decimal, tomando por unidade o corpo pesado. "Xüo se obtem exacto o peso especi-
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I( fico dos corpos sinll.o até á qUlu'ta ou quinta decimal, e assim acon~ece a ~espeit.o 
II das dilntucoes lineares dos mesmos corpos, ~lI.o se mede com eXllctldlto a mtensl
II daqe mngnetica da terra senno até n quarta. decimal. P6de-se admittil' que em gel'al 
li o:; diversos elementos, cujus (rrandezas silo apl'eciadus nl18 sciencras de observaçlto, 
II nno se determinll.o com preclsno sinll.o uté á quarta ou q llinta decimal. ») 

I( D'aqui conclue o autor. q IlC a /lcnbo de citar, que pllru se proceder com 
igual ex.actidllO nas indugncocii estlltisticas é llecessario que o recenseamento nlto 
contenha um er!'o maior dé 1 ou 2 individuos '[Jura cndn 1.000 recenseados. Ora é 
muito Pl'ovnvel que no nolSso recenseamentQ, ainda dando-se-Ihe a correcç!lO de dez 
por cento, o erro nM seja tll.o insignificante; mas nem por isso se deve deixar de 

.ligar-Ihe importancia. sobretudo quando se tratar nüo tanto de valores absolutos 
como de quantidades relativas, e ::;e tivel' razüo para crêr que esse erro guarda a 
mesma ou q unsi a mesma relaçüo II!lS diYer~as circ~lI~lscriflçoes te.rritorines. _ 

II Comparando 611.(j88, que sllppollho serlll o mJ.lllmO aos habitantes em 18;)0, 
com' 432.:212. que era o mllximo delles em 1840. segundo calcúlu o Exm, Sr. Pre
sidente que n'aquella epoca administrayu a Provincia. vê-se que em dez annos a 
populacilo augmentoll de li9.4'iü habitantes. e si continuar na mesma lei de cres
cimemó, que acompanha o da populacno do~ Estndos-rnid.os, duplicará muito antes 
do p~azo de 25 annos em que, na opinião de )lalthus, uma poptilaçno de\-e dobrar, 
quando não é ('ontl'uriadn por ob:::tactllo algum. Limito-me a notar e~te facto: não 
entrarei nas indagaçoes ele :5lHl~ causa:,:, e apenas lembrarei que n'este cálculo estão 
eng.lobadas u popula~ão livre e a e;;cruva, as q uaes convinha fossem discriminadas; 
mlls não o pude a::sml fazer. porque o arrolamento de 1840 deIXOU de comprehender 
10 parochias e este de 18;)0 duas e meia. XãO é tambem possivel calcular, pondo 
d: part~ as que .não entrárão em nenhum de:;tes r~Cel~S~llmentos, porque e.ll~s. nuo 
furão feItos debaiXO das mesmas bases: e emfim as dlvlsas de varlOs mUlllC!plOS e 
parochias !êm soffirido alteruçoes de 1840 para cil. 

II ContlDuando no exaIlle do l." quadro, temos os iieguintes resultados: 

PopulaçãO liYl'e .. , __ . _ ..... , , _ . 
Populaçi!.o escrava _ _ . . . _ _ _ _ . . _ . _ 

Excedente em favor da populaçãO escrava .. _ 

262.526 
293.554 

3l.0~ 

Relaçi!.o do numero dos livres para o dos escravos 1:L118 ou 100:112. 

PopulaçãO masculina line _ . _ ...... , 134.222 
População feminina livre. . . . . . . . . .. 128.304 

Excedente em fa"or da população masculina. 5.918 

Relaçiio do numero dos homens para o das mulheres 1:0,956 ou 100:96. 

PopulaçãO masculina escrava , . . . . . . .. 176.938 
Populaçi!.o feminina escrava. . . . . . . . .. 116.616 

Excedente em favor da populaçãO masculina. 60_32"2 

Relação dos homens para o das mulheres 1:0,660 ou 100:66. 

PopulaçãO masculina comprehendendo &. livre 
e a escrava . , , , . , . . . . . . . . . .. 311.1ljO 

PopulaçãO feminina comprehendendo a livre 
e a escrava ........ , . . . . . . .. 244.920 

Excedente em favor da populaçãO masculina. 66.240 

Relaçüo do numero dos homens para. o das mulheres 1:0,i8i (lU 100:i9, 

_ I( ~ii.o se~do, porém, .a noss~ população homogenea, mas composta de raC8S que 
e:ustem debaiXO de condlçoes diversas, convem estudaI-as separadamente e" assim 
procedendo, temos: ' 



Populaçll.o livre: 

Homens. 
:Yulheres 
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Brancos. 

84.766 
76.179 

Excedente em favor do sex.o masculino . . 8.587 

Relaçll.O do numero dos homens. parll o das mulheres 1:0,900 ou 100:90. 

Homens 
lIulheres .. 

Indigenas. 

2.465 
2.48i 

Excedente a favor do :iexo feminino. . . . 2'.2 

Relaçil.O do numero dos homens pal'a o das mulheres 1:1,008 ou 100:101. 

Homens ....... . 
Mulheres ...... . 

Pardos. 

3i.848 
39.345 

Excedente em favor do sexo' feminino. . . 1.49i 

RelaçiiO do numero do::; homens para o. das mulheres 1:1.039 ou 100:104. 

Homens ....... . 
~Iulheres ...... . 

Preto::;. 

9.143 
10.293 

Excedente a favor do sexo feminino. . . . 1.150 

Relaç!l.o do numero dos homens plil'a o das mulheres 1:1,126 ou 100:113. 

Populaçilo escra \'a : 

Homens ....... . 
Mulheres ....... . 

Pardos. 

10.242 
9.i51 

Excedente a favor do sexo masculino . . . 491 

Relaç!l.o do numero dos homens para o das mulheres 1:0,951 ou 100:95. 

Pretos. 

Homens .......... . 
Mulheres ............ . 

Excedente a favor do sexo masculino ... 

166.696 
106.865 

59.831 

Relaçil.o do numero dos homens para o das mulheres 1:0,641 ou 100:64. 

c( Os precedentes algarismos entre ontros resultados deixa0 .êr: 1.. que a 
classe livre é inferior em numero á escrava: 2.· que na populaçil.o branca e na 
escrava tanto parda como preta ha mais homen::; do que mulheres, o que é contra
rio ao facto. que alguns estatisticos dãO, como averiguado, de estarem as mulheres 
em maioria por toda parte; 3.· que entre os indig~nas, os pardos li.res e os 
pretos livres a.ultll.o mais as mu1heres do que os homens. 

« Quanto ao primeiro desses resultados, cumpre notar que muitos esera.os não 
s!l.o dados a alistamento; mas ainda assim ha pnizes onde existiu a escravid!l.o que 
possuirao, e outros onde ella ainda nno foi aooliaa, que possúem uma populacao 
proporei~nalmente maior do que a que nós temos. • 

CINIO-!M. 
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« :\ respeito do segundo resultado releva observar o seguinte: nascem sempre mais 
homens que mulheres: isto está. bem averiguado i mas, porqu~' .se acha0 sujeitos 
os homen'l 80S perigos da guerra, da na\'egaçno e de m:.l1tlphcadas occupaçoes, 
que occasionüo muitos fallecimentos, em alguns paizes o seu numero desce I~m 
pouco abaixo do das mulheres. Xa nossa Provincla porém, 0l!-de a populnç~o vIve 
pela maior parte entregue aos trabalhos moderados da agrIcultura, Il leI geral 
deve predominar, e observa-se quando u:;sim acontece, quando, 'pondo de parte n 
populaçno e~craYa, qu.e é compos.ta de uma p~quen!1 q~lRD;tidade de pr~tos e de 
pardos nascIdos no palZ, e de mUlt.o~ pretos afrIcanos cUJa Importacilo fOI sempre 
feita sem guardar :proporção enntre ~ numero dns mulhere~. e o ao~ homens,. se 
toma a populacuo livre em massa. )111hoes ~e obsen'llçoes fe.ltas em dIversos palz~s 
dao, em relacito média, o numero dos nascImentos masc~lhnos para o dos femI
ninos igual a' 105:100 ou 100:95238. Entre nós n relaçuo do numero dos hom.en::; 
livres pat:a o. das mulheres line::: é ignal a, 1°9:96. ~ump.re nuo perd~r ~e ~·Ist.a 
'lue a prImeIra dessas relaçoe,.; refel'e-~e a leI phYSlOlog'lca que presld~ a dlstrl
õuicno dos sexos no acto da concepcão: e a segunda á no.;;.sa populaçuo hHe mas
culina e feminina submettidn à::: condicoes sociaes . 

. (( O terceiro resultado nitO contraria'u observação antecedente, porque as relaçoes, 
que o denu~ciil.o. referem-se aos indigenas, aos pardos lh'res, e ~os. pretas livres, 
justamente as classes em qne os homens se entregão em sua malOna a trabalho,.; 
pesados, e suo além di;:so deduzidas de numeros baixos. quando n'e:ote,;; cálculos 
como faz yêr Quetelet em Se!l Ellsaio dI.' pllysica soci7.1, quanto maior é o numero de 
individuos que se obsen·a. ma~,;; as -pal·tic.ularidades. indiyiduae:;, quer physic~s, 
quel' moraes, desapparecem e deD:.ão predommar a sene de factos geraes, em nr
tude dos quaes a sociedade existe e se conserva.)) 

A esse recenseamento devia, na fórma do artigo 18 do Regulamento de 30 de 
:Yarço de 1852, seguir-::e outro em 1854: ficou porém adiado por causa do appare
cimento da cholera-morbo. Em 31 de :\1aio de 18;:'6 come~ou a operaçil.o remet
tendo-se listas impressas. que deveriilo ser di~tribuiuas pelos chefes de familia, e 
dando-se todas a:: pro\"idencia~ necef.sarias para a maior exactidil.O do arrolamento. 

Em 185i dizia o Presidente Conselheiro Luiz Antonio Barbosa ao Vice-presidente 
Dl'. JOií-o :\1anoel. Pel'eira da 8i1\'a, que s6 com muita diaiculdade e demora se iuo 
recolhendo as hstas distribnidas para o arrolamento de 1856. 

Só em 1858 deu algumas informacões á Assembléa legislati..-a o Conselheiro 
Presidente da Provincia Antonio Xicoláu Tolentino a respeito do arrolamento mandado 
proceder em 1856. 

Eis como se explica sobre essa terceira e mallograda tentatin, 110 seu Relatorio 
do 1.0 de .-!gosto de 1858: 

« Apezar dos esforros empregados. quer dirp.ctamente pela Presidencia, quer 
p.ela Directoria do .Archh·o estatistico, não foi pos::ivel que .. além do. que fic.ou COll
s~gnado no Refatol"lo do 1.0 dp :1go~to do fLnll/) pro:rimo pa..~~!Ldo. ::e obtivesse Slllilo as 
h~ta~ .d~ recens~amento, a que se procedeu em :\faio de 185ô. da populaçãO dos 
mUlllClploS do RIO Claro e !O"uassú. 

« Das de ~icteroy. Yasso~ras. Parah"ba do Sul e Barra :Mansa nenhuns e::cIu-
recimentos se alcancilrão. J • 

« ~i1.0 .foi is"io por falta de diligencia e boa vontade da parte dos respectivos 
Commlssarlos: todos elles buscár~o cumprir com as obrigações impostas no Regu
lameJ?to de 30 de :\Iarç.o de 18,,2: outras são porém as causas. muitas ':eze::: 
repetIdas, qu~ c~ncorrem para se não comeguir uma completa estatistica da popu
lacuo da Pronncla . 

• « EstãO. totalmente apuradas as listas de 29 municipios: do de Campos apenas' 
falta çonclull'-se a. ~p.uracilo das de duas parochias com 4 districtos. á qual, bem 
como as dos munlclp~oS de Cantagallo. S. João do Principe. Iguassti e Rio Claro. 
se proc.~de com o 000.101' empenho. a fim de ser o seu resultado incluido no quadro 
geral, J8. formulado. contendo a população ~os referidos 20 municipios. . 

C( Se~l1ndo ~. II:puração da~ listas de ;)4, fre~uezias e 3 curatos pertencentes 
a. esges '" 20 '"' mllDl.Cl~lOS. e de 3 freguezias do de L·ampos [as de S. Sal vadof, S. Gon
çalo e ::s. :;ebastlão:. compre4endendo todas 1.020 quai'tp.iroes e 41.9:>0· fogos com-
poe-se a população livre de 224.946 almas, asshri di·vidida: ' 

Ingenuos ........ . 
Libertos ........ . 

211.441 
13.505 224.946 
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Brancos .... Homens .... 
~!ulheres ... 

Indigenas. Homen:-: ... 
~ulheres .. 

Pardos .. ... Homens ... 
)lulheres .. 

Pretos ..... Romen::. ... 
~ulheres. 

« Pelo que respeita aos estados, Silo 
~olteiros . 
Casados 
Yiu'\"o~. 

« Sua nacionalidade é a seguinte: 
Brazileiros. . . . . . . . 

)1 adopti vos . . 
II naturalizados 

Estrangeiro:'õ. . . . . . . 

74.218 
65.561 

1.369 
1.361 

32.884 
33.423 

7.560 
8.570 

160.5i9 
52.944 
11.423 

20i.;11 
1.i45 

655 
14.835 

139.'7'79 

2.i30 

66.307 

16.130 

2'24.946 

II A populdÇâO escra .... a é composta de 184.243 indi .... iduo.;.:, classificados por esta 
fórma': 

Pardos ... Homen.:; ... 
)Iulheres .. 

Pretos . . . " Homens.. 

(I Destes sll.o: 

)Illlhere:-: . 

('rioulo~ . 
Africanos 

(\ Quanto aos e~tados. sM 
Solteiros .. 
Casados 
Yiu'\"os .... 

13.29i 
12.086 :2b.383 

91.8il 
66.989 158.860 

110.160 
i4.083 184:243 

160.4:98 
19.98i 
3.;58 184.243 

« "em a !;er portanto a popularão Ih re e escrava !los sobreditos :20 municipios 
e das ~~ freguezias de Campos, cuj~i:;; listas já forão apuradas. de 409.189 individuos, 
dos q uaes pertencem: 

Ao ,:;exo masculIno. 
Ao sexo feminino. . 

221.199 
18i.990 409.189 

« ~i, a este algarlsmo accrescentarmos o de 343.986, em que cálculo que andará 
a populaca.o dos outros municipios cujas li&tas já chegárao, e dos q'le ainda nao 
a.s manda:ra.o, teremos que será aproximadamente o numero dos habitantes desta·, 
Pro\'incia de 753.li5 indiyiduos. . 

II Xão andará entretanto errado quem a orcar por mais de 800.000 almas, pois, 
como é sabido, no nosso {laiz ainda se nM cómprehendem as vantagens de um 
recenseamento de seus habitantes, e muitos se furtll.o a dar os menores esclareci
mentos, quer sobre as pessoas lines de que se compoem suas familias, quer sobre 
o numero de escravos que possúem: receialldo, quanto ás primeiras, que os dados 
que fornecerem se prestem para obrigal-{)~ ao ser .... ico do exercito e lIa armada, e 
quanto aos segundo~, que sejao moti .... os para novas· imposições. JI 
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PeJo artigo 1.0 da ResoluçAo da Assembléa provincial n. 699.de·' de Outubro 
de 1854, 'ficou o Governo autorizado para crear uma reparti~ central da adminis
traçllO publica, comprehendendo entre outras repartiçoes a do Archivo 6statistico, 
e devendo reunir estes ramos de servico na Secretaria do mesmo Governo, dividida 
por directorias geraes, e podendo pelo § 1.° do artigo 2.° modificar ou revogar os 
respectivos regulamentos. -n'aqui a extincçlio do Archivo estatistico, ficando as suas 
operaçoes a cargo da SecretarIa do Governo da Provincia pelo Regulamento de 21 
de Junho de 1859, a qual nada tem feito até ao presente, por acliar-se sobrecarre
gada de trabalhos. 

O Senador Thomaz Pompeu de Souza Brazil calculou a populaçs.o, para o'anno de 
1868, baseado 110 cá.lculo de 1856, em 1.l00.000.individuos, dos quaes 800.000 liyres e 
300.000 escravos. . 

Recapitulando todos esses calculos, pela ordem chronologica, temos o seguinte 
quadro : 

Annos. Livres. Escravos. Total. 
1768 ... 660.000 
1819 ... 363.940 146.060 510.000 
1821. ... 104.676 119.688 224.364 
1823 .... 420.000-
1832 .... 400.000 
1840 .... 183.180 .224.012 407.192 
1840 .... 207.362 224.850 432.212 
1849 .... 108.944 106.f>05 215.449 
1850 .... 262.526 293.554 556.080 
1850 .... 611.688 
185& .... 753.175 
1868 .... 800.000 300.000 1.100.000 

• 



• 
X'um periodo de setenta e um annos conta apenas a opulenta Capital do Im

perio cinco arrolamentos. 
O primeiro foi mandado organizar pelo Vice-rei Conde de Rezende em 1799 • 

. O segundo foi executado no reinado do Senhor D. Jollo VI em virtude do A.viso 
de 16 de Abril de 182l. 

O terceiro foi emprehendido pelo Ministro e Secretario d'Estado dos negocios 
do Imperio Conselheiro Bernardo Pereira de Vasconcellos em 1838. 

O quarto foi feito, sob a protecçao do :Yinistro e Secretario d'Estado dos negocios 
da Justiça Conselheiro Eusebio de Qlleirós Cai tinha Mattoso Camara, pelo ciaadAo 
Dr. Roberto Jorge Haddock Lobo no anno de 1849. . . 

O quinto, que ainda nlio está concluido, procede-se presentemente em virtude 
das InstrucCCies de 2 de Abrir do corrente anno. . 

Rou.e, ·alêm desses. um em 1856, que mnllog-rou-se. . 
O arrolamento mandado proceder pelo Vice-reI Conde de Rezende consta de um 

mappa que tem por titulo Resumo total da popula.ção que e:cistia no anno de 1.799, 
comprehendidas as quatro (regue:ias desta Cidade do Ri-o de Janeiro, até ao ultimo de D~ 
:;embro do dito amw. Tambem dos que nascêrão e fallecéTão no mesmo anoo. Este 
interessante documento faz 'parte de uma das nossas mais curiosas obras dos 
tempos coloniaes e que s6 fOI publicado na RerXsta do Instituto Histarico no anno 
de 1858. E' o Almanack histarico da Cidade de S. Sebastião. do Rio de Janeiro composto 
por Antonio Duarte :Nunes. tenen~e de Bombeiros. para o referido anno de 17~. 

A populaçi1o urbana, isto é. das freguezias da Sé, Nossa Senhora da Cande
laria. S. José e Santa Rita, elevava-se a 43.376 almas, sendo 28.390 livres e 14.986 ... 
escravos. Nao incluiu-se a tropa da guarniçao da cidade. 

Os livres dividiao-se nas seguintes classes: 

Pelas raças, em 
Brancos 
Pardos libertos . 
Pretos libertos. 

Pelos seus estados, em 

Casados: Sexo masculino . . 
I) I) feminino ...... 

Solteiros: Sexo masculino . . . ; . 
» » feminino ....•.. 

Viuvos: Sexo masculino ..... 
» » feminino ..•... 

Ecclesiasticos . . • . . . . . . . . . 
Filhos e filhas menores. . . . . . 
Recem-nascidos . • . . . . . . . . . 
Aggregados de ambos os sexos .. 

Brancos. 
3.292 
3.292 
1.707 

881 
268 
773 
123. 

3.587 
647 

5.008 

~ 

Pardos. 

460 
460 
197 
408 
140 
193 

3 
1.113 

246 
1.007 

19.578 
4.2Z7 
4.585 

Pretos. 

473 
473 
403 
613 
183 
195 

1.089 
456 

.700 

Total. 

4.225 
4.225 
2.387 
1.902 

591 
1.161 

126 
5.789 
1.349 

. 6.715 
CII'IIO-!5. 



Os escravos dividillo-se pelus 
Maiorcil .... . 
Menorús ..... . 
Recem-nascidos . . 
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suas idndes, em 
2.·100 

11.805 
781 

E' nota"el a coincidencia do numero dOi; casados de um e de outro sexo em 
todas as racas' semelhante harmonia seria descjllvel que se désse em todos os tem
pos e sociedad~s, a menos que no Il'!appn do nrr.oln~ent~ do Vice-rei nllo fosse~ o~ 
casados e casadas, sepal'ados por ul'sqmte ou ausenclU, ll1clllldof> no numero dos s~ltelro:> 
e solteiras. o que é uuyido:;o~ não obstante figurarem todo;;, quer de um quer de 
outro sexo', como chefes de familia. Os filhos menores, sem distinc~llo de :;exos, 
acha0-se cla,:;sificados por idades em tres categorias. isto é, nascido:,; no anno de 
1799. até á idade de i anno:,. e de i annos para cima. 

Este mal)pa foi examinado; estando ainda ineuito, por ~Ionscnhor José de Souza 
e Azevedo Plzarro de Araujo, que sobre a poplllaçllo aa cidade do Rio de Janeiro 
ofl'erece as seguintes consideraçoc.~ lms suas .1Jelllo/'ill.~ historicus: 

« Até no principio do anno de 1808 se conta,·ão dentro da cidade 4ô.9-i4 indi
viduas de ambos os sexc:,:. e!l.tre brancos, pardo,; e pretos, quer libertos, quer caJ;J
tiv05. apezar de referirem os mappas pm'ochiaes della o total de 43. i30; e maIS 
2.500' homens de tropa regular, o quc junto fazia o todo de 49.4-14 habitante,;, exclui
dos o:> vagabundo:>, os subtraido~ ou negados aos r6e::; das parochias e as familias 
encerradas nos claustros de S. Beuto, do Carmo, de S. Antonio, de Xossa Senhora 
da ~\.juda, e de ~ossa Senhora <lo Desterro. nos seminarios de :3. José. S. Joaquim 
e da Lapa, e nos recolhimúmos da ~Ii:;ericordia e <lo Parto, cujos individuas moIf
ta'Ç"ão quando meno;; a 800, enchendo a totalidade de 50.144 habitantes. 

«( Segundo as relaçoe:; das pr·opriedade.~ collectada,:; pela decima, desde o prin
CIpio da praia de Botafog-o até á ponte do Engenho-velbo, que 05 ministro:; com
petentes derãO em Outubro de 1820 e Fevcreiro de 1821 ao Intendente geral da 
Policia. somma\'a o total delht5 9.916, ficando exceptuada:; as da ~1isericordia, por 
isentas de pagar a lle eilll a, () ao:; impedida:: de uso. por damnificadas. ou estarem 
actualmente em obras. Em conformidade pois daqnel~as reI aço e;; llumerava: 

o bairro de S. José ........... . 
O bairro da Sé. . . . . . . . . . . . . . . 
O bairro da Candelaria. . . . 
O bairro de Santa Rita ... 
O bairro de Sant'ànna . . . . 
O bairro do Engenho-velho. . . 
A.s da Misericordia . . . . . . . 

2.164 casas. 
:3.130 » 
1.136 » 
1.445 » 
1.811 » 

230 » 
Ui » 

« Somm1!.o todas as propriedades do recinto da cidade 10.063. E· bem noto rio que 
a ~a.ior parte das casas numeradas é dc um e dois pa.Yimemos, onde se accommodão 
famlhas numerosas, o que acontece tambern com as térreas: em termos taes são 
mu~ poucas as .hab~tadas por me!lO:; de 8 pe:;i;oa::, excedendo guasi todas de 10, até 
malS de 20 ordmanumente. POi' I:;SO não e adoptave! no Brazrl o modo de calcular 
u sua povoação, c,omo na Europa reduzia o Barão ue BieIfeld de 6 a .8 individuos 
d~ cada fogo, maIS de l0. a .20. ~·esta conformi~ade o r~sultado de 1.0.0~3.rogos por. 
1;) p_essoas, ao meno~: ~~ 1<>0.94;>. al~as, a cUJo. todo aJunt.ando os ~ndlv:duos que 
pOVOa.0 os claustros rellglosos, semmanos e reCOlhimentos aCIIDa refe1'ldos. OS quaes 
se sl~Paoem m0Il;tar, quando m.enoo:;. a 800. crescc .3: população da cidade a 151.i45; 
e unm 0-1he maIS quanto contem os batalhões milItares de linha e regimentos, a 
saber: 

1. o IJcgimento de Cavallaria. . . 
1.0 » de Artilharia da Cõrtc . 

.628 praças. 
1.204 » 

1. o » de Artilharia á Cavallo. 360 » 
l. o Batalhãb de Granadeiros . 569 )) 
1.0 » de Caeadores ..... . 
3.° » de Fuiileiros .•... 

569 » 
1.707 » 

1. o » de Policia . . . . . . . 595 » 

que chegã.o a 5.632. é sem duvida povoada a cidade do Rio de Janeiro e seu con
torno po~ 15i.3ii pessoa$:., quando meno:;, de todas !1s classes e de am?os os :::exos. » 

AdmIra que Robêrto' ::;outhey, :-:empre tão bem mformado a re'3pelto de nossas 
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cousas, nem uma uoticia ti\'es~e de semelhante arrolamento. Entretanto, repor
tando-se n velhos manll~cripto;;;, diz que a capital do Brazil já em 1749 numerava 
24.397 habitantes, o que, no transferir-se parn nqui a cõrte, orcll.va-se a populaçR.o em 
100.000 lllma~, ~lU~el'O que o his~ol'in~or inglez consi.deravo. muis ca'paz de augmento 
do q ue ~e dlmmm<:!lo: gruças 11. pO~l~'nO geographlcn do empono sul-americano. 
. (~Pl'l\'.árilo, escre~'lIl elle, re\'olu~oes locaes u Alexu,ndria e Constuntinopla da 
lInportancUl. commercull, que lhes Ilsseg'lIl'!l\'i'lo as suas sltullcoes, e que entrou nas 
yistas de seus fundadores; ~el'in porém necessnria a bUl'bnrlzac!l.o do mundo civi
lisudo para que o Rio de J aueil'o deixasse de ser uma da~ mals valiosas posiçoes 
do gloDo. II 

O cálculo do ~Ion;:enhor José de Souza Azevedo Piznrro e Araujo, que orca a 
populaçno da capital do lmperio no nnuo de 1821 em cêrca de 150.000 habitãntes, 
.lá era pelo menos geralmente adoptado no secnlo passado. Um dos 'pr~sidentes dos 
Estudos-Cnidos, Thomaz .Jetlerson. computava em li8i a populacll.o aO. nossa capi
tal igualmente n'uq uelle numero, baseado nas informaçoes que lhe dera José JoaqUIm 
da ~aia, o estudante que nas mina:; romanas de Ximes procurára interessar a 
grande republica amel'lcana na independencia do Imperio dtamantino. 

Do arrolamento a quo se procedeu no anno de 1814, á \"ista dos mappas em"ia
dos á Intendencia ~eral da policia ])e~os ditrel'ellte,:; magistrados e capitiles-móres 
da Cõrte e Pro\'incl!t. nem um resultado :,e 'póde obter relativamente á. populaç!!.o 
da capital do Imperio, 1lorquanto o COD::;elhell'o :\.ntonio Rodrigues Yelloso de Oli
veira, C).ue recolhera o;; Jado~ estuti;;ticos, reuniu-a á populaçilo das "illas de ~Iagé, 
~ova de Itamby )lOje extincta: .. It.agnahy. Angra dos ~eis. Paraty .. Ilha Grande.e 
Rezende. como conselhos que devel'lão pertencer ao proJectado Arcebispado do RlO 
de Janeiro. 

O censo executado em virtude do :\ viso de 16 de Abril de 1821. pelo Ouvidor 
da comarca .Joaquim José de Qneiroz. para calcular o numero de eleitores que tinh!!.o 
de nomear os deRutados ás Curt.es pOltuguezas. apurou 112.695 habitantes, compre
hendidos em 13.5~0 fogos. dIstribuidos por 14 freguezias, em que se decompunhiLo 
os districtos da capital, a saber: 

Frcguczias urbanas. Fogos. Livres. Escra,os. Tob!. 

Santa Rita ... 1.742 6.949 6.795 13.744 
Sant'Anna ... 1.351 6.887 3.948 10.835 
Sacramento . . 3.3;)2 12.525 9.961 22.486 
Candelaria. 1.·1:34 5.4:05 7.040 12.445 
S. JO::ié .. 2.2i2 11.373 8.438 19.811 

Somma. 10.151 43.139 36.182 i9.321 

Freguczias ruracs. Fogos. Livres. Escra,os. Total. 

Iraj8. ... . . . · . 376 1.57i 2.180 3.75i 
Jacarépaguá . . . 45i 2.561 3.280 5.841 
S. JOãO da Lagõa 246 937 1.188 2.125 
Engenho-yelho .. 546 1.8il 3.006 4.877 
Inhaúma ..... . .. 303 1.127 1.il3 2.840 
Ilha do Goyernador. . . . 182 708 !:l8i 1.695 
Paquetá .... 1"- 563 61! 1.177 . . ... _I 

Guaratiba ... · ...... 588 2.642 2.i92 5.434 
Camp'l-grande · ... 604 2.480 3.148 5.628 

Somma. 3.429 14.466 18.908 33.374 

Recapitulação. Fogos. Lincs. Escra'os. Total. 

Freguezias urbanas. 10.1:>1 43.139 36.182 79.321 
Freguezias ruraes. . 3,429 14.466 18.908 33.374 

Somma. . . 13.580 5i.605 55.090 112.695 

e arrolamento mandado executar pelo benemerito :Ministro e Co.nse~heiro d'Estado 
Bernardo Pereira de Vasconcellos, em 1~38, compr~he~deu eID: pnmel;O lugar as. 8 
freguezias da cidade: Sacramento, S. Jose, Candelal'la, :::;a.nta.- Rlta., Sant A.nna, Glona, 
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Engenho-veiho e LagOa, e em segundo lugar as 8 de f6ra: Paquetá, Ilha do Goyel\
nador.Inhaúma, lraja, Jacarepngua, Campo-grande, Curll.to de Santll.-c.ruz e Guaratlbl!-. 

A' populaçQo das' primeiras elevou-se a 97.162 individuos, formando 13.917 faml-
1iM e habitando 13.423 casas, a saber: 

Condições. 

Livres ........ . 
Escravos '.' .... . 

Somma. 

Homens. 
32.419 
22.192 

54.611 

!llulheres. 

27.606 
14.945 

42.551 

Total. 

60.025 
37.137 

97.162 

,A. populaçao das segundas subiu a 39.916 individuos, formando 3.439 familias, 
habitando 3.6:33 casas, a saber: 

Condições. 
Livres ................ . 
Escravos .............. . 

Som::~:~ ........ . 

Homens. 
7.428 

12.391 

19.819 

!llulhcres. 

11.072 
9.025 

20.097 

Total. 

18.500 
21.416 

39.916 

A popula.çao geral de t~do o mu~i~IP!O ~a . ci.dade, comprehendidas as 16 fre
guezias, apresenta a totalidade de 13/.0/8 mdlnduos, formando 17.356 familias, e 
ll.abitando. 17.056 casas, a saber: 

Livres. 
Escra,"os. 

Condições. 

Somma ........ . 

Homens. 
39.847 
34.583 

74.430 

!llulhercs. 

38.678 
23.970 

62.648 

Total. 

78.525 
58.553 

137.078 

Nas primeiras 8 freguezias estilO incluidos 9.246 estrangeiros. e nas restantes 
284, o que perfaz a somma de~ 9.530, numero por demais insignificante para attin
gir a sua realida1e. Compunha-se pois a população de todo o Manicipio de: 

Nacionaes. . . . . . . . . 68.995 
Estrangeiros. . . . . . 9.530 
Escravos . . . . . . . . 58.553 

Somma ..... 137.078 

A' energica acthidade ele que era dotado o cidadão Dr. Roberto Jorge Haddock 
Lobo, se deve o arrolamento de 1849. )i'ão é elle perfeito e está ainda bem] longe 
de sêl-o, pois, apezar da protecção e auxilio que encontrou no eximio estadista 

.Eusebio de Quell'ós Coitinho Mattoso Camara, então Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocios da Justica, teve ainda de lutar com O'randes difficuldades e enormes 
obstaculos que lhe profongárão os trabalhos, cancando-Ihe as forcas, !l0r mais de oito 
mezes, primeiro que conseguisse vêl-os coroados 'do desejavel resultaao. 

« Foi, dizia e11e, e tem sido sempre crenca nossa que entre cousas humanas 
nao ha difficuldades que se nilo possão · ... encér. si uma tencilO firme e tenaz lhe 
faz applicar os meios de as supperar. Haja vista para esses dous espantosos monu
mentos que a uma vontade de ferro aprouve legar á 1?osteridade e que de.em cons
tituir o orgulho da geraçilO presente, e diga-se-nos SI a nossa proposiçãO póde ser 
contestada. . . 

« O maior dos males que tem afJ:1igido e ha de entofllecer por muito tempo a 
marcha. natural· e progressiva deste nsto, immenso e rICO territorio da America 
Meridional pro .... ém de se ha .... er entendido que a palavra diffi.culdade é muitas vezes 
synonimo de impossivel! Erro fatal que por tanto tempo nos tem feito jazer no 
atrazo em que nos vemos. » 

Dos meios de que lancou mao, para realizar a tarefa a. que se impuzera de 
Ui.o boa. vontade, nos dá eUé proprio conta pelo seguinte modo: 

u Toda a. certeza e perfeicllo posElivel de am recenseamento depende exclusiva
mente da exactidao dos alistãmentos chamados de familia, mórmente si eTIe é o 
primeiro a que com regra se procede. Já. se vê que todo o nosso cuidado devia ser 
levado para este lado. 
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« Com eft'eito a pedido nosso ordenou o Sr. Chefe de Policia., em fina de 
Julho do anuo pl'oximo passado, a todos os subdelegados de sua jurisdicçao 
p~ra que sel~ perda de tempo obtivessem, por intermedio de seus inspectores, um 
I~llnucloso alIstament~, por modo que de cada fogo ou ·casa. se lhe remettesse uma 
lIsta, na· qual deverll1.o. con~tar nn.q só todas as pessoas que a .habitavllo. com 
declllraçB.O do sexo, naclQnahdade, Idade, estado, profissl1.o e condlcno, ma.s ainda 
com u da fI'egneziu, districto, quarteirno, nome da ma, e numero da casa. Todas 
estas declaracoes e principalmente 11. ultima nos erao neceilsarias para. a boa exa
CUÇilO. do trabalho e para podermos fiscalizar si o numero das listas que nos 
deverlilO ser apresentauas era na. realidade o exacto e o verdadeiro. 

• I( LoÇl'o que o alistamento, assim recolhido, principiou de nos vir ás mllos, grande 
fOI o tra.oaltio e paciencia que foi preciso despender para o extremarmos da con
fusil.o em que q uasi todo elfe viera, c organizal-o methOdicamente, segundo a nnme
ra~!lo cardmal ilo~ pred~os das di .... ersas ruas a que di~ia respeito. Conse«uido isto, 
passámos 11. exammar SI a numeracl1.o se acha"a segUida e quaes as faltas que se 
ilavilo. • 

• « ~ ~abido de todos o estado lastimoso em que se acha a numeraçilO dos pre-
dlOS da CIdade. Em toda,;; as runs se ,·êem. predios sem numeraçD.o e outros nume
rados por letras do alphabeto; e ruas inteIras ha que nem um s6 numero têm! 
Dessa sorte como nos poderia ser facil o exame que pretendiamos fazer? Oecor
reu-nos felizmente a idéa de sahir desia di:fficuldade servindo-nos dos livros do lan
çan;tento da de cima urbana, existentes na Recebedoria lio municipio, onde com a 
maIOr perfeiç!lO e clareza achamos descriptos todos os predios, seus pa.imentos,· 
nomes de proyrietarios e inquilinos. Era uma tarefa incommoda e trabalhosa, mas 
nil.O imposslve ; e assim sendo, cumpria venceI-a, como de facto vencemos, ~cas 
á bondade do mui digno administradcr daq uella repartiçao 9.ue,· condoido do mcôm
modo e perda de tempo que por muitos dias aUi gastámos, chegou ao ponto de 
facilitar esse exame consentindo que para nossa casa trouxessemos os proprios ca
dernos, que ha viao servido de base aú lancamento dessa época. 

« Deste modo!l com dados tão preciosos, tivemos entüo de obseQ"ar immensas 
faltas; porque quarteiroes havia em que o numero das ~istas, que faltavao, excedia 
ao das que nos hayião :>ido mandadas. Que inexactidao se não daria si por Yen-' 
tura houvessemos acreditado na fidelidade dos primeiros dados emiados '? 

« Verificadas as faltas, e lancadas com toda a clareza em tantas relacoes 
quantos erão os quarteiroes das dilferentes freguezias, pedimos de no.o que 'nos 
Iiouvessem de enVIar as listas de familias aUi apontada!':. . 

« Foi na satisfacçao d'esta exigencia que grandes dilliculdades nos sobre:vieriio, 
a ponto de quasi desanimannos da empreza, 'visto que, sendo estas faltas perten
cen tes pela' maior parte a chefes de familias remissos e que ni!.o podem ser com
pellidos a este dever em co.nsequencia de tal ou qual conSIderação, que goza0 inhe
rente aos lugares que exercem, ~rande paciencia, dedicação e trabalho era mister 
despender com semelhantes recalcItrantes e desobedientes á lei. Por isso, desde que 
os Inspectores se ,"iB.o a bracos com indiyiduos taes. ou tratávao de illudir a exi
gencia desculpando-se umas -\ezes com a nao existencia do predio de que se recla
mava a lista, ou entao que não pertencia ~o seu quarteirão, ou finalmente ainda 
com a salvadora tangente de que o predio se acha.a desoccupado na época em 
que ha.iao procedido ao alistamento, quando pelo .lançamento da decima se via 
completamente o contrario. 

« Descrever os passos que então démos, as horas que gastámos em pura perda, 
as vezes que o:fficiámos para solver todas as duvidas e questoes propostas (no gue 
tivemos sempre por mais util o empregar a phrase do ~upplicante do que a CU'dem 
da autoridade que nos fõra conferida), seria uma narração Tonga, enfadonha e pouco 
agradavel. Para que ao menos se possa fazer uma idéa aI>roximada, bastarã ... dizer 
que, sempre que nil.O nos satisfazIilo as informaçoe~ recebidas, tratavamos de ir 
pe!':soalmente aos proprios lugares da questao e ahI conhecermos até que ponto 
eril.O ellas exactas. 

I( • Nil.O é para f~e~ praça dos. sacrificios, que fizemos, q u~ descel?-cs a uma 
exposlcilO táQ minuciosa, mas adrede minguada, e de facto mUlto abaIXO do que 
na realidade succedeu; n'esta parte nao r~ceia.mos um appell~ para todas as pessoas 
de boa fé gue por este respeIto se relaclQná.r~ c0Il!-nosco. Nosso. fim, en~l?-do e!D
tanta particularidade, é o de mostrar com eVIdenCIa todo o cwdado e dIllgencla 
que empregámos para que o alistamento fosse o mais exacto possivel. Tao pouco 
queremos lrrogar a menor censura dos Srs. Inspectores, que de uns nem ~ 
tanto teriamos razilO e de outros deve-lhes servir ue defeza, nilO só a falta de oo.u-

CllNso-26 
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Ca.cllo que ha ainda do. parte de nos:;o povo paro. este genero de traba.lhos,. como 
tainbem o desrespeito que entre nós se ,"otn q unsi gern~mente ás . autorldades 
menos graduadas, como si ante Os olhos geVel'08 e restl'lctos da lel se devrlO 
admittir graduacoes nn. voz que a intímn ou no poder que o. executa. E com tal 
educ.llçllO e taes . c~.<;tumes, quem é q,ue, se!,vindo. ~st~ cargo officiosam~nte e por 
conslderaçoes particullll'es, se q uerera expur n. lDJurlll de uns e á \'mgança de 
outros? 

« Longe, mui longe nos levaria o desenvolvimento destas consideraçoes, e for-
coso nos é voltar no ponto de que ellas nos nrredárno. 
. (( Com estas diligencias f 01 que pl1demos recolher um alistamento quasi com
pleto: poisque de 21.G,94 fogos ou habitaçoes: 9.ue tanto tê~. as ?ito aitlerente~ 
freO'uez18.s aO. Cõrtc. nerüo-nos ás mnos 21.33G h8tas de fnmlha, alem de relaçoe:. 
especiaes.\ e exactissimas de todos ~~ convento:;. hospi!aes, casas d~ _ car~dade, ar~e
naes. prlsoe~. e nq unrtelamelltos. \ lerão por cOllsegullltc It faltar 3;)8 hstas. CUJOS 
cbefes se neO'ál'ão Hb~olutamcnte a entregaI-as. Ainda assim. apez!l.r desta falta, 
que chamare~os il1:;ignificante, nüo se poderá resentir delln o nosso recensea
mento. porque calculámos proporcionalmente o. populnçi1o que pod~riamos· dar. Fi
zemos mais ainda: démos c1emais em todo:; os quarteiroes 5 por cento. I'obre a apu
ração obtida: pratiça. que é de costume empregar-se como correctivo daquella população 
que póde escapar ou negar-se ao alistamento. 

(( Pelo que respeita l:t:; 8 freguezias de fóra da Curte, nno vodiamos por certo 
empregar a me8ma fi:;calização, \'isto que não estão ellas sujeItas ao imllosto da 
de cima urbana. Todavia ser\'imo-nos para eS::ie fim de outros dados, de mforma
coes particulares e do conhecimento p!'oprio que temos de qua,;;i todas ellas; e 
podemo~ assegura! sua exactidão, tanto. quanto é p~ra desejar. . 

( ~o methodo de apuraçüo :"egmmo::i o' maIS trabalhoso, porém o maIS 
seguro; isto é. a}?urámos lista por lista, individuo por individuo, e todas as suas 
respectivas cl 'lssiticacoes. 

«( Abandonámos á classificaCáO por cures e 'Profi.:soes. 
(( A prim.eira, pOl'~tle. além' de odiosa. deveria sahir muito imperfeita pela infide

lidade com que cada mdividuo faria ele si proprio a necessaria declaraciJ.o; comtudo 
"poder-se-ha saber muito a"proximadamente qual é a somma da gente 'de cõr, si se 
diminuirem da totalidade todo~ os individuos escravos. libertos. e mais um terco 
dos li \"res. ..• 

(( Abando.náI?~s a seg~lllda pela seg::Jinte ra~llo:. . 
( Todo mdl'nduo cUJO melO de VIda não e mUlto decente. dá-se de ordma

rio como vi,:endo de ag~ncias; aquelle ontro, que nã<? passa de 'ven~eqor de ani
maes, appelhda-se negoc:ante: este que apenas e um SImples guarda-Y'IgIa, arvo,1'a-se 
em ~m emp~egado publico, e si~ de ceteris. De maneira que por fim teriamos uma 
classIficaçã~ lmmensa de neO'~Clantes, de empregados pubhcos, etc., e que bem 
!onge es~arla de -iõer a verdadClra expressão. das diferentes profissoes. Com tudo . 
lSSO tratamos de preencher esta lacuna, sernndo-nos de outros dados mais exactos. 
na continnaçno do trabalho a que procedemos ainda.» . 

Abrangia então o municipio da Côrte 15 freg-uezias e um curato e erllo ellas: 
Sacramento, S. José, Candelaria, Santa Rita. Sant'Anna. EnO'enho-.elho Gloria. 
LaO'õa, InhaÚ'ma, Jacarépaguá, Irajá, Campo-grande, Gúaratiba, Ilha dd GO'Ç'er~ 
nador. Ilha de Paquetá e o Curato de Santa-cruz. ;\s frerruezias de S. Antonio. 
·S. Christo\"ão e Espirito Santo são. como é geralmente sabido. de recente creacllo: 

. De dois modo~ se .con;,;idera\'a e ~c considera ainda dhidido o municipio· da 
Corte : ~m seg1llldo o ~mpo:;to da declma e o outro segundo a jurisdicCão policial; 
Para o Imposto da decIma tomrLO-se ;;ómente como cidade as 8 frerruézias de seu 
re~in.to: papl: a jurisdicçã~ 'p~licial, na conformidade da Lei da refo~a do Codigo 
cl'lmmal, dlnde-se ~ mumclplo em du?-" delegacias, sendo que a -primeira com
PFehende as fregt~eZlas de fÓra da CIdade, e a segunda a~ sete restantes da 
cIdade,. fic~nd~ n e:;te caso a da Lagõa. que pelo imposto faz parte desta, perten
cendo a pnmell'a. 

Res~lto~ .do arrolamento que a população do municipio da Côrte eleva"\"a-se a 
266.466 mdlnduos de um e outro sexo, distribuidos assim: 

8 Freguezias da cidade ........... " 205.906 
8 Freguezias de fóra da cidade . . . . . . .. 60.560 

". Será esta u. sua: 'verdadeira população?)) :perguntava o Dl'. Haddock Lobo; e res
pondm : (( De dOIS dlfferentes modo,:: se póde lSSO verificar. Segundo a opiniãO dos 
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melhores estatisticos, a populaçl\O de um paiz guarda uma pl'opOreM conhecido. 
com Oil óbitos e nascimentos. Tem-se hoje verificado que I\. pl'oporç~o do. mOl'tali
dade ht1UUl.llo. em dift'erentes paizes da Europl\. vln'ia desde 1 obito para 37 indi
yiduos até 1:50, d'onde resulta que a pl'OpOl'çl\O média será 1:37 e 1:38. Assim 
é que ua 

Russia dá . . . . 1:28 
Napoles. . . . . . , . 1:29 
Itulin, em gemi. 1:30 
AU:oitria. . . . 1:33 
Hollandu. . . . . 1 :33 
Hespllnba . . 1:34: 
Pru>;sia. . . . . . . . . . . . . . 1 :38 
Belgicn. . . . . . . . . . . . . .. 1 :.12 
Franca. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 :4:4 
Ing-húerra . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1:.15 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 :-19 
Xoruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 :50 

« Proporcao média ~ntre 1:3; c 1:38. 
« O relat"orio do Sr. :\Iini"t!·o do Impel'io. apre,;entado este anno ás Camaras 

legislativas, dá o numero de ü.ti;)1 obitos occorrido::: em 1849 em todo o ~lunicipio 
Xeutro. 

« Comparando-se este llumero de obito,.: com a llopnlacão. que no,;; foi conhecida. 
temos que nos occorreu 1 obito sobre 40 habitantes. Ura. 'admntindo-se mesmo que 
o numero de obito,; de que clít conta o relato rio. e:;tC'ja 11m pouco abaixo do que 
talvez ::;eria- na rC'alidade 'o que l1ão e,.:tamo,.: longe de ac!·edittlr. principalmente 
para as freguezia,; de f6ra da cidade. onde em al~uma.:: fazenda;; se dão muito,; 
obito:; de que os vigarios nilo tem conhecimento:. pÓde dizer-se. :<em medo de e~rar, 
que a propOl'~ãO da mortalid<ldc e:;tit para a da população na razão de 1:38; 
proporcao esta que, scgmulo o que acima deixamos <lito. vem em abono da certeza 
ao no:;~.;:o trabalTlo. ou de que a populaSão do :\Iullicipio );'eutro é. muito aproxi
madamente. a de 266..J:ü6 habitante~. 

(( Comparada ainda com a que se achou em 1838, o que tambem vem exarado 
no mesmo relatorio, temos: 

1838 ............ . 
1849 (onze a~no:ii depois). 

Crescimento no mesmo tempo. 

Crescimento em cada anno ......... . 

.137.0;8 
266.466 

129.388 

11.i62,;) 

I( Parece-nos que semelhante crescimento pecca por dema;:iado. u'onde com razão 
se póde concluir que aquelle recen:::eamento de 1838 e~tá. muito abaixo do que deve
ria ::;er. 

I( ~a Europa é qua:<i g-eralmente \1:;0 calcular-se a populacão dos paizes pelo 
numero de fogo:>. .-\.:::sim o numcro de habitantes. que uiio pal:a cada togo, varia 
entre 5, ;) 1/2, e 6. Este prcce~~o torna a Opel'a~ão muito mai~ simples e facil .. do 
que pela manei,ra {!or que nós a fil.em~)::;. Entre n65 porém se~elhante estimatIva 
devel'la ser mUlto 1alsa, em con:::equencla da escravatura . 

. I( Pelo nosso mappa se "ê que 2tiG..J:G6 babitante:; dividido:, por 27.024 fogos dãO, 
desprezadas as fraccoes, !) habitantes para cada fogo lla:; freguezia:-: da cidade e 
12 para as de f6ra 'da cidade. ~ão é pois po:,:,:i\'el deixar de operar o recen:::ea
mento de nossa população sinão pela fórma tra baiho:,a e ingrata por q ne o fizemos. 

«( Poderiam os ainda veriticar a populacão pelo:,; na:,cimento';:, si o rooao qe registo, 
que para elles se usa, pude:;se in~plrar 'o rue,.:mo gl'im de confiança que inspil"do 
os dos obitos. Quem nilo sabe que entre nó::: cxi"te uma grande porçãO de atrica-' 
nos por contrabando. que se não achão baptil.ado:,·? Poder-::.-e-:lm dizer que o mesmo 
argumento se dá para o alistamento: ma;: tal não lia, porque o primeiro cuidado 
que hoje tem o po,.:suidor de um escravo boçal é o de matriculal-o e alistal-o con
venientemente como tim meio :::eguro de manter. a sua propriedade. O:a, como nil.o 
ha pena alguma ·para aquelles que os não baptIzarem. -mzão de ,::obE'Jo para que 
os registos dos baptismos n9.o pOSSfLO merecer confiança alguma. 
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« Si examinarmos o. populB:çll.o hoje conhecida. de 266.466 individuos em reCerencia. 
aos dois sexos, teremos o segumte: 

I • 

Homens. . . . ......... . 
Mulheres .........•...... 

Excedente a favor do!: homens .. 

152.966 
113.501 

39.464 

« O excedente a favor dos homens !lobre as mulheres procede todo de ser a emi
graçll.o dos homens muito maior do que a das mulheres, porque, si assim nB.o fosse, 
dar-se-hia o que se dá em todos os paizes, isto é, serem as mulheres em muito maior 
numero que os homens. 

«E ainda isto se verifica entre nós na. populaçao nascida no paiz, como se 
p6de ,.er do seguinte: 

Livres e libertos nacionaes. 
Escravos nascidos no paiz. . 

« Excedente a favor das mulheres 2.597. 

Lines e libertos estrangeiros .. . 
Escravos estrangeiros . . . . .. . 

« Ex.cedente a fa\'or dos homens 42.061. 

Homens. 
53.286 
2'2.462 

75.748 

Homens. 
34.088 
43.129 

77.217 

Mulheres. Totnl. 
56.205 109.491 
22.140 • . 44.602 

78.345 

:\Iulheres. 

12.285 
22,871 

35.1;)6 

154.093 

Total. 

46.373 . 
66.000 

112.373 

« A ,população estrangeira, .que góbe a 112.3i3 indiyiduos de ambos os sexos, póde 
ser conSIderada do modo segumte: 

Homens. Mulheres. Total. 
LlHes: Portuguezes. . . . . . . 21.32J .5.as 26.749 

li De diversas nacõe:;. . . 8.912 2.263 11.175 
Libertos.: 'Africanos .. . 

3.853 4.596 8.449 .... · . 
Escra"los: Africa1lO8. . ... · , 43.07~ 22.823 65.895 

» De diversas nações. ~ ... 48 105 · , ;)/ 

7i.217 35.156 112.373 

« Exaniinimdo 9 total da populacão do jlunicipio Neutro pelo lado de suas con
dicoes, vê:-se que a populacão lh're éxcede a escrava na somma de 45,262 indiyiduos. 
Nó emtanto, SI descermos 6. analyse entre as fregnezias da cidade e as de f6ra da 

.. Cidade, .ere~os que nestas ultimas o excesso é pelo CQntrario a favor da poplllaçiLO 
egcrava~ ASSIm é que teremos: 

It « Cidade: 
Lines e libertos de um e outro sexo .. 
Escravos de um e outro sexo. . . , . : : . 

Excedente a favor da populaçM livre . , 

« Fóra da Cidade: 
Livres e libertos de um e outro sexo. , 
Escravos de um e outro sexo . . . . . .. 

Excedente a fa.or da população escrava. 

127.051 
78'.855 

48.196 

28.813 
31.74i 

2.934 » 

Este cálculo, na fa.lta de outro::; mais modernos, tem ser~;ido de base para a 
est,iI!lativa da população do, imperial Municipio, mais do que nenhuma outra 
SUJeIta ás alternatIvas da varleda:de da tabella dos obitos nas calamidades por que 

., 
"=?. 
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tem passado com o. invasllo de epidemias assoladôra'J e da emigraçll.O, nllo só estran
geiro. como nacional, e nno só livre como tambem escrava, e sob as oscillaçoes 
das cidades mllritimas pela populaçno adventicill. Uns exngérllo-na, outros dImi
nuem-na visivelmente, e sõmente o resultado do arrolamento, a que se procede actual
mente, poderá. mostrar o verdadeiro nlgarismo, o qual, fazendo-se l1lz no meio das 
trévas, acabará tanta incerteza e duvida, se o espirito de partido nilO concorrer ainda 
uma vez para fazel-o mangrar. 

A.lém aesses arrollamentos, tentou-se organizar na Secretario. de Policia o mappa 
da populaçno no ·anno de 1856, o qual acompanhou o Relatorio de 4 de Abril de 1.857 
de seu digno Chefe Dr. Antonio Tnomaz de Godoy. 

Tendo sido feito o recenseamento por intermedio dos subdelegados, deixárD.o de 
cumprir o 'seu dever os das fregllezias do Sacramento, Jacarépagná e Paquetá; e 
satisfi2ierliO incompletameBte os das freguezias da Candelaria e Sant' Anna, este com 
falta de 8 e nq uelle de 9 q uarteiroes. mall0s-rando-se assim todo o· trabalho! 

A. populaçao apurada foi de 147.432 habitantes, a saber: 

Quanto á condiç!l.o: 
Livres ..... . 
Escravos .... . 

Quanto aos sexos: 
Homens .......... . 
Mulhereg ............... . 

Quanto á nacionalidade: 
Brazileiros. . . . '. . . . 
Estrangeiros .. 

Quanto ás idades: 
Menores .... . 
Maiores .... . 

Quanto aos estados: 
Solteiros. . . . 
Casados ...... . 
Viuvos .. , .... . 

• 

100.091 
47.341 

80.649 
66.783 

82.576 
64.856 

66.695 
80.737 

107.616 
35.397 
4.419 

. . -~ população das tres fregue~ias, que não figurárão no mappa. foi de 33.075 
mdlvlduos em 1838, os quaes, reuDldos á populaclto das demais freguezias arroladas 
em 1856, dão a totalidade de 180.507 habitantes. 

Poderia, comparando o augmento da população da::: f~eguezias comprehendidas 
no mappa de 1856 com as de 1838, achar o das freguezlas n!l.o arrolaaas, e che
gar o mais possivel á probabilidade da exactidão: falta-me porém tempo e espaço 
para semelhantes calculos, sendo de mais a mais cada mappa e1aborado por differente 
systema, o que llri\"a de de~cer ás suas dh'ersas classificações. 

O Senador Thomaz Pompeu de Souza Brazil estimou actualmente a. populaç!1.o 
em 510.000 indi.iduos,. sendo 430.000 livres e 80.000 escra,·os. . 

_ A recapitulação dos diversos calculos é a seguinte: 

Annos. Lines. Escra'"os. Total. 
1749 " .. 24.397 
1799 ... 28.390 14.986 43.376 
1808 ... 50.144 
1821 .. . 57.605 55.090 - 112.695 
1821 •.. 15i.377 
1838 ... 13i.Oi8 
1849 ... 155.864 110.602 266.466 
1869 •. 430.000 80.000 510.000 

. -
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o mappa da populacnõ desta Proyincia, remettido pela Presidencia c(}m officio 
de 9 de Março deste anno, traz apenas o numero do:; habitantes de suas 19 comar .. 
cas, aprese~tando um total de i35.595 almas, a saber,: 

Franca ..... 
Araraq uára . . 
1I0gy-Mirim. . .' . . . 
Ri(}oClaro. . . . '. . .. 
Braganca ................... . 
Campina.c; ................... . 
Constituicão. . . . . . . . . . . . 
Itú ... : .. ' ................. . 
Itapetininga.. ............... . 
Botucatú ... , ......... . 

. S. Paulo .............. . 
Santos ............... . 
19uape .............. ' 
Jacarehy. . . .- . . . . . . . . . . . 
Parahybuna ............ . 
Taubaté .................... . 
Guaratinguetá. . . . . . • . . ... . . . . . . . 
Lorena ..................... . 
Bananal ...........•......... 

38.925 
91.415 
44.350 
37.740 
39.365 
40.540 
39.120 
49.100 
30.630 
36.280 
40.230 
27.920 
37.200 
46.630 
44.770 
40.160 
30.810 
35.050 
45.360 

Este ..nappa, segun~o uma not~ que o acompa~ha, foi organizado pelo defei
tuoso recenseamento ultImamente feIto, com as modlficacoes que o estudo . aconse-
1hou; assim pois aproxima-se apenas da verdade numenca. A populaçlLO da Pr(}
vincia nlLO tem tido augmento consideravel ·n'estes ultimos annos, por ter sido 
diminuto o movimento da emigraçl!.o. 

Existem numerosos calculos sobre a populaçilO desta Pro~in.cia, reproduzidos em dif
ferentes annos, e com os quaes se têm occupado pessoas dlstmctas pelo seu saber, e 
respeitaveis pelo seu nome. 

Vejamos primeiramente o. que .tem.o cunho'de omcial. 
Dos mappas enviados pelos ou.idores e pelo Governador da capitania ao Desem

bargo do Paco e á. Secretaria d'Estado do Reino em 1816, vê-se que a populaçao 
adulta da PrOvincia devêra ser de 191.998 habitantes, sendo para notar-se que nl!.O 
esULo incluidos os habitantes da comarca de Cabo-'-erde. nem os da de Coritiba e 
Psranaguá, que fórma actualmente a Provincia .do'lParanà, aquella com 10.000, e esta 
com' 54.737 habitantes. Segundo o cá.lculo do Conselheiro Antonio Rodrigues Velloso -
de Oliveira, .essa populacao elevar-se-hia em 1819 a 238.323 habitantes. . 

Um dos primeIros aeios da Assembléa provincial, no anno da sua installaç!l.O, foi 
a decretacl!.O da Lei n. 16 de 11 de A.bril de 1835, pela qual auctorisou a Presiden
cia da Provincia a despender as quantias necessanas com a redacçAo c impres-
810 da estatistica. da. Provincia.; e em seguida estabeleceu pela Lei n. 5 de 19 
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de Fevereiro de 1836 a fórma pOI' que serill.O satisfeitos os arrolamentos da po-. 
pulac!l.o, obl'igando a executaI-os em épocas certas e determinadas. 

Ó Dl'. Presidente Bel'nardo José Pinto Gavill.O Peixoto, no seu Relator.o de 7 de 
Jalleiro de 1887, co~munic?u n .-\s:;emb~é~ achf1.l'-se nomeada a commissll.o para. 
exe~uçno das refenda.'i .lels, se~do presldlda pelo Marechal r~ormado do Im
perml Corpo de Eng-enhell'os Damel Pedro Yuller, que com ~ malOr esmero procu
rou preencher as nstas dos legisladores provinciaes, prestando-se com. incansavel 
zêlo 11.0 servico em beneficio publico. . 

Ii Como, porém, juntava o illustre Dr. Presidente, n!l.o se I?6de dar a esses 
trabalhos todo o ,·alor. que aliás merecerino, si lhe tivessem senldo de base dados 
exactos, julgo conveniente estabelecer-se um systema regular de serviço para. os 
n.ecessarios exames! .e o b:;enaçoes em certos pontos da Provincia, cujo· resultado 
Slrva para se corrIgIrem o:; erros, que naturalmente há de haver nos mappas e 
quadros já feitos, e para se organizarem outros q \le ainda falt!l.o, colhendo-se ao 
mesmo tempo muitns noticias de que precisamos, poisque nll.O se p6de confiar nas 
informaçoes c esclarecimentos que até aqui 05 Juizes de Paz tem emiado, por 
i>erem prestados pelos otficiaes de quurteir'Je.,;. muitos dos quaes nno têm a neces
saI'ia aptidno :para este serviço. I) 

O Dr. Presldente ~Ianoel ~lachado ~uncs. actualtnente Desembargador, annun
ciou em seu Relaturio Ih 7 d~ Janeiro de 1840 a conclusãO da impressao do Ensaio 
de um (~uadro e.~tatisli('o dcyido aos esforco,; do ~larechal Daniel Pedro Muller, e 
digno de apreço, nuo obstante o seu estado incompleto e a necessidade de um novo 
trabalho mais exucto. por· isso que não julgava invenciveis as difficuldades exis
tentes. 

O Presidente ~Ianoel Felizardo de Souza e ~Iello, que falleceu sendo Conselheiro 
d'Estado e Senador, no seu Relaturiu de 7 de Ja1U~il'() de 18·14, dice que essa obra 
continha algumas verdade;;. ajuntando todayia que resentia-se em muitas partes da 
impureza da fonte, onde fôrno bebido~ os esclarecimentos para sua confecç8.o. 

(I E' entretanto forçoso confessar, pondera\"a elle, que por ora, e tah'"ez mesmo • 
por algum tempo, difficil seria levar a etreito ql.1alquer tentatiya em maior escala 
sobre este objecto, por faltarem o,; meios proprios para conseguil-o, deyendo con
tentar-no~ com obter conhecimcuto" do c.:;tado de nossa populacão, e ir paulatina
mente accummulando os ,Precisos dados a respeito de tiio mteressante materia, para 
o que sera. preciso habihtar a Presidencia com os necessarios meios. 

li Bem que a Lei provincial n. 5 de 19 de Fevereiro de 1836, contio.uava o 
digno Presidente, tenha e::tabelecido a fórma por que deyem ser feitos os arrola
mentos da populacão, impondo a obrigac8.o de serem tirados em épocas certas e 
determinadas, e alíás ninguem desconheca as yantagens e mesmo a necessidade de 
arrolamentos, que seji10 perfeitos e \'"eridicos; jámais tentou-se dar completa. execucilO 
a. essa lei, talvez por entender-se, e com raZão, serem meno~ proprios os juizes 
de paz para o desempenho desta tarefa, já por estarem sobrecarregados de obri
gacoes excessivas, ja mesmo por nM terem. em geral as precisas habilitaçoes. 
Hoje, porém, que o § li do artig-o 18 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro 
de 1842 incumbe ao Chefe de PolIcia a obrigacão de organizar, por meio de. seus 
delegados, subdele~ados, juizes de paz, e paroéhos, o arrolamento da populaçtl.O da 
Provincia, é de crer que. attenta a mais prompta acç8.o do Governo sobre a maioria 
desses funccionarios, dadoS' mais proximos á yerdade sejü.o obtidos sobre este ramo 
da estatistica. » •• 

I~uaes refiexoes furão reproduzidas pelo Dl'. Pre:sidente José Carlos Pereira de 
Almelda Torres, depois "isconde de ~lacahé, em seu Rehtorio de 7 de Janeiro de 1848. 

Pelo art. 9 da Lei de orcameo.to de i de )Iaio de 1851 autorizou a Assembléa 
provincial ao Goyerno para éncarregar a pe.ssoa habilitada a execução de uma 
nova estatistica. A economia porém presidiu a redacção do artigo, inserindo-se na 
exposição legislativa a clausula grctluitamellle, que, tornando a autorizaç8.o absurda, 
inutilisou tão importante disposicãO. 

(I Reconheceste;:; o principio, 'allegou o Dl'. Presidente José Thomaz Nabuco de 
Araujo, actualmente Conselheiro d'Estado e Senador, no seu Relatorio do .1..' de ,Vaio 
de 1852: convem que acceiteis a sua consequencia; não é possi .... el que esse tra
balho, que exige um estudo e dedicacão tão exclusi .... a e permanente, possa ser 
feito gratuitamente. Con .... ém portanto habilitar o Go .... erno com a quantia constante 
do orcamento, e antorizacilo para impôr multas as autoridades que recusarem os 
esclare"cimentos necessarios á confeccll.o da estatistica. » 

Ao Relatorio do distincto Dr. Presidente annexou-se o mappa da. populaciU) da 
Provincia, formulado segundo as informaçoes fornecidas pelas camaras municipaes 
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e delegados, e comparado com o de 1836, impresso no Ensaio de um quadro 8Btalistico 
pelo Marechal Damel Pedro Yuller. . 

A populacll.o que em 1836 era de 326.902 habitantes, sublU no o.nno de 1852 
a 507.989. E" ne~essario porém deduzir, tanto n'um, co~o. n'ou~ro anno, a popula.
<;11.0 dos municiQ.ios que pertencem agora á nova ProvmCla, vmdo a ficar 0.. de 
S. Paulo em 1836 com 284.012 habitantes e em 1852 . com -168.839. N'este ultimo 
recenseamento" os algarismos fõr!lo cuidadosam~nte arredondad.os por algumas au
toridades, e creio que com eXIlO'erac!lo, ou mUlto defeltuso c lOcompleto era entll.o 
o censo elaborado pelo ~Iarechal Dániel Pedro Muller. t':' •• 

Segundo o mesmo Marechal a pOlJUlaç~o em 18?6 montava 0.258.901 mdlVlduos, 
e em 1836 at~ingia a 284.012, deduzIda d esta ultlm~ totalIdade o. população da 
comarca que Já lhe n!lo pertence; como vê-se do segumte q IladrQ : 

Livres. 

Raças. Homens. !\Iulhcrcs. Totol. 

Brancos. · . · . . . . . . . 73.019 i5.965 148.984 
Pardos · . · ... ... 23.22'2 26.097 49.319 
Negros creoulos .... 2.116 1.813 3.929 
Negros africanos. · . 993 987 1.980 
II1dios. . . · .. . .. 345 395 740 

Somma. 99.695 105.257 204.952 

Escravos. 

Raças. Homens. ~Iulheres. Totol. 

Pardos .. · . 6.312 6.327 12.639 
" Negros creoulos ... 15.381 15.498 30.879 

Negros africanos .. 22.477 13.065 35.542 

Somma. 44.1iO 34.890 79.060 

No censo de 1826 ha ainda a separar a populaçs.o dos municipios das Provin
cias de S. f'aulo e Paraná.: ;IDas ignoro a populaçãO peculill:r a. cada uma dell~s. 

Ao ,;ablO marechal Damel Pedro ~Iuller succedeu o B~lg'adeIro José JoaqUIm 
Machado de Oliveira, que en~re os numerosos trabalhos relati,·os á estatistica, com 
que dotou a Proyincia de seu nascimento. apresentou o quadro da populaçil.o re-
censeada no anno de 1854. . 

« A importancia destes trabalhos, disse o Dr. Vice-Presidente Antonio Roberto 
de Almeida em seu Relaton'o de 1;"i de Ferercil'o de 1850, é obyia; e do minucioso 
exame dos quadros respectivos deprehendereis necessariamente o esforço e pacien
cia que serião -precisos para confeccional-os, maxime si se considerar a difficuldade 
com que se obtêm o!> esclarecimentos e a ambiguidade que sempre os acompanha. » 

O mappa da poplllacão organizado pelo Brigadeiro José Joaquim ~ach"ado de 
Oliveira resente-se do deieito de sua enorme exten~ão e do methodo que seguiu, "e no 
qual encontrilo-se apenas as sommas dos habitantes de cada povoaçllo, faltando a 
sua totalidade. Di\'iiindo o mappa por idades. abriu ca:::as a cada decennio para 
individuos segundo as condições, sUJeitando-as" aos estados e estes aos sexos, com 
o q~e alo~g?1l demasia~am.ente o tra:balho,. e até contemplou logares para ~asados 
e nu,"os a Idade "do pnmeI:o decenmo! DeIXOU de dar as summas necessanas, e a 
recapItulação, .que tornaria o quad:o muito mai:,; s:ynoptico. Para resumil-o a taes 
proporções sena necessario o empreg-o de muita:; horas de afanosa tarefa, e falta
me para isso o llreciso tempo: limItei-me pois a reunir as sommas das dh'ersas 
povoaçoes para chegar ao conhecimento de que a totalidade dos habitantes importou 
em 416.649; cre:o porém, que o illustrado Brigadeiro no seu Relatorio, que nM 
pude 'fer; fez estender-se esse numero a 564.3i4 indi .... iduos, como consta de outro 
escripto seu, publicado posteriormente. 
. !lia s~a Gcographia da Prorinci.a de S. Paulo, tratando da populaçM, escre.eu o 
lllustre lltterato: 

« E' esta parte 40. geographia a que menos probabilidades attinge, ~ 'Pouca 
confian~a de .... e mfundIr, porque p,.ara a ~ua confecção tomou-se por base o mexacto 
e defiCIente recenseamento de 1~54, publIcado em 1856, e 'para encher as lacunas do 
mesmo recenseamento h9uve mister de recorrer ao censo eleItoral determinado por lei; 



-109 -

de enUlo para cá. e sobl'e semelhante base calculou-se o incremento da PQpulaçlo da 
Provincill na proporçllo da regra plausivelmente aceita; de que a do Brazil póde 
duplicar no espaço de 30 annos. . 

I( Prescindlr desta parte era faltar ao preceito da sciencia, e n'este risco optá mos 
IL enumera~no dn populaçno ao menos poI' comarcas, nao absoluta, mas tomada 
por uma estunativu sobl'e aquelles dados, antes do que incorrer na omissno de apresen-. 
tal-a. » 

No seguinte quadro mostra o autor a populaçao de cada comarca segundo o 
censo de 1854, o accrescimo de um quinto em 30 annos, isto é de 1855 a 1861, e 
finalmente a sua totalidade até o dia 31 de Dezembro deste ultimo anno. 

Comarcas. Censo. Accrescimo. Tot.nl. 
Bananal ....... 34.943 6.989 41.932 
Guaratinguetá. 89.689 17.938 107.627 
Parahybuna .. 38.116 7.623 45.739 
Jacarehy .... ....... 37.730 7.546 45.276 
Santos ... 27.088 5.418 32.506 
Iguape ..... 23.281 4.656 27.937 
C~ital ..... 38.273 7.655 45.928 

. It ....... 44.110 8.82"2 52.932 
Itapetininga. . 55.467 11.093 66.560 
Campinas ... 49.771 9.954 59.725 
Constituics.o . . . 21.519 4.303 25.822 
Mogy-mirim . . . 60.721 12.144 72.865 
Franca ...... 43.666 8.733 52.399 

Somma . 564.374 112.874 677.248 
• 

E' pois um cálculo por estimativa, baseado em um recenseamento inexacto e 
deficiente . 

.-\. sub .... encilO, marcada para gratificar iaes trabalhos pelo § 23 do arti~o 1.0 
da Lei n. 14 àe 19 de Junho de 1852, foi suspensa pelo artigo 20 da Lei ae 20 
de Março de 1852, pro\'ando-se assim ainda uma vez e pelas diversas fazes, que 
é possi\'el, a pouca es~a~ilidade das :nossas cousas, a qua! nilo poucos des .... ios e 
embaraços traz á . admllllstraçao pubhca. '. 

O Senador Presidente José Joaquim Fernandes Torres no seu Relatorio de 2 de 
Fe'l:ereiro de 1.85~, ~onfessou nilo poder p,rescindir de semelhante serviço. 

I( Tanto maIS, Juntava o Senaaor PreSIdente, que o encarregado delle havia declarado 
que proseguiria de bom grado quer fosse ou não estipendiado; e acho-me habilitado para 
declarar que nem uma interrupcão tem havido n'esse servico por maiores e ins
tantes que tenhão sido suas exigencias, já pelo Governo Imperial, já pela A.dmi-
nistracão Provincial. » . 

O mesmo Pre.::idente no seu Relatario de 2 de Ferereiro de 1.859, insistiu na llecessidade 
do restabelecimento da sobredita sub\'encs.o ponderando o seguinte: ., 

« 05 trabalhos estatisticos de que me tenho servido na administraçl!.o desta 
.PrQvincia, devo-os á amizade do distincto e illustrado Brigadeiro José Joaquim 
Machado de Oliveira, porque, tendo a Lei de 20 de Marco de 1856 determinado que 
ficassem suspensos os trabalhos de estatistica e que fos~em recolhido~ á Secretaria 
do Governo os objectos que lhe erlio relativos, ('oro razão entendeu o encarregado 
deste serviço que n!!.o lhe corria mais o dever de prestal-os officialmente. 

« N!!.o se póde porém desconhecer que a estatistica, caracterizada como sciencia 
dos factos SOCIaes, é um importante auxiliar para a legislacilo e para a adminis
traçllo; e concorrendo bastante para a moral pablica por méio da sua publicidade, 
e fazendo uma parte integrante e imprescêndn'el da bistoria; assim é elIa consi
derada universalmente, e assim o entendem quasi todas as Provincias do Imperio, 
que a têm organizado mais ou menos svstematicamente, sub,encionando-a do modo 
po~sivel. • 

« A Pro.incia de S. Paul~ .quer por suas circumstancias topographicas, quer 
por seus immensos recursos ag~las e commerciaes, depende mais que nenhuma 
outra de ter uma estatistica officia!' que demonstre a excelIencia e boas proprie
dades do seu solo, e que por melO de suas manifestacoes possa suscitar incentivos 
para o seu engrandeCImento e prosperidade, e para ó bom aproveitamento desses 
recursos. 
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. (( .De muito lhe tem :::ervido o ElIsflio EsttLIi~lic'l, q~le lhe é peculiar, confeccio
nado pelo General ~Iullet' em 1835; mas, ::icndo pubhcado llt~ 20 anuos, quantas 
alteracoes, quanta difl'erellca nno te'm huvido, cau:mdus pelo Incremento que tem 
tido a: Provincia '? • 

I( Ha pois necessidade de proseguil'-"e com n estatisticu, pondo-u, uns cond,içoes 
desse incremento e ao nivel da nctullJidlldc; e certo de que vos compenetrareis do 
que vos exponho, COllven~o-me de q ue r~llllbJlitllrei:; o Governo com, os meios nec~s
surios para promover de novo esse sel'\"lço, dando-lhe caracter ofllcuü e subvellclO
nando-o do modo q \le fõr posi'ivel. )) 

.\ Assemblén provincial. attenctendo ,11 tiLo .i~I::;tn reclnmaçno',re.5tabeleceu ~elo §.3l 
do art. 2.· da Lei do orcamento de 1860 11 dlrcc~ão da e,;t!ltl"tica, e o Bl'lgadelro 
José Joaquim )lachado de OliYeira continuou n'e;;,;e encargo. 

Ainda no seu I1eftttm';o di! :! tlP, .I111l·ÇO 111: 1861 () Conselheiro pre;;idente Anto
nio José Henrique=- deu conh~cimen.to Ú .A:'i:iembléa pl'ovin~ial do andam~nto ~os 
trabalhos executado:; pelo UCtl\"O BI'lgadell'o :\Iachado de Llllvelra: nada mal;; porem 
se publicou, e já 1\0 J11.·.'lllflri' l til' J!) !l,' .lla"~(j de 18(i:! propoz o Dr. Pre:ndente 
Jo8.o Jacintho ue ~lendonea que na re,)rg-anizaci'lO da Secretaria do Governo se 
creasse mais uma ~eccào eÍnpregada exclusi~ .. amelitc na estatistica. para OppOl'tu
namente se melhorar é",te rumo de ,.;el'vico. sem cujo auxilio :;eria diflicil ailmini.;;;-
trar e impossiYel melhorar. . 

Alguns anno;; depoi~. intcrrompendo o silencio sobre a ::.:cic:l.cia dos factos sociaes. 
que parecia dormir profundamente. o Coronel '-ice-pre:;idente Joaq Ililn Flo:'iano 
de Toledo lia no seu R~!(lI()ri.o di' :1 1[,: .I/(L,./~II di: 1860 e.;;ta:; curtas e breve:; linhas. 
escriptas sob a pomposa epigraphe de pOp\llaçilo: . 

I( A população da Provincia de :3. Paulo é calculada em 6ii.248 alma:;. Xa 
falta de outros dado;;,. este cálculo foi feito pelo censo eleitoral e por uma esti
mativa. Xll.o havendo um recenseamento regular. tambem se adoptou a regra 
geralmente acceita, de que a população do Brazil póde duplicar no e5paço de :30 
annos. ») 

Este algarismo jit tinha "ido divulgado cincu allnos ailtcs. como l'epre,.:entando 
enULo a populaçãO da Provinciu, pelo Br:gadeiro J. J. :\lachado de Oliveira, 

Passo agora aos documento;; sem caracter oílieia!' mas que tem u autori
dade dos nomes de seus autore;.: . 

. Esch\"\"ege no seu J'JlO'II'{l 1:1J1! nl'(/~i!iell apl'e5entou a Pro\'incia em 1813 com 209.2l!l 
habItantes: e ass.ever011 q uc os dado:; lhe fôriLo forner.ido~ pelo Conde ua Barca. :\Iinistro 
do tempo do Remo: ma::, q ualq neto póde \'el-o.~ na re\·i:;ta litteral'ia de"ta Cõrte 
O Patri~jflL. O anno da publicação da revi:::a foi porém tomado como o tlo arrolamento. 
que alias deve "el' de 1811, e con\'em ainda abater daqnella tot.alidade a pOTlU!ariLo 
da comarca de Paranagná e Curitiba. que forma actllalmeme a I)rovincia do Paraná. 
pelo que ficará reduzida a W5,468 individn05 .. ,:,endo 12G.926 line;; e :38.542 escra,'o:,~ 

_ O seguinte q llad1'0 e~t-a:i~tico m04ra. as. ·condiçúes. os :,:exo=- e as raças de q ne 
entao se compunha a populaçüo da PronnclU. 

Branco:; .... 
~egros .. 

Hn~as. 

Pardos ...... , . 

Xegos. 
Pardos 

Somma. 

Somma. 

Lines. 

E",cravo:;. 

llorr.cns. 
·11.494 
1.455 

1G.i:)~ 

;)9.iOi 

Homr,ns. 

li.2:n 
4.006 

21.237 

::-'Iulherc~. Totn!. 
46.130 8i.624 

1.;)15 2.9iO 
19.5i-1 :36.332 

6i.219 126.926 

::-'Iulheres. To:al. 
12.951 30.182 
4.35-1 8.360 

17.30:; 38.542 

Roberto SOllthey na sua !lis!ory /JI' lJra:i{ menciona a populacúo de liii 
elevando a 116.9i;) habitante;: e subindo no anno de 1812 a 205.267, se 

O Senador Xicoláu Pereira de Campos Yergueiro. na sua .ur.moria histnrica sobre 



- 111-

I! {1LIu1a[üu tllt li!&/'iclL d,~ S J o.tio dI! l'pWIR./lUl, uemonstrou q lltl 11 llopulaçn.o da Pl'o\'incia 
em 180a em de 193,729 habitantes, comprehelldendo todas as clllSlles, e que esse 
numero uttillgiu cm 1820 It 239.290 habitantes. l'epresentundo 40.726 rogos, e sendo o 
nugmento u'esseR 15 nnnos de 46.561 individuas. 

O llumero de "200.478 habitantes figura· em diversos ImnOi; segundo Oil autores 
quo se occupil.rno com a estatistica demogrllphica du Provinciu. Warden, e Spix e 
~Iartiu3 del'lI.o·lbe a dutu de 1808, Roberto Southev e E:'õcl\\wge :~ de 18ll. Augusto 
de Saint-Hilaire, nu sua obra 'I'lIbleuu de la prorillcP 'dl~ SlIiltt-PIW1. aconselhou pura evitar 
tantn duvida, u rejeiçn.o de tnes algari:;lDo~. 

8pix e ~n.rtius nu obra lleise IIw:h JJrll.~ilil'l/ ('ulculúruo a populacno, conforme Os 
dudos que lhes fCirrto fornecido:" em dois periodos: 211.928 habltant"eii em 1814 e 
:215.0:?1 em 181:> I'epal'tidos estes ultimos por 3;'l.76i fogos. 

~Ie!liet de Saint Adolphe e o Ih'. Caetano Lopes de )lourn affirmal'!!.O no VicriulIllrio 
(;('Ofll·ltpl.ico que no I1nno de 1~14 It populaçno da Provincia eru de 199.364 almas. e do qlln
(~ro que apresentitrno. segundo as cõres ela,.; di"er:,a.~ ra~u!<. vt!-se que 151.953 er9.0 
hnes e 47.411 e:;craVO$. Em 1829 compullha-se de 30G.581 habitantes, senpo 215.869 
!ines e 90.712 escl'llvo:;. Em 1833 hana-se elevado a 11opularao a 3:20.000 mdividuos 
e em 1845 chegava a 360.000 pessoas. . 

Augusto de Saillt-Hilaire pensa, na sua já citada obra, que comem pre
f~l'ir o denumeramento de 181-1 apresentado por Spix e )Iartius ao publicado 
por ~Ielliet Saim .:-\dolphe c () Dl'. Caetano Lopes de ~roura. e diz que. :;endo 
pelo" dados authenticos de 1813 li populurão de 209.219 habitantes. e dando os de 
1815 a tle 215.821, é itnpos::.:ivel que o nuIÍlero de 199.36-1 seja exacto para o anno 
de 1814. 

Warden, além da popuiaçao de 18080 jil ritada, con::iignou ainda estes algaris
mo:,;: 1815 com 21:>.211 habitant~::;. e ao tempo em que e:;crevia H sua H1'stoirl~ d~ 

f,'mpire !lu Brisil, 1832, com 300.000, cálculo por estimativll. como denota o numero 
arredonda~. 

O censo dirigido pelo Brigadeiro .10::é Joaquim ::\lachado de Oliveira em 1854. 
e que deu em resultado 416.649 habitante:;. numero que elle transportou a 564.3i4, ser
V!U depois de base para que ::obre elle calcula,:;se o Senador Thomaz Pompeu de 
~uza Brazil o computo da população no anno ue 186~ e achasse que seria de 
8.,0.000. sendo ·deste:; 80.000 escravo:,. 

SãÓ dignas de ser aqui trnnscripta:-: a~ seguinte~ apreciacCies feitas sobre algun,; 
dos calculós antecedentes pelo :c:ablO viajante france? Au"gusto de Saint-Hilaire 
na :ma já citada obra: 

.. De lii7 a 1805 :28 anno:;' a populacM augment.ou i:J.i;)'! 
indi\ icÍuos: termó médio annua!. ... . 

1805 a 1812 :i annos', aug-mento total 12.538 indi ..... i-
, duas;' termo médio annual ..... " . 

181:2 a 1813 augmento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1813 a 1814 augmento .................. . 
1814 a 1815 augmento .................. . 
1815 a 1820 15 annos' a:1gmento tOtal :24.269 indivi-

, duo" :' termo médio anmuil . . . . . . . 
1820 a 1826 (ti annó;·. angmento total 19.611 indh"i-

. duos:' termo médio annual ...... . 
1826 a 1838 112 annos': augmento total 1i8.000 indi,"i-

, duo,,: 'termo médio annual ...... . 

2.i05 

1.790 
3.952 
2.709 
3.093 

4.853 

3.268 

5.668 

« A maior ditferenca é a que no!' offerece para menos o intervallo de i annos 
de 1805 a 1812: expliéal se por um facto hi:-:torico: Il'e:,.<:c intenallo partir!i.o tropas 
de S. Paulo para o exercito que combatia no Sul contra A:ttigas; e numero con
s~dera .... el de liomens, p'~ra subtr!1.hirem-se ao recrUTamen~o, refu~iárã.<>:-se e~ :.uinas 
Geraes com 'Suas famlha:-.;. ou forão occllltar-se nos :-:el'tues. Alem dlS';O. SI houve 
oscillacoes sensiveis, Yt!mos todavia q lle o incremento da populaç!i.o de S. Paulo. 
é, como estabelecemos, progressivamente a.-::cendente. ~i tornarmos, poi;,;, por base 
dessa progressa.o o termo médio de 1815 a 1820 e o de 1826 a 1838, excluindo 
o a1g11.1'lSmO de augmento de 1820 a 1826, q Ile por :,ua extrema differença com a de 
1826 a 1838. condllzir-no:;-hia a resuitado,; ponco exagerado,;, acharemos que a partir 
de 1838 a população de 8. Paulo deve sei'. independente de toda a perturbaç!l.o, em 
1848 o que será no fim de 100 annos. 
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li Considerando 8.ctualmente 11 populaclLo da Provincia, que nos oceupa, em ·relaçD.O 
á habitaçao, tomaremos por bnse de nosso calculo o qURclro 'seguinte: 

Em 1777 ... · . 116.97::> individuai;. 
» 1805 ... · . 192.729 » 
» 1812 ... · . 205.267 )) 

)1 181~ ... ... 209.219 li Di vididos por 26.150 fogos. 
II -1814 .•.•.• 211.928 II 

II 1815. ... · . 21::>.021 II II ~I 35.767 )) 

II 1820 ...... 239.290 II li ~I 40.726 Ii 

)1 1826 ... · . 258.901 II 

Jl 1838. .... 326.902 II Ii li 50.968 )1 

(( E poderemos e:;;tabelecel' que em 1813 havia 8 individuos para cada fogo; em 
1815 pouco mais de 6 individuos: em 1820 perto de 6, emfim em 1838 mais de 6; 
ou. para iallar mais exactamente, 8,0007 em 1813; 6,291 em 1815: 5,887 em 1820: 
6.413 em 1838. 
: (( Cont!1.o-se em França 4.5 individuas por fogo nas cidude:o- e 5,2 no campo, 

isto é, termo médio, um numero menor que em 8. Paulo. A fecundidade das mu
lheres deste ultimo paiz e a admissilo dos escravos. mais numerosos nas familia:;, do que 
nossos criados. exp1ic~o satlsfactorimnente a differenca. Ii 

'0 quadro' que resulta da recapitulacuo de todos' os cálculo:;, segundo fi ordem 
chronologica, é o seguinte:' • 

Annos. 
1777 ... . 
1805 ... . 
1808 ... . 
1811. .. . 
1811 ... . 
1812 ... . 
1813 ... . 
1813 ... . 
1814 ... . 
1814 ... . 
1815 .... . 
1815 ... . 
1816 ... . 
1819 ... . 
1820 ... . 
1826 ... . 
1829 ... . 
1832 ... . 
1833 ... . 
1836 ... . 
1845 ... . 
1852 ... . 
1854 .•.. 
1854 ... 
1861 ; 
1866 J .. . 
1868· .. . 
1870 ... . 

Lines. 

126.926 

160.969 
160.968 • 
151.953 

215.869 

204.962 

800.000 

Escravos. 

as. 542 

48.245 
48.250 
47.411 

!)0.il2 

í9.060 

50.flOO 

Total. 

116.975 
193.729 
200.478 • 
165.468 
2(){).478 
205.267 
209.214 
209.218 
199.364 
211.928 . 
215.021 
215.211 
191.998 
238.323 
239.290 
258.901 
306.581 
300,000 
320.000 
284.012 
360.000 
468.839 
416.649 
564.374 

677.248 

8.'50.000 
735.595 
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U mappa da popnlaçi'i.o tie"'ta Pro\"illcin . .rempt.~iuo pela Pre.~idencia em officio 
de 22 de ~Iarso clestt> anno. apreSe1l7a a :1l1ll0r parte de :,nas ca:::a::: em branco. 
De 20 par?chia::; (lI~e contéIl~. a~ena;; ~ ennme!'ilO o~ ~eus habitante:, se~undo as 
~uai' condlCÚei' i'OCU1C":. u:wlOnahdac1c,.:. c,;tado,.: c i'exo,.:. 

O !otaí da população p!eY:\-,.:e a I 0'~,~:'2-I, ha bii.:'1 nte.-. cli\'illitlo;; pela,;: ~eguintes 
llaroClllcts: 

Cll!'itiba . , ..... . 
~. José do~ Pinhae,:;. , 
Parallagná.. . 
.\ntonina. , ..... . 
(i llaratn ba ...... . 
(;narakc('aya . 
Porto de Cima. 
.ragllarahyYll . 
Xh uudiaq uára. .. . . . . 
YotllYera\'a .......... . 
Ca5tro ............. . 
Ponta Gl'o~;;a '" 
Tibag-y ........ . 
Principe ....... . 
Rio Xegro .. 
Campo Largo 
IguasslÍ .. . 
Palmeira .. . 
Guarapua\'a. 
Palma,.: .... 

1·t889 
li.30:{ 
7.(1)0 
G.G82 
~.:~O:3 
-l.04:) 
1.·t-U) 
2.920 
:3.2:)1 
4,410 

1:).1-10 
5.451 
2.764 
Ri>1:> 
4.118 
:>.534 
2.640 
3.8;)0 
-l.9:í0 
2.0:;0 

Os calculo;: antcl'iore::: relati\'umpnte it estatistica demographica desta Proyincia. 
reduzem-se a berei. poucos. :::endo deduzidos dos ela de S. Paulo os feitos antes 
da sua creaçii.O em yil'tlade do Decreto n. 70.,1 de 29 de Agosto de 1853. 

Pel?~ mappas remettidos ú Intendcncia da Policia pelo antigo ?u\'idor da comarca. 
de Cunhba. a sua população em H~()9 era. n.batrndo-sc o~ ha.bltantes pertencentes 
ás sete;; mi;;~úe::: do 'Crng-uay. de -1;).981 indi'\'iduo~. denumeramento que mais se 
aproxima da estnti:=:tica de 18] 1. pn blicadn. prla revista litteraria desta Côrte o 
[>Iltrz'r)frt r.o anno de 1813. 
. Orça'\'a a sua população no anuo de lim. rm 34.940 indivíduos. do:; quaes 28.100 

hHes. c ô.8-l0 escravo:::. a saber: 
Li'\Te::. 

Raça.~. TIonl('n~. :\f:llhcre!'. Total. 

'Rianco;; 8.904 9.436 18.340 
Pardo:, 4.1.,13 .,1.688 8.8.'31 
:-;egro~ . -1.t9 -1:80 929 

~mma rl.-I!)(i U.604 28.100 

o CB:<!IO-~~ 
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Pardos. 
Negros. 

Raças. 

Somma. 
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Escravos. 
Homons. 

1.136 
2.344 

3.480 

!\Iulhcres. 
1.207 
2.153 

3.360 

Total. 
2.343 
4.497 

6.840 

Este cálculo differe do que Yonsenhor José de Souza e Azeyedo Pizarro de A!~ujo 
nas suas ,Vemorias histO'r-icas consignou no anno de 1813 á antiga comarca de Cuntlba, 
pois t!1\nsQortou a sua p0l'ulaç!l.o a 36.104 habitantes. 

Segunao os calculas feItos pelo Conselheiro Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira, 
na sua Igr~·a Bra;Ueira, a populacll.o devera ter attingido em 1819 a Bomma de 59.442 
habitantes, sendo 49.251 hHes e' 10.191 escra'·os. • 

o. Marechal Daniel Pedro ~Iuller. no seu Ensaio de um quadro e.~tatistico. da Pro
r:incia de S. Paulo, mostra que a populacs.o dos municipios da comarca ele Curitiba 
andava em 1836 por 42.890 habitantes, como vê-se do presente quadro, extrahido do 
mappa geral da referida Provinda de S. Paulo: 

Lines. 
Raça.s. Homens. Mulheres. Total. 

Brancos. . . . . . 11.8i3 12.022 23.895 
Indios. .. . . . . . 3;:' 50 85 
Pardos ....... 4.936 5.199 10.135 
Negros creoulos . . . . . 327 261 588 
Negros africanos . . 152 162 314 

Somma ... 17.323 1;.694 35.0li 

E~crayos. 

Raças. Homens. !\lulheres. Total. 
Pardos .. . . . . . . . .. 1.048 1.035 2.083 
Negros creou1os ..... 1.729 1.602 3.331 
Negros africanos. . ... ...... 1.349 1.110 2.459 

Somma ... ..... 4.126 "3.747 7.873 

Recapitulação. 
Condições. Homens. ~ulheres. Total. 

Livres. 17.323 17.694 35.017 
Escravos. 4.126 3.747 7.873 

Somma .. 21.449 21.441 42.890 

Em 1852 foi este censo rectificado. segundo as informacoes fornecidas pelas 
camaras municipaes e delegados de policia, excepto da capital e Guaratulia, e 
elevado a 56.369" almas, como lê-se no Relato"rio de f.· de Maio do mesmo anno do 
Dr. Presidente da. Provincia de S. Paulo José Thomaz ?\abuco de Araujo, hoje Se-
nador, e Conselheuo d'Estado. " 

Appenso ao Relataria de 14 de Julho de f854, com que o Conselheiro Presidente 
Zacanas de G6~s ~ Vasconcellos, actualmente Senador, inaugll1'ou os trabalhos da 
A.ss~J?1bléa. prOYlDClal, veio o mappa da população organizado pelo Dr. Chefe de 
PohCla Antonio ~Ianoel .Fernandes Junior. Contava então a Provincia 62.258 habi
tantes, sendo 52.069 lin'es e 10.189 escravos. 

A populaçM geral se subdividia: 

Quanto aos sexos, em: 
Homens ..... ~ . 
:Mulheres ...... . 

Quanto ás idades, em 
Menores. . . . 
~a.iores ....... . 

31.219 
31.039 

34.895 
27.363 
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Quanto lJ.g raças, em 
Brancos. . . . . . . ....... . 
Pardos .................. . 
Negros ............. . 
N"o classificados . . . . . . . . . . . . . 

Quanto aos. estados, em 
Solteiros. . . . . 'e; ........... . 
Casados. . . .. 
Viuvos ........... . 

33.633 
13.968 
9.251-
5.406 

43.007 
16.140 
3.111 

• 

Estes habitantes achlLo-se distribuidos em 7 termos com 19 municipios, com
prehendendo 212 quarteiroes. 

O numero. dos baptizados, casamentos e óbitos no anno de 1853 foi: 

Condições. • Baptisados. Casame,!tos. Obitos . 
Livres ... . . . 3.101 502 820 
Escrayos. ...... 375 11 149 

Somma ........... 3.476 513 969 

Sobre estes dois mappas apresentou o illustrado Conselheiro Presidente as se
guintes consideracCies: 

« 1." Que em' uma extens9.o de territorio, onde podem viver á. lar~, e sem mo
lestarem-se, milhões de habitantes, ex.iste pouco mais de 62.000 indivIduas. 

« 2.° Que dessa limitada populaçiio uma sexta parte sómente é de escravos. 
« 3.° Que, sendo o numero de nascimentos em 1853 de 3.476 e o de obitos de 

969, hom'e um excesso daquelles sobre estes de 2.507. 
« 4.° Que a populaçilo de toda a marinha é de 19.442 individuas, e·a de 'Curi

tiba e seu termo 20.629. . 
« 5.° Que em Paranaguá, sendo 460 nascimentos, os obitos fôrii.O 269, ao passo 

que em Curitiba morrêra.o 125, tendo nascido 614. 
« -Dessas illacoes umas mostrão a Pro"incia falta de gente, com escravatura 

comparativamente' diminutissima e no gôzo de um clima mui saudavel, e uma das 
melliores apparelhadas para a colonizaçãO, que se deseja e cumpre promover no 
paiz; e as outras confirma0 as asserçCies, que acima enunciei, quando, inclinan
do-me á idéa de conservar-se aqui a capital da Provincia, disse que na Curitiba 
ha mais saúde que em paranaguá, e que esta cidade e seu termo tem maior 
populacão do que todos os termos da marinha.» 

Em 1856 tentou o Dr. Chefe de Policia Luiz Francisco da Camara Leal orga
nizar novo recenseamento, como é notorio de seu Relataria de 27 de De:embro desse anno, . 
dirigido ao Dr. Vice-presidente da Provincia José A.ntonio Vaz de Carvalhaes; nl!.o 
o conseguiu porém, não s6 por nn.o dispôr de tempo para leval-o a effeito, como 
pelas continuas mudancas ão pessoal da policia, quando tal trabalho exige dedicada 
attencile e unidade de pensamento. . . 

O· Dr. Presidente Francisco Liberato de ~attos, que lastimava-se igualmente no 
seu Relatoria de 7 de laneiro de 1858 da difficuldade de se completarem os trabalhos 
encetados durante a administracão do Conselheiro Presidente Zacarias de Góes e 
Vasconcellos, pôde todayia superal-as, e no relatorio do anno seguinte offereceu o 
mappa orgamzado pelo Dr. Luiz Francisco da Camara Leal, segundo o qual 
SUOlU a populaçs.o no anno de 1858 a 69.380 habitantes, sendo 60.887 livres e 
8.493 escravos. . 

Os livres se subdividis.o: 

Quanto aos sexos, em 
Homens ..................... . 

. Mulheres ...... . 

Quanto á.s idades, em 
Menores ....... . 
Maiores ...... . 

30.775 
30.112 

32.436 . 
28.451 . 

• 



Quanto no,; estudos. l'l\l 

Solteiros. 
CIl,;;auos 
Yi 11 \'0';. . 

11 li 

39.028 
18.921 
2.!132 

Sobre este~ algarismo:,; prouuziu o Dl'. Preside.nte u:-:. Si:'g-UiIl\CS refiex~e~: .1 

(l Emborll COUl n lacunu ua populur.ãO da freguezlI\ de 1.llrllIlagua e da ue 
GuarapUIt\"ll d'onde nuo recebeu a policiil~ arrolamento determmndo. apresellto-~'os 
o ma a eio qual aproximadamente l)odereis conhecer o !lllgUle~ltO que .te.~ tl~() 
na P~Evilcia. compnrando-o com o que acompanhou o rclntoI'lo da Ple:.ldenclU 

de 1854. . .. 1 l' .. com exclusl!.O das 
(l Por aquellc mappa contém os ~ mUlllclplOS (a ronnClil 

dua;; referidas frcguezin:::. 6H.:.l84 habltanÍl· . ..;. q l1e em rela~ão a05 ~exo:; e condi~oc,; 
se distribúem a5silll: 

Li-,res do scxo masculino. 
Livres do sexo feminino .... 
Escra\'o::< :' :.mbi).~ o." :;exo.". 

" :\ di~tribui~i1O por Illunicipio:i tlit: 

Paranaguá ',menos a freg:uezia da Cidaue:. 
Antonina. .' 
)lorrt!te,:; . 
Curitiba ................. ' .. . 
Principe .................... . 
Castro ..................... . 
Guarapua\'amenus a ireg-lleúa de:"te nO!ll(':. 

:~I.l.ii;') 

:.lO.11:"! 
~.4!)i 

;:;.:>i)1 
8.118 
3.i8;) 

2/.i;;') 
9.2G1 

14.117 ...--
" I 

l( Pelo mappa appenso ao Relatorio de 1854 a população total era de. 

II É -pois o accrescimo, não contempladas as ditas freguezias. de ..... 
« Suppondo que tivesse ficado e:;tacionaria a popula~ão da freg'uezia de 

paranaguá, qne era no anno de 18;)4 de .............. . 
«( E a de Guarapllava. que em de ..................... . 

« Ter-se-ha, reunidos e::te::i algari~IIlo,,:. o accrescimo. de então para ci1, de. 

69.384 
62.258 

i.126 

6.599 
2.520 

16.245 

« Dando-se,. porém. ás duas freguezias um aug-mento rusúuvelmente proporcio
nal, pois para o contrario não ha razr'LO. ach~lr-::e-ha que o ~ugmento da popula
çuo e um terço da de 18:>4, si nllo estão m1ll longe da exactldão os dados compa
rativos. li 

A Assembléa provincial pela Resoluçi"tO n. 30 de 12 de :\larço de 185i. 
autorisou a creacão de uma repartiçãO especial destinada a recolher todos· 05 
documentos reluti,'os á estatistica. com o que poder-:;e-hia despender até á quan-
tia de 6:000:;0(10. . 

O Dl' Presidente José Franci!:'co Cardo:::o lembrou no seu Rr.latorio do 1.0 d~ 
.Uarço de 18(j0 a com'eniencia de contratar com pe~:::oa habiiitada, a exemplo do que 
.se ia praticando em ol1tra~ proyincias. a execu~ão de um trabalho completo. ou 
enti1O. como ponderou no llclalOrio de 18 d,~ .1[ar!:l} di' 18G8. a creacão de uma 
~~ecçl!.o na Secretaria uo Goyerno da Provincia. que 'disso!:;e incumhisse. 

C( A 2 ue Xoyembro de 1861. expoz o Dl'. Presidente André Augusto de Pádua 
Fleury. hoje Conselheiro Director da Secretaria (n~,;tado do::.: Xegocio,.: da Justica, 
no llelatorio de f/j ele Ft:rerei/'n de 18GG. organizou-se este serviço e se preparárno 
alguns trabalho:::, que se achão no archiyo da Secretaria. 

(( Extincta a repa.rtição. não se tratou mais de tão importante assumpto; mas 
dos documentos colhgldos con,.:ta que em 1862 a população da Provincia era calcu
lada em 88.489 habitantes. sendo homens 43.980 e mulheres 44.509: ou li\'l'es i8.12i 
e escravos 10.362. Acceitando-se e:.:tes al~arismos. que são a somma dos fornecidos 
pelos differentes districtos. e augmentanuo-;:e 3 por cento em cada anno. deve no 
corrente !1866~ ter attingido a 99.08i. )) 
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. o ·1flllPPll. que tl.complLuho~l o relutorio UO llig'llo DI', l l rcsitlellte. busellu'o Iltl Slltl 
cstlIllahva. resume-se no seguinte qundro: 

Livrei; ...... . 
Escruvos ..... . 

Somma. 

Os li nes se S li bLl i "idem: 

Quunto ao:; sexos, em 
Homens .... 
:\1 ulLel'e:::, . . . 

Quanto ás idade:.:, em 
:\Icnores ... . 
:\laiores ... . 

.. 

• 

Quanto iL:; nacionalidade:::. em 
Xacionaes ......... . 
Estrangeiro,; .... . 

Quanto aos estados, em 
Solteiros .... . 
Casados .... . 
\'iuvos ..... . 

• 

8;.491 
11.i>9G 

9U.O.Bi 

49.2-1; 
4\).84:0 

S-I:.i+! 
-1-1:.3-1::l 

94.18i 
-1:.900 

6li.29i 
28.(j21 
-1.169 

I'''noro si nesses calcill05 se aeIlão comprehendidos os Indios das aldeias de 
S. pedru de .-\lcantura, S. Jeronymo e ParaIH~pallêllla, que no anno de 1865 montayilo 
a 905, alêm . de 85 pe:;50as empregada,,; em \'arios .serviços e 65 africanos lh·res. 

?\otou o :::enador Thomaí: Pompeu ue Sou;:;tl I3razll que o relatorio presente á 
Assembléa provincial em 1~;)8 or~ara a pupUla~ã!) e:a 80.000 habit.ulltcS: no que 
ha engano, si é q lle o:; alg'arismos nüo furãO arredondauos. Sobre e:5tes algarismos 
calculou no seu (,'o/llfJ/:nrlio Geogra[Jh!'co que a populaçüo em 1868 de\'êm ser de 100.000 
habitantes. senuo 10.000 escru\'o:5: Este cálculo se aproxima do que lê-se no 
relatorio do Dl'. Presidente :\lluré :\ug-U:ito de Pitdlla Fk,:rv. 

. :\ l'ecapit.l1lasão de todo.~ e:;tes citÍcnlo:-; e a . .,l>g'nillte: • 

Anno::;. LiH':S. Escra ... os. Total. 

1809. 45.981 
1811 . 28.100 li.840 :34.94:0 
1813. 36.10-1 
1819. -19.251 10.191 59.442 
18:36. 3;).01i i .8i:3 -1:2.890 
18;;2 . ;)6.369 
185-1:. 52.06!/ 10.189 62.2.')8 
1858. 60.88i 8.-193 69.380 
1866. 8i.4!H 11.596 99.08i 
1868 . !lO.OOO 10.000 100.000 .... 
18;0. 108.000 

cExao-30. 



. . 

• 

Com o officio dc 23 de Fevereiro dc 18iO remetteu a Presidencia desta Provincia 
o maPl?a da populaçuo. formulado. pelo ~l'. Chefe. de Policia ~lanoel Vieira T?sta. 
XilO fOI possivel remcdml' a sua lmpel'felçil.O orlg'm~da da confu~ã? c0l!l que nerão 
mencionados o,; habitantes line5 e. c:;cr!t\'os na c!asslficação da naclona!ldade. estad.o 
e sexo: e ha\'cndo-:;e exig'ido por A viso de :3 ~c ~larço a~ cOl'rent~ anno a. 511 b,:;.tl
tniçii.o do mc:;mo !TIapIla. respúnde11 aq uellc mag-l::trado. poy mtermedlO da Presldencla. 
não lhe ser pratlca\'el fO!'!l1Ulal-o de outro. m.od? por lS:':O qu~ os elementos, que 
servirão para a snu orgaDl7.ação .. apel~as. dl:';~l'lnllnaYil.o ~ algansmo total da popu
laci10 livre da escra\'a, sem porem d:stlUgIll1-as em maIs causa alguma . 

• A populaSão é computada em 119.181 habitante:::. pela =,egninte fórma: 

Quanto á condição, C:J.l 

Livres .... 
Escravos .. 

Quanto á nacionalidade, em 
Brazileiros . 
Estrangeiros. 

Quanto ao estado, em 
Casados. 
Yiu .... os . 
Solteiros 

Quanto ao sexo. em 
11asClllino 
Feminino. 

10-1.459 
1-1.i22 

10i.6il 
11.510 

36.m 
4.348 

'S.389 

59.10í 
(;0.Oi4 

. Yê-se',.á prim.eir~ "i"t~, quc . e,;te~ a!gari:::ffi?:> são extrahidos dos mappas levados 
a Assemb.ea pronncml pelO Dl'. PreSHiente :\dOlpho de Barro!> Cavalcanti de Albu
Querque Lacerda em seu Rda!lJ/'io dI) 1. r. de .lIllili ([I. 18(J7. 
• Conhecem-:;e alguns cal cu los estati::;tico:: .relati~-o:; Ú p0p'ulação desta Provincia, 
e que ::e referem a data:.:. que abrangem mal'; de um seculo. 

Roberto ~ollthey na IJisCtlry lir Em:;il e \Yarden na IJisloirl' '1!1~ l'empire du Eré:;il 
es~reverão • <LHe a popula<:ão ia em li49 a -1.HJí habitante:.:, ~os guaes alg-uns 
mIlhares. fura0 no fim d.o scculo pas::ado arrebatado:: por uma epIdemIa contagIosa, 
que dena ser d::.~enterlU acompanhad~ de febre nutrida. Em li96 enumerava 
4.216 fogo=, com 2:3.~G:) individuo::; mas em 1804. segundo o,; rc!ristro:; authenticos. com
prel~endia_ 10.U2 h.abita?-te,;, do,; q~l.:~e;; ·tOOO c.'cr.'l\·os. ~m 181:3 eleYa\'a-::e a 32.949 
habIt,?-llte;:-, sen~o 24.80') branco:,- ('6.~ ncgr?;; e pardos !lHe . .,;. c i.4í8 escravos. 

:;0 mapp~ lInpresso na rC\'J:;t:~ lItterana O Patrilita. relativamente á populacão 
de 1810, SUblll o numero do:: habItante::: a 31.534, do,; quaes 24.331 li\'l'es e i.203 
escravos. 
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Os livres se subllividino: 

Quuuto aos -sexo::, em 
Homens ..... . 
)1 ulhel·cs. . . . . . 

Quanto ás ruças, em 
Bruncos ...... . 
Pardos) 
Pretos j' ..... 

Os e:::crnyos :;e ,.;ubdividino quauto ao,.: ,;exos. em 
Homens. . . . . . . .. . ..... . 
)lulhercs ................. . 

11.466 
12.865. 

23.680 

651 

4.63:3 
2.5iO 

~a totalidade dos habitante". publicmla no llalriu/a, of!'e:'cce uma dilferell<:a, para 
menos, ue 1.234 habitantes: reconhe(~e·"e porém iue é e!'l'O de somIna : e aumira que a,,:sim 
errada fosse reproduzi\la por Paulo .Tosé ~ligud de Brito na sua JlelllorilL .~IJbre IL 
I."upilunü! (b~ Sal/Cu L'ac!tari7lu, 1',~l."riplall fi Rio dl' )lIwirll "}/! 1/ (UI/lU di! 18JfJ. Tratando da 
população. assim se expres:,a este auctor: 

« Em 1810 a popula<:ão exi"tente na cllpitallia "e compunha ue 30.339 habi
tantes. a :,aber: 11.1i:3 homen:, e 12.:)Oi mulhcres. lmmco,.;: :W3 homen,.; e 358 
llluihere;:; de diíferente cur: libertos: 4,6:33 homen,.; e 2.5iO muiheres. e:::crayos: o 
t.otal desta população. comparado cOIll a exten:,ao do territorio. (1<1 :30 habitantes por 
cada uma leglla q umlrada . 

• « Si examino, continúa o mesmo au!or, o :md~u?ento l~a população n'aq uella capi
tanta, observo que de:;de o anno de l,i4 el!e 101 e,.;taclOnal"lO por alguns annos. 
r~t:'ógrado em outros e lenta~ente pl'ogTessivo em muitos: porém, si o comparo perio
dlcamente, venho 110 conheclmento de que· <l. populacão. ::;un, tem augmentado du
rante um periodo. mas aue e,:te aUf!"mcnto ten'. ::ieIllpre diminuido a medida que 
Oi; periodo::.: :;410 mais vizinllOs: por exemplo, () total da população branca DO anno 
sobredito era de 9.038 alma:;. em 18li ::::lbiu a 16.1i";": em 1800 u 21.068: em 1813. 
segundo consta, a 24.806: logo, no primeiro periouo· do::.: 13 anno:; de 1 ii4 a li87 
hOi.1ve um augmento de populacão de i.119 individuos: no segundo. isto é, de li8i 
a 1800, augmentou de 4.8:n. e' finalmente no t.erceiro periodo de 1800 até 1813 o 
augmento foi )':6mente de 3.i:38. » 

Achou-se este autor em contradiceão com Roberto ::;outhev e \Yarden. Os autores 
da His{ory or Bra:.il e da llislOire de l'émpire du Br,:sil affirmarão que em fins do seculo 
passado uma enfermidade contagiosa arrebatou aos milhares os habitantes da capi
tania. O autor da .JI/~mo/"i'l jlolilica S(Jb/"l~ Il r.llpitania rll! S:mtll Cathal'illa asseverou que 
n~o constava que desde 1ii4 até 1813 houvesse peste, fome e guerra, não merecendo 
e:;te nome a inva::.:ão he:,;panhola de 1 iií. doenças epidemicas, terremotos ou algum 
outro flagello extraordinario. para dar lugar ús já por elle mencionadas ditferenç~s, 
das q~ae:i re::.:ultára a perda· de ;).609 indiviullos, pelo menos, dei:'de .1,i4 ~té 1813. p01S, 
qu,!?, . Sl a popllla~ão brauca augmcatas:::e em cada um ~O:'i. dOl:' ult~mos penodo,.; 
reteridos na me:::ma propor~ão em q ne aug'men:ou no prlmelro, de\"el.!-a ter toda a 
capitania 2:3.2(j9 almas em I~Oi") e :311.·n~) em 1~13: ma:: n'este anuo fOI a populaçHo 
~ra~c.a de 24.806 indiviclno::,. e appareceu então a differellça para menos de 5.60!l 
mdlnduos. 

Dos mappa:; incerto,.: na revi:'ta litteranll [>'1'ri'lla de 181:3. pe:-tencente:: ao anno 
de 1810, re:'lll~ou ter a Capitania :31.:;:3-1: habit.allt.~,:. ,:cnelo 24.:3:31 livre:; e i.203 es
cra\"o~. ~egundo ranlo José }Iiguel de Brito pai'ccc haver alg'IlIlla exageraçãO n·~$~.e:: 
alg:ansmo.~, pOlq uanto o mappa ela pop1l1a~ii{) de HHO. q ue ~e remettcu para o . }IIIlI~
t.eno. do ~eino, contava 2:3.61".':'1) brancos. q:IaIldo o. Pai/·i'M. apresenta 2:3.6~n. l::tO ,e. 
1.1~1) ~m:;; augmento e:,:tc qlle uno podIa patemear-se em tres annos pela marcl:a 
ordmal'la das cousas. . 

::\Ielliet de Saint Adolphe c o D r. Caetano Lopes de ~oura no ])icci'Il/!INti G/!(igra-
JlhicIl, dc.~criJl{ir/) r hi~/f)ri~1/ dli llrrt:.il obser\"Ílrno: • 

« O p!imeiro uellumeramento que de::ta Provincia se fez,~ e!:n 1810. deu. o res~l
tado :=;egumte: homen:; branco:; 11.1i3: mulheres branca:; 12.;>0,: homen:; ln-res lIl
dios e de côres 2!)3: lIlulheres india:: e de côre:: 3~)8: homem: escravos pretos c 
pardo::.: 4.63:3 e muiherc::i escrava:,: 2.~)";"(): total 31.534 alma:;. Este denumeramento 
nos faz vêr que ha rouco.;;; negro; c pardo:; n'ei;ta Provincill em comparaçao da!' 
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outrus, I! tlln~bc,n~ si\o l)oueOii ()~ Inuio~, l'Õt'ndo, (Plt' Os !la nn~no uos Putos c dos, Cnl'ijó~, 
qlH.' n'clln prlmlh\'amen.te uOlUmn\'n.o, $C retmll'i\O paru O); l'ÕE'rHicl'Õ P se IllIsturár!l.o 
1)01' tnl I.nodo com outras llllçoes, que ~1~ppOC'ril-:;;(! );e achno tlc,tnnlnH\I\,te (~e todo em 
todo extmctos. Outro denumernIllC'nto, leltO quatro annos depols, do prnneu'o, elevou 
o numero dos habitulltl'!; de:;;ta Provinda a aaA!l() almn,;: porém o de 18-1-1 npl'l'
sentou 6i,218 iuuividuos de toda;; a,; cures, ('ntralldo n'c,;te numero 12.;)00 I'scrn\,os 
de nmbos os sexoi'. )l 

Pelo muppa da OuvidOl'ia, enviados li )1(-'sa do De,;em bnrgo 110 Pa~o, \'e-:-:e q uc 
a po~nlaç!l.o adulta ou cOllllllungante nnllavil em 181f: 1101' 3j.~:?;) individuos. O ('on
:;elheu'o ,\ntonio Hodrio'\l('l'Õ Yel!oso!le ()Jiwim, na s,ta inio1'maciio If/r,jl/ Um:;I,';,.,/, cal
culou que a. PQllula~'üo ~ell1 181!) ::i'ria Ile H.o:n habitante::. seÍHlo :l-1,8;)!1 li\'l'es e !l,1 i'2 
escravo:::, 

Xo p/"úrr'I,/ d,' /1",'/ 1'.~II'Il,ltl 1/1/ I';,ltl'i,' ,(1) /),0,11'/,/'" ,,;" .1/i.~.~lj".~ dI) r,'/lf/III/!/. elaborado· 
em 182-1: por João Antonio nOllri~lll's Ih' l'analho. l' Jlublicad~) na Ili't';slll dl/ lus
lilllfl) /Jisll)/,;I"). I~ a popllla~ão da Ilha anlliada Pfi 1;).~):3:~ habitante::: p o rc;;to em 
2!1.8ii. o q,te len a totalidade a -1~>.-I:10. 

Oi' (locllmento,,: officiae:-:. t:'uzido:-: ;'l 1m: tia pll biicitla(lp pela atlInini:;T.rarão pu
blica. não :;ão menos numeroso:; c ilIJflol'tante::. l' tt'I1l a :'l'n favor o cnÍlho da 
authenticidade. 

O Brigadeiro Pre.::ielente .Torto Carlo::; Pardal annexou ao seu /l,'fial/r;1J do 1." ti,' 
.1larfl) dr 1838 o mnp'pa da poplIla\.ii.o. o q \lal inielií:mrnte llão foi impl'es:::o com o 
mesmo relatorio. COihe-~c porém de ;;ua;: conci::a5 pa~n.\"!'a,; q llC a exactitliio do· do
c\l~ento era duddo::a. e que toda n Pro\'inein não po . .,:;;uia : ma i:: do quc (i:~.f):2-1 
habItantes, ::endo 4!l.!"H;(j lines. c 13.G:)8 e:::Cl'ayoi'. 

Com o relatorio do anno seguinte elo referido Brigadeiro Pre:-:identJ deixou de ser 
igualmentc di:,tribllidõ.o map,pa. c tenho ainela de .~n~.~occorrer i~'" s..l~l.::: e:",prcs:;üe:::la~a 
::-;aber que o numero de habnantC5 eleY3.ya-;:e a 6.).h,)fo\. "cndo ;)l..)/'I llnes e 1 .OO:? 
escrayos, dando-se a differenca j)1l!':1 mai::: de 2.01-1 intli"idnos. sendo uno line". 
e 404 escrayo=". ~em \lma renex50 lia. a respcito de tal augmento: o Brigadeiro 
Pre;:idente apena:-: àice: 

«( Per~uadido;;. como cstareis. de que a e:;te cOI~h~ci!IlCllt,1 lIa ::;0:~1nHt da popula~ão 
cumpre ,aJuntar o da::: class('s C'm que ella':::e d1"1(lc. sua:;; occupa~úe;:., a::: po:::ses 
dos _habItantes, ::\U1S rendas c a pl'Op~)l'SãO em que estas estão com os tl'lbnto::; qUl' 
paga0, o numero do:: pobre.:: e COnd1r/lO em qne ;;e achão. o e:::tado e progresso 
da agricultura. das ar;c::; e do comr.tércio interno e ext~rno e (la in~lruc~ão.· para. 
poderde~ com estes dndo:; promo,".er seguros a pro:;;pcmlade do pmz: confio q uc 
merecera o ,"osso a.""enso a qnanila qne proponho para t.rabalhos estatisÜcos. )1 

<? ~rarechaI de C'aml)o Presidente FranCISCO .To:::é de :;:ou::a Soares de Andréa, 
depoI::: Barão de Ca~apava, annllucioll it :\ssembléa Provincial no seu Rdlllnrio ti,) 
1." rI~ JflLrr-n dI' 18·10 ter mandado execatar um mappa e.-;tatistico. com o;.: clementos 
que fosse possivel reunir. visto a difficnldade da tareia. 

O Bri{!adeiro Antero .José Ferreira de Brito reuniu ao::: seu;: 1lI'IIlfl)/,;o.'; dI) J, o 

dI' .11'1:':1) do::: a11I10:; de 18-1::2 e 184~, o resultado dos di"cr:::o:; i'C'C'E'nSeamento" a que 
mandara proccder no..; anno." anteno'e.,> a cs:::c:::. • 

Em 1~1. confol'me certificava elle. a popnlarno companha-se de ü";'.218 indi,"i-
duos. sendo ~)4.!j3~ !ines e 12.;'80 escraVIJ.":. . 

, .\ resJl~ito do alistamen:o de 18-1:-L as"egurant ellc ~el' ha\'ido diliO'encia e exa
~t.IdãO ~ tcr-se "erincado que n populaçãO numcrava i2.8l-! indi~;duos. sendo 
;)8.432 II Yl'es e 14,382 escra ,"o.,>. 

O Dl'. .Joiio ,Tos é C'oitin1:o, q I:e administ 70;; a P:,ovinC::1.. nor rsnaco de nove' 
ann.os seg'lliu o exemplo de seu nntcce:::sol'. e lc!!"ou-no;; nmâ série~ de calculos. 
de'1dos a varios anno;:. qnc con:;tão de scus· numero;.:os relator:o;:. 

Em 184? a popnlal'ilo orrerp,cea novo a,lgmento. attingindo a j'4.G8;' individuos. 
c?mprehendHlo,: em 12.13;) ca."as. contendo estas 1-1.310 fogos. X'este quadro dis
tlllgne-se a sua c1a::,sificação P')i ;:exo:::. CQntli~ão c nacionalidade: 

Liv:-ps, 
E,:.:c ru \"0:: 

::::omma, 

Condiçü(), 

T1Qmcn~. 

29.!l:)0 
i,i02 

:-'fulh~r~s. 

:30,i93 
1;,240 

Total. 

60.i43 
13,942 



Brazileiros . . 
Estrangeiros. 

Somma. 
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Nacionalidade dos livres. 

Ilomcns. 
28.970 

980 

20.!):iO 

!\lulllllrL's. 
30.431 

362 

:JO.793 

'fotal. 
50,4Q1 

1.342 

GO.743 

Sobre este alistamento fez o Dl'. Pl'e~idente I.l seguinte l'eflexllo: 
« Clllcula~a a popula~!'lO das fregue.Zl!lS, qne uno remetterno os mappas, pela 

dada em 1841, e atten,;lendcrse ao cl'e,sclmento. :,empre regular. que apresenta0 os 
mnppu5 de 1842 !~ 184,. Jlodel'emo~ dizer que a l,lopular,rlO da Provincia sobe, sem 
exageraç!lO. IL mm:; de !lO.QOO habitantes, sendo livres i5.000 para mais. li 

Em 1851 o ·Dl'. Presidente expõz: 
« ,\ p~pulaçno das li" freguezms. que mandárM os ma ppas. é de :Ji .523 unidas; 

r.o~é~ 2s .," que nno remetterii?, }?elos mappas tios. an~os ant~riores. dno 8,i).755, sendo 
.rue::. .,0.1~9 e e~crllv~s 14.966. ~no podendo dar mtelro c!'edlto a estas sommas, que 
Julgo mferlOres "a reahdade, calculo a populaCHO da Provincia em 00.000 habitantes 
sendo 74.000 livres. Xo mappa do anno findo nota-se no municipio da capital com~ 
parado co~ o do anno 1849, lima diminnicllo de 682 pessoal':. o que nllo me·parece 
exacto. aSSIm como O augmellto no municipio da Larruna de i48.» . 
. . E.m 1851, segundo o ~lelatQri/l do t. o de -'Jarro de 18;';2. !~ populacao regulava por 8;.448 
mdnIduos, comprehendIdos em 14.454 casas, cóntendo estas li.12i fogos, a saber: 

Condiçoes. 

Livres .... 
Escravos .. 

Homens. 
:3;.221 

Xacionalidade do,; livres. 

Brazileiros . . . . . . . . . . . . . 
Estrangeiros. . . . . 

:::omma. 

Homcns. 
35.,,;ô6 

1.455 

3i.221 

:\[ull..lcres. 
:J5.1;O 

)Iulhcrcs. 

34.:33-1 
836 

:35.1iO 

Total. 

i2.391 
15.0:>; 

8i..148 

Total. 

iO.l00 
2.201 

;2.391 

(~ Da comparação das sommas da populaçg.o, declarou o. Dl'. Presidente, com as dos 
baphzados e obitos, calculados os semestres, nM remettIdos. pelos 011t1'OS, resulta 
que os naSCImentos em relaeHO ao "ventre livre forãO de 8 1 '2 e ao escravo de 9 li2. 
desprezadas menores fraccoes. Os obitos fõr!lo aproximadamente de 2 lf5 em relaçao 
á popuIaeao livre e de :3 1 ~5 em reIaeM á escrava. Descontados dos nascimentos 
os oeitos: há. um accrescimo na populaçllo li\"l'e de 2 por cento e na escrava' de menos 
de 1 ou de 13/15. » 

Em 1852 li populacão arrolada nllo só apresentou decrescimento quanto aos indi
viduos como quanto ás casas e fogos! Contarã.crse apenas 86.190 habitantes, com
prehendidos em 14.362 casas. contendo estas 16.934 fogos. A differença é de 
1.2.",s habitantes, 92 "casas e 193 fogos para menos. 

Ponderou o Dl'. Presidente no seu Rdatorio dI) 1. n d~ .'Iarço dR 1853: 
« Os mappas da populaçiio não me merecem confiança alguma: são a meu vêr 

inteiram ente ImagiBarios. e para assim os termos basta considerar, que segundo elles, 
existii!.O no municip.io de S. Francisco no anno passado 502 estrangeiros, quando 
s6 na colonia D. Francisca havia 690. :'o'ota-se mais, segundo os mappas, 3.988 
homens brancos brazileiros e l':omente 1.906 mulheres. o que não é acreditavel. 

« A ditferenca dos e!';cravos entre 0:-: dois nnno;; é tambem notavel. Em Lages 
apparece um au'gmento de 3G2, se~d~ p.or na:;ci~ento~ excedent~s a obitos de 10 
pessoas. Em Porto. Bello lia uma dlmlDlllcão de ;);)2 alem dos obItos. e na Laguna 
de 546. attendidos os obitos. Em S. Francisco dá-se um angmento de 1.32; além 
de 30," que excedêrno aos obitos. Xos termos da capital: ~. .José e S. )Ii~uel 
,-ê-se um augm~nto de 12 al.é!? do excesso ele 3i. dos na::;~Imentos sobre ?" ObltOS. 
quando dos reglst.ros da pohcla con~ta (tUC ~Ó n e:,t.~ caplf.nl l':e de:::pacharM para 
~ahirem 346 e ::6 entrnr!l.o 29 no nnno findo. )) 
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Comparando os algarismos dos baptizados, cnsamentos e obitos do anno de 1852 
com os do anno do U151, garantiu o DI', Presiclente resu!tal' a favôr daquelle um au
gmento de 133 baptizados; e contra, um augmento de 641> obitos e a dimmuiçllo de 31 
casamentos. Notou que excedêrllo os obitos nos baptizados nas freguezias de Canna
vieir~s, Tubarllo, lmamhy., Garolmba e Enseada. ~ ... Na d~ Lages celeb~rllo-se IS6 
baptIzados e houve 44 ObItos, na de Itllpncoroy ;)/ bupuzados e 12 ObItoS·; o que, 
segundo eUe, depunha em fn\:or da saluoridade das mesmas·. . . 

NILo obstante nno tratar smllo da popl1lac!l.o, quando mUlto tias SUIlS diversas 
classificacoes, e unicamente do seu mo,·iment"o por uccidente, cabe todavia aqui a 
seguinte ·citac!l.o do ]{elall~rio de 19 dl.~ ..tbril dl~ 1854 do mesmo Dl'. Presidente: 

." Custa-me, mas vejo-me forcado a declarnr-vos que nllo tenho inteira confiançll. 
nos mappas de baptizauos e obitos. . 

« Dos enviados pelo llRrocho da capital, consta ter havido na freguezia da 
capital e nova da SantissIma Trindade ~5 obitos: porém nos livros do cemiterio. 
que consultei, encontrei 343, e sei que no cemitel'io da Santissima Trindade tambem 
Ja ha muito se entern10 corpos. Lma differenca de 58. nilo contemplados os 41 
fallecidos no Imperial Hospita1 e que silo sepUltados no cemitel'io respectivo, nem 
os enterrados atraz do· morro. nno p6de deixar de ser notada. e de fazer receia r 
que, como o da capital. tenhilo alguns dos outros parochos tido seus enganos. 

« ~odas as freguezias duo mais baptizados q ne obitu,;. e em algumas é bas
tante notavel essa dilferen~a. :36 na freguezia da capital é que os obitos excedem 
aos baptizados; o que faz stll)põr que esta capital é .inteirnmente impropria para 
habitaçao humana. ~em se diga que provêm de na capital fallecerem tarubem pes
soas de outras freguezias. que lJara aqui vem em procura dos soccorros da medi
cina, porque o nllmero destes é mui pequeno, e tal\'ez nuo exceda de 30 por 
anno. » ... . 

Em 1854 a populaçao sommou a 101.559 individuos, a saber: 

Livres ..... . 
Escra'os. 

Somma. 

Brazileiros . . 
Estrangeiros. 

Somma. 

Condição. 

Homens. 
42.938 
i.930 

50.868 

Xacionalidade dos line;:;. 

Homens. 

40.611 
2.32i 

42.938 

)Iulhcrt!s. 

-14.426 
6.265 

50.691 

)Iulhcrcs. 

42.8.':>5 
1.5il 

44.426 

TOlal. 

8;.364 
14.195 

101.559 

rótal. 
83.466 
3.898 

8i.364 

Em 1855 houve notayel accrescimo: a populaç!l.o era de 105.604 individuos, 
88.485 liues e 1i.119 escra .... os. 

Os livres se subdi\"idillo: 

Quanto aos sexos, em 

Homens .. : .. . 
::\Iulheres .... . 

Quanto á nacionalidade, em 

Brazileiros. . . . 
Estrangeiros. . . 

Os escra\·os se subdividiãO, quanto aos· sexos, em 

44.244 
44.ZU 

84.336 
4.149 

Homens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5iO 
Mulheres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.549 

Em 18.':>6 apurár9..0-se 111.109 habitantes, sendo 92.922 livres e 18.18i escravos. 
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Os livres se su bdividill.o: 

Quanto aos sexos, em 
Homens ...... . 
Mulhere~ ...... . 

Quanto fi, nacionalidade, em 
Bl'azileiros ........ . 
Estrangeiros. . . . . . . 

Os e~cra\'os se subdividino, quanto aos sexos, em 
Homens ........ . 
Mulheres ................. . 

46.626 
47.296 

87.914 
5.008 

10.212 
7.9i5 

, Em 1857 foi notavel o augmento: cre$CE'U o numero dos habitantes a 122.833 
individuos, a saber: 

Condição. Homens. :\Iulheres. Total. 
Livres 51.440 ;)2.985 104.425 
Escravos. 10.381 8.027 18.408 

Somma. 61.821 61.012 12'2.833 

~lIturaliuaue dos Ih'res. nomen~ :\Iulheres. Totnl. 
Brazileiros . . .. 4i.194 :>1.019 98.213 
Estrangeil'os . 4.246 1.966 6.212 

---
80mma. 51.440 32.985 104.425 

Em 1858 a populacilo, ::;ubindo sempre e admiravelmente, chegou a 127.786 
individuos. compl'ehendÍdos em 18.861 casas. contendo u::; mesmas 21.800 fogos, a 
saber: ' 

Condiçüo. Homens. :\Iulheres. Total. 
Livres. 53.524 55.131 108.655 
Escravos. 10.789 8.342 19.131 

~ -. 
:::oomma. 64.313 (j3.473 127.786 

~acionnlidnde dos Ii"r~s. Homens, :\tulhcrcs. Tpl. 

Brazileiros. 49.118 53.093 102.211 
Estrangeiros 4.406 2.038 6.444 

Somma 53.;)24 55.131 108.655 

DEprehende-se deste;.: dados que a p0p'ulação, que em 1841 era de 67.218 habitantes 
transpcrtou-se em li aunos a 127.786. tenilo um crescimento, termo médio, de mais de 
5~ po.~ c~nto ao anno, e podendo dob~ar em 20 a!1nos. . .' 

;:,r.rla. real esse augmento ou serIa antes dendo a Imperfe1ção dos arrolamentos? 
Xos dois bi~nnios de 1849 a 1850 e de 1856 a 1857 o censo annuncia o no
tavel crescimento de 11.070 habitantes no primeiro periodo, e de 11.724, no segundo 
dando a totalidade de 22.795 individuos. Ora, o angmento de"ido ao excesso da pro
creacilo, sobre a mortalidade foi no primeiro periodo de 488 pessoas, isj;o é, nascêrao 
2.167 e mo:-reril.O 1.6;9: e no segundo foi de 1.2'20, isto é, nascêrliO 2.849 e morrêrao 
~.629,.o que e:;tá muito longe de concorr~r Ilara tilO grand~ accrescime~to. Si recor:ermos 
a emlgracilo estrangeira, e a prospendade que tem tIdo as colomas estabelecIdas na 
Pro-incia; desde a sua fundaçilo até ao anno de 1858, ainda ficaremos muito longe 
de tll.o maguificos resultados. ' 

O s.eguinte quadro indica o anno da fundaçll.o de cada colonia, o numero de 
habitantes com que começou, e a sua população no referido anno de 1858: 



Annos. 

1828 .. 
1837 .. 
1845. 
184i. 
1850. 
1851. 

Colonil\s. 

::;. Pedro de Alcantara 
Vargem Grande. 
Belga ...... . 
Santa Isabel. . . 
BlumenRu ....... . 
Dona Francisca . . . . . 
Santa T,hereza ~militur: ... 

COIODOS 
fundadores. 

523 
44 
90 

164 
110 
185 

Ditos 
oxistentes. 

2.000 
162 
230 
274 
744 

2.475 
124 

1.116 6.009 

E' evidente que a emigraçi10 estrangeira 111l.0 podia concorrer para ~l!.o. notavel 
accrescimo, e tunto mais que a cmigrncão dos nuturues para a PronnCl~ de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul tenderia u· e<}. uilibrur esse crescimento .. E' sabldo q!le 
O'rande parte do::; habitante::; das fregueZl!iS das Torres e Concelçao do ArrolO, 
daq uella Provincia, SilO filhos desta, os q uaes preferem-na ao solo natal e~ conse7 
quencia da facilidade que encontrão na acquisiçüo de recursos para o YIyer. A 
essa emigração é neccs:-:ario juntur u ex.portaçilo dos escravos, cUJO Ilumero, a datar 
de 1852 até 1858. subiu ti. 9!Ji. 

O Dl'. Franci'sco Curlos de Araujo Brllsque que, :mbstitllindo na administr!l.cilo 
da Provincia o Dl'. João José Coitinho, procurou por si mesmo reunir os daàos 
necessario~ para me.lhor conhecimento du numero d~)s hab~tantes, ap.rese,nt?u, um 
anno depOls, uma dlffercnça, 'para menos, de 13.189 habltantes, pOlS hmltou a 
populacão em 18;)9 a 114.5!.li llldividuos, com'prehendidos em li .2i6 fogos, sendo 
56.82'2 nomens e 5i.ii5 mulheriS. ou 98.281 IlHes e 16.316 escravos. Eis como elle 
se exprimiu a tal 'respeito no Rclacorio do 1.0 de .1bril de 1860: 

(( ~ão encontrando dados precisos para aquilitar o movimento da populaç!to 
desta Provincia, emprehendi a difficil tarefa de colligil-os e procurei coordenal-os 
de fórma, que dêem em resultado o conhecimento da populaçe.o em suas differen
tes relacoes de augmento <le condiruo. 

« ~~o pretendo que os dado:,; ·e::;tatistico::;, que vos offereço, sejão completos; 
mas presumo que se aproximão á exactidão possivel nas circumstancias em que 
nos achamos. . 

(( Encetei um trabalho novo. reunindo a:,; mais recentes listas de familias. 
mandando organizar outra::; e colligindo todas "as illformaçoe::;, que julguei com-e:, 
nien~es . para aperfeiçoar o mai:; posshel este importante ramo da estatistica da 
PrO\"lOCla. » 

Citando os censos de 18:24, 1841 e 18-1i o digno DI'. Presidente divergiu do nu
mero dos habitantes referido.:; por seus antecessores, quanto a estes dois ultimo~ 
annos, pois que o numero de 45.410 habitantes, que concedeu a Provincia em 182-1, 
é o mesmo a que a limitoa João Antonio Rodrigues de Carvalho na já citada memorIa 
incerta na /l.e'Cisra trimel/sal do JI/sliluto hi.~!(jrico. 

O Brigadeiro Antero José Ferreira de Brito computava a populacão em 1341 
em 6i_218 individuas, e o Dl'. Francisco Carlos de Araujo Brusque· a ele\"C'u a 
i0.454. Assim tambem o DI'. João José Coitinho orcava-a em 1849 em 74.62i l:abi
tantes e o mesmo Dl'. Araujo Brusq ue marcava-lhe· dois anuos antes 81.500 irdivi
duos. ::S-o primeiro caso ha o augrnento de 3.236, e no segundo de 6.8i3 indi
yiduos. 

~o anno de 186i conseguiu o Dl'. Presidente Adolpho de Barros Cayalcmti de 
A.lbuquerque, ajudado J)elas autoridades policiae::;, a quem ex.pediu as convenientes 
instrucções em officio e 29 de llaio de 1866. fazer o arrolamento da populacilo; 
o que foi coroado do mais feliz resultado. . 

( !Çilo seria prudente, dice elie no R~{I!!I)/'io do 1.· de .I/aio d~ 181J7. attribuir 
inteira exactidüo a Il~na primeira tentatiy~ em trabalh.o dest~ genero : mas ,póde
se seguramente conslderar o resultado obtido como mUlto mms aproximado a '-er
dade do que ·os calculos por estimati"ya e as vagas inducções que têm servido até 
ao p~eselJ.te. Resta per~e\'er!l.r no emp~Ilho começ!ldo do serviço que iniciei. » 

. :::\9.0 reprod~zo. ~qUl os seus al~arl;;mos por ISSO que silo os mesmos já men
clOnados no prmclplO desta parte ao presente trabalho. 

O Senador, Thomaz Pompeu de f::ousa Brazil no seu Campedio Geographico avaliou no 
anno de 1868 a população em 150.000 habitantes. sendo 15.000 escra"vos. Baseiou-se n'um 
calculo de 1862 gu.e a estimoll em 1~5.000 alIll:as, e admittiu o incremento e:~traordinario 
que em ;sua oplnlllo lhe tem trazldo a emlgração colonizadora. 
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De todos eSiles c6.1culo::l l'eSttltll Il seguinte recapitulllÇllo: 
Annos. Livres. Escrl1\'os. Total. 
1749. · .. 4.197 
1796. · .. 23.865 
1804 .... ti.142 4.000 10.142 
1810. · .. 24.331 7.203 31.5::14 
1813. · .. 25.471 7,478 32.9-19 
1814. .. 33.499 
1818. 35.225 
1819 .... 3-:1.859 9.172 44.031 
1824. · .. 45.410 
1838. 49.966 13.658 63.624 
1839 .... 51.576 1·1.062 65.638 
1841. · . 34.718 12.500 67.218 
1841. · .. 5-1.638 12.580 67.218 
1841. · .. 70.454 
1844. 58.-132 14.382 72.814 
1847 ... 81.500 
1849. · . 60.743 13.942 74.685 
1850. · .. 70.789 14.966 85.753 
1851. · .. 72.391 15.057 87.448 
1852. 86.190 
1854 .... 87.364 14.195 101.5:>9 
1855 ... 88.485 17.119 105.604 
1856 ... 92.922 18.187 111.109 
1857. · . 104.425 18.408 122.833 
1858. 108.655 19.131 127.786 
1859 ... 98.281 16.316 114.597 
1867 .... 104.:159 14. ':"22 119.181 
1868. · . 135.000 15.000 150.000 
18;0 .... 104.4;'9 14.;22 119.181 

Os annos de 1774. 1787. 1800 e 1817, de que tratfl; ~aul~ Jo~é ~ig'uei de Brito, 
apenas contêm o numero da popnlaçiío branca. que e mfel'lOr a hHe. 



Em. officio de 23 de Fevereiro de 18iO expoz o .presidente desta Provincia as 
diflicu1dades com que lutou para orga)li.zar do mappa da sua pop~laça.o. Tendo-se 
em vB.o dirigido ao Dr. Chefe de Pollcra e ao Go\"ernador do llIspado, por elles 
lhes foi ponderada a impossibi!idade de se~elhante tarefa. Os m.appas, q':l~ ~com
panháruo o seu officio, redUZIrão-se a seIS comprehendendo varIOS mumcIplOs, e 
um contendo a totalidade dos habitantes, estimada em 412.725. 

De nada servem iaes trabalhos J?ar~iaes, representando apenas uma terça parte, 
quando se trata de toda uma PI'?Yl~CIa. 

Entretanto foi eUa uma das prnneIras que maior importancia mostráruo ligar á 
sua demographia. . 

Havendo :;ido consignada pela Assembléa Geral no § 7.° do art. 64 da LeI de 
24: de Outubro de 1832 a quantia de 3:..J:1)0~~00 para a organizaçüo da estatistica 
desta Pro,incia incumbiu-se de executal-a o Coronel José Pedro Cesar. A morte 
impediu-lhe o complemento da tarefa, e a Secretaria do Governo recolheu cuidado
samento os seus manuscriptos. 

Em Setembro de 18:~3 foi encarregada a continuação deste trabalho ao emi
.grado portuguez Dr. José ~Iarcellino da Costa Cabral, pelo Conselho administrativo 
da Provincia, q Ile lhe remetteu"Os papeis do fallecido Coronel. Em 30 de Junho 
de 1834 apresentou o mesmo doutor um relatorio ácêrca de snas pesquizas e do 
plano que pretendia adoptar, e a ;) de Setembro de 18~5, quinze dias antes de 
manifestar-se a rebelliiio que dividiu e ensanguentou a bella Provincia, ofliciava it. 
Presidencia applicando quanto ha"ia feito, e os embaraços insupera,eis que ia encon
trando, e acaba'va por pedir se lhe désse a exoneraclIo logo que houvesse posto 
em ordem os respectivos papeis. . 

~o seu Relatorio d') f.· de .1Iar~o de f840 pergunta'\"a o· Presidente Conde de Ca
xias, hoje Duque, á .\ssembléa provincial: 

« E onde párão todos esses documentos, todos esses materiaes para a estatistica 
da Pro.incia? Eis o <},ue não vos poderei dizer. A· Secretaria da Pro.incia nl10 
fôr-ao recolhidos. Officiel ao Dr. Costa Cabral pedindo informacoes a esse respeito. ("") 

« Para cont.inuar ou antes para começar de novo os trabalhos estatistlccs no
meei em 12 de ~etembro de 1845 o Conselheiro )1anoe1 Corrêa da Camara, muito 
conhecedor da Provincia, muito intelligente e afincado ao estudo. e capacissimo 
para desempenhar essa mis~ão. Espero que· elle saiba vencer as difficu1dades que 
não lhe hão de faltar. e SI seu~ 'trabalhos não fôrem completos, serão ao menos 
os melh~re~ possi,eis para uma primeira tet;Itatiya deste gene.r0. Já á Secretaria 
da Pronncla remetteu elle uma lOnga exposlçllO do que ha feIto, acompanhada de 
observaçoes sobre os seus futuros tra.balhos: pelo que se collige que sua acti'\"idade 
nM tem estado um· momento em OClO. » 

Attendeu a As:;embléa pro"incial a tM prudente pro.idencia, e pelo título 8.° 
da Lei n. 59 de 2 de .Tunho de 1846 autonsou a creacilo do Archi'\"o est.atistico, 
p!"ecedendo n'es~a medida a. ProYinci!l do Rio de .Taneiro. Te,e a repartiç~ por 
aIrector o referIdo Con~elhelro Antomo )1anoel Corrêa da eamara, e este por auxi-

{O: O Dr. Francisco I!ZIIacio "farcondcs Homem de "felIo affirma no seu Relatorio M 16 de Setembro 
de 1&" que esses materiaes para a estatistica niio fOmo recolhidos á Secretaria do Governo. 
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liares o Pl'imeil'O-teneute de engenheiros José Yaria. Pereil'& de Campos ·encarre
gado ~o desempenho das materias inherentes á sua profissl\o, e um ·omcial da se
cretarIa da tl.lesourario. da fazenda imcumbido da execuçB.o dos quadrlJs de pl'O
ducçno do p8.IZ e ~o cons~~o dessa producçno, da exportacD.o, da importaçno e de 
outros trabalbos tlm: urchlvIsta e tres amanuenses complethrno o quadro do pessoal. 

Já no a~no segumte, annexo ao seu Relator1o de 5 de Outulrro ele 1.847, pôde o 
~enador PI'eSldente ~Ia.noel Antonio Gal \'nO exhibir O!; Emaios Estati.~lico8, contan. 
do os qlladro~ ~a rece~ta e despe1:a geral e. proyin~ial e bem assim o mappo. da 
p~pu.laçB.o, CUJa me~a~t~dao reconhecIa, sendo Il.mao.. maIS pura lastimar a falta de alguns 
dlstrlctos dos munlCIplOs de Alegrete, Pelota;:;. RIO Pardo, e S. Leopoldo. Arrolou.8e 
apenas a populaçllo livre, sendo () seu numerCit no anno de 1841S de 118.1il indi· 
nduos, elos quaes 59.2i7 homens e 58.894 mulheres. 

« Por essa classificacil.o mesmo, dizia o Senador Presidente. se manifesta a 
inexactidilo: 11. mortalidade avulta mais no primeiro que no ultimo sexo; causas que. 
por obvias, omitto, concorrem para esse resultadu e nem uma especial conheco 
que justifiq ue n 'esta Provincia a excepçao. I) • 

O Dl'. Yice-presidente JoM Capistrano de ~Iiranda e Castro, considerando im
perfeitissirno e~se muppa, pelas raZOes apresentadas entilo, encarregou ao Conselbeirü 
Director do Archiyo estatistico a organizacilo de novo mappa: e, apezar dos 
escassos e informes elementos que tinha á dispcsiçii.o para ta.o importante trabalho, 
procurou o illustrado Conselheiro superar as ditliculdades que o embaraça"ao, e pôde 
upresental-o em 18 de Dezembro de 1847. Limitado igualmente, como o precedente. 
~ população line. enumerou 179.363 almas, e nada ma.is consta, poisque .nãO foi 
Impresso. O Dl'. Presidente certificou. no seu Rt:latariu dp -1 de .JIarço de 1.848. que 
e8te documento continha judiciosas obseryaçoes, assegurando, por parte de seu autor, 
que ;ssa somma era certamente superior á da populaç!l.o de entao. ,. 

Nos seus Relatarios de 20 de Junho de 18-18 e 1.° de Junho de 1.849 ·apontou O 

Tenente-general Presidente Francisco José de Souza Soares de Andréa, posterior
mente Barao de Cassapaya. as difficuldades com que lutava a reparticllo, cujo ser.., 
viço resentia-se de morosidade. a]?e?ar do,:; esforço~ do director, e do ápoio que lhe 
prestava o Goyerno dentro da orbüa de suas attl'lbuiçoes. Dois annos depols, em 
1851, quando .a provincia do Rio de Janeiro patent"eava a primeira. publicacllO de 
seu Arcbiyo estatistico, extinq-uia-se, por uma fatalidade que se nllO e~plica, a 
nltO ser o fallecimento de seu airector em 30 de Junbo de 1849. o Archl"\"o esta
tistico Rio-~randense, ficando os seus papeis confiados á guarda e cuidado do Offi
cial-maior ao. Secretaria da Assem bléa provincial, de conformidade com o disposto 

·no § 3.° do art. 3 .... da Lei do orcamento provincial de 1850. 
Depois de seis annos de silencio, veiu o Conselbeiro Presidente Jeronymo Fran

cisco Coelho. com o seu Relatorio de 1.5 de De:emlrro de 1.856. manifestar as faltas 
que se davaó relativamente á demographia da Pro';ncia. . 

Eis como elle exprimiu-se: . . . . 
« l\ão temos um mappa geral da Pronncla, nem do monmento do pessoal 

proveniente dos nascimentos ·e obitos. Sobre a popmação apenas estimati"\""amente se 
orca ser além de 200.000 almas de todos os sexos. condi coes e idades. nao com· 
prebendendo os indigenas de vida errante, cujo numero na.·o é possivel eStimar. 

« Em o anno de 1814, e na obra dos .4.IIIlMS desta Provincia organizada pelo 
erudito Visconde de S. Leopoldo. "em o mappa da população computada desse 
tempo em 70.656 habitantes. . 

« A. "lei do crescimento das pOEulaçoes no,"as é de que ellas se duphc~o em 
cada periodo de 20 annos: essa leI porém não se deye entender de apphcaçao 
rigorosa; quanto mais" se "ao reproduzindo aq uelles periodos, mais a quota de 
augmento se vai reduzindo. . .' 

« Assim, tomando o algarismo de 71.000.almas, fixado ~m .1814 pelo dlto 'h~coDde, 
_ no fim do primeiro periodo em 1834 de\"erIa ter a ProVInCla 142.000; e hOJe que 

está completo o segundo periodo, e suppondo que n'este já a quota de a~gmento 
foi menos <lue o dobre e s6 limitada a 1 3i4, 2. população actua1, a theonca, deve 
ser de 248.;>00 habitantes. 

« Vendo, pois, que nada havia sobre o çenso, intep.t~i aqui o recurso. q~e me 
aproveitou em iguaes circumstancias na mmba ad!llmlstraçAo d~ ?ro,'mcla do 
Pará, organizando em cada freguezia uma COmmlSs9.0 de estatlstlca composta. 
do delegado ou subdelegado, do -parocbo e do juiz de P'!-z. unicamente incumbida 
do ~enso: e remetti exemplares Impressos de modelo umforme. e que cada com
miss!i.o s6mente tem o trabalho de encher. ~o me? de Janeiro de cada anno de\'em 
as commissCles remetter esses' mappas á Presidencia: e é muito de presumir que 
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os primeiros tra.ba.lhos nru> venMo muito eXl\ctos, mas elles se irn.o successivll
mente Il'Períeicoando, e no fim de 3 ou 4 anuos se lloderá ter um mnppa soft'l'ivel 
da populacao' total da Provincia.» 

~o citado Relataria veio o mnppn contendo IIpenas u. populaçno. d~ 30 fre.guç
zias, faltando 23. elevando-se u'uq uenas u populaçno o. 133.828 mdl'nduos dlstrl
buidos por 18.989 fogos, sendo mais de 82.520 livres e mais de 31.418 escravos, e 
19.890 nilo especificados. 

« Do resumo resulta, J)l'osegue o Conselheiro Presidente, que 30 fl'eguezius apre
senta0 uma pO'Pulaç!lO . e 134.000: n este numero addiclOnllndo 15 por cento 
para falhai> e ine~aciidoes, n.s 30 freguezins devel'M ter 154.000; e as 23 fre
guezias, das q uaes se nno recebêrllo l'ehL~OE'S, gUlll'dnda a mesma proporçl!.o, terllo 
118.000, e por conseguinte o total montará n 2i2.000 almas: numero um pouco 
superior ao qu~ acim~ j~í. :::e calculou thell~icamente. )1 • 

:\. A::isemblea l?ronnclUl, buscando l'emedmr 11 falta que se dera com a extlllcçll.O 
do Archi.o estatlstico, autorizou o Governo pelo Ilrt. 32 da Lei n. 367 de 4 
de :\Iarco de 185i a fazer a:" despezas indis~ensaYeis para obter e colligir todos os 
papeis e docnmentos que pude~sem :::er llteu; Ú org-auizaçilo da estatistica da Pro
,"incia, e recolher todos os trabalhos anteriormente execll,tado::i pelo tinado Conselheiro 
"\.ntonio :\lanoel Corrêa da Camara. 

O Commendador Presidente Patl'icio Corrêa da Camara encarregou dessa mlss!l.o 
o Tenente-coronel .José dos Santos Pereira, c nomeou empregados uecessarios para 
auxiliul-Q. Dando as precisas providencias para o arrolamento geral da populaçãO 
da Provincia, mandanilo imprimi!' e distribuir listas, dizia elIe á mesma "\.ssembléa 
em seu Relatorio dI! 18 de Olltl/bro clt' 1857: 

( O encarreg'auo da Estatistica tem desenvolvido muito actividade e assidui
dade, e mostrado que possue as necessarias habilitacões para continuar n'esse impor
tante ramo de ;;er"ico publico, que de fórma alguma poderá ser bem desenvolvido 
si n~o "fô~ dotada a' reparti~!l.o com maiores proporçoes do que as que lhe deu a 
PresldenCla. » 

Só dios anuos depoi", o Conselheiro Presidente Joaq UilU Antilo Fernandes Lerio 
alcançou juntar ao seu IlelrLtorio di' 5 de .Y orcmbro de 1859 o resumo estatistico 
do mappa da populaç!io relativo ao anno de 185i para 1858, e ainda assim deixárs.o 
de ser lllcluido~ os habitantes do municipio de Sant'Anna do Livramento. e do 
districto de S. João Baptista de Camaquan. municipio das Dôres. " 

Annunciava o illustrado Conselheiro Presidente: . 
« A repartiçãO encarregada dos trabalhos da estatistica conseguiu organizar o 

censo da Provincia. C.ompr~en~~is as di1ficuldades com que e~t.re nós se !uta para 
a . confecção dl)5 maIS lllSlglllficantes trabalhos desta especle: por malOres que 
seJuo os esforços, sempre ficão lacunas por preencher, e o que se faz é cheio 
de imperfeições. E pois nuo direi que temo:; feito o exacto recünnecimento de nos!'la 
populaçüo; o trabalho que tenho á vista, e vos será preseme, pecca, em meu 
entender, por nos dar \lma Ptiulação livre inferior por certo Íl que temos, e pcr 
exagerar talvez .o censo d8; VO la~ão escra'"a. Comtudo o q (le está feito é sempre 
de algum proveIto, e ser'·ua e base para os futuros trabalho!;. » " 

Segund? o mappa da nova repartiçao continha a Pro.incia 282.54i ha.bitantes. 
comprehendldos em 10 comarcas. 25 municipios, 1.009 quarteiroes, e 34.787 fogos, a 
saber: 

Condição. Homens. :'Iulhcrcs. Total. 
Livres. 103.i18 102.536 206.254 
Libertos 2.640 2.ii3 5.-113 
Escravos :39.280 3l,fjOO iO.880 

Somma. 145.6:~8 136.909 282.54i 

~s seu Relatori!) d~ ;; de .\"occlllbrlJ d~ 1860 accrei;centa\'a O Conselheiro Presidente: 
( O ençarregado da estatistica ainda DitO pôde obter dos municipios de Santa 

.\.nna do LIHa:mento e Dôres de .Camaquall as listas de familia, não obstante Oi; 
esforços para ISSO empregado;;. Com exclusM da.qu~lles ll1uni~iJ>ios, e. segundo os 
dado~ que colheu, calcula-se a populaçãO da PI'OVlllCJa em :309.4/6 almas. O augmento 
rel~tlvo do mappa do anuo passado. é de 26.929 almoo, proveniente em parte de 
omlssoes que então h0!lve, ou supel'l.or a 5 por cento, relativo ao anno de 1858. )1 

O numero dos habitantes era pOIS de 309.4i6 comprehendidos l'm 3:>.109 fogo;:: 
l'endo 229.i4í livres, 5.98/) liberto;; (~ i:l.i4!) escravos. ' 
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Segundo o /Ir!alorlo tio 1." di' SI'tf'mbrlJ di.' J862 do Desem bargndor Presidente 
Francisco de Assiz Pel'eim Roclln, 11 popnla(,~no IlJlIl['udll até :n de ){1\1'(;0 desse 
n.nno, pertencente ao censo de lRGl IllOntant Il :!-t-1.22i imlh·idnos. sendo 2G8.:JUG livres 
e 75.;:11 escmyos. .. 

«. Compll.rado, referiu o dig-no Jlrl',.:i,leute. o ,liío numero de :3-14.22i com o do anno 
mtt~r!Or. que foi (~e 3()!l..lil;. temo,.:. dedlliddos o,.: obito . .;. nm nng'IlIcnto de ·1:3.200. talvez 
dendo . ao Ilpel'fcI<:oamell~c com que foi leito () ultimo Ill'l'olamento, ú introducçno 
do~ colonos e pessoas ,'u:radil:-i l1:t Pro\'inria qlle u'ella se estabelecerão. » 

Segundo. o fl~!la()l'i,) ti" '}Ij d,' ,I/'I"~'I, ,[" 1i:IIi,' 110 Dl'. P['c:;illénte Espil'idiuo Eloy 
de ~Ilrl'os Pimentel. n. popnlurão s:)l!lInadn att~ ao !"im de Dei:cmbro desse anno ue 1862 
subm !l 392,i2~> indindllos. . . ' 

« Sem agentes especiaC';,;. nas loealidalle~. (,~cl'eYia e:le. incumbidos de recolher os 
f~cto:;; relativo:> ú popnlaC:ão. a rcpani('ão ua estatistica. da Provincia yê-sc redu
Zida a fazer os sens. calculo,.; c eomhiu:tc',ie . .; 501J I'(, bases ou faJ:.:as ou incom
pletas. como as que procedem do . ..: dad·)~ inl[ ninados 110.": mesmo;; '.'icios. que lhe 
são transmittidos por fnnccionllrios ,.:em habili;;L('(ji?S e zelo prcci;;o para os eollig-ir 
co.m me!hodo e exactidilo: Assim não (le\'(! cHu"::lr (~stl'allhela a deficiencia e imper
felçno elos s('us tm ha1ho:,. q aando lhe ia 1 :ão os ma!C:'iaes necessario,; para orgamzar 
documentos q ne mere\ão credi~o 

( "\.: vista do que fica. expo,.:to. cOlliinüa o DI'. Pre;;identc. estou longe de pen
sar que se apl'oxi:ne da exactidrlO o al!.!·al'is!l1o (la 1lopulaCão da Provincia. ca.lcu-
lada. peia repartiçuo respecriva. ~ -' 

« Segund? o (~lla~ro q Ile l~C apre,.:~nr().n. o encal'regndo da. estatistica. a popu
l:t\ão presunllda. a Ylsta uas l1:;lu:; dl~ m:ml1a anl'csentada,; ate Dezembro de 1862, 
e classificada segundo a contli~üo das pe;;soas. é - a ;;eguin~e: 

Populaçuo line .... 
População escrava. 

TotaL .... 

31~).~~06 
íí AI!) 

302.í2:) 

« Este. calcnlo foi baseado na,:: li:,:tas de familias ehviadas pelas autoridades 
policiaes: e na ialta das q lle deix!tl'ilo Ui! ~er reme:ticlas. pertencentes a di .... ersos 
quarteiroes e districto~. guiolHe a l'cpartil'uo para sllppril-as: 1." :pelo augmento 
progressivo da pOllUlacão observada na ('.;;tarística d,~ unnos antel'lores: 2.° pela 
diíferenca que entre si apresentavão os a1!:rarismos relativos ao numero dos nasci
mentos: verificados pelos assemos do baptismo e dos obiros: 3.° pela comparaça.o 
dos quarteiroes c districtos, de quc não exis:ino list.as de família. com outros que 
lhes ficárlio mais arroximados. tanto em vizinhanca de territorio. como em refe
reneia ao algarismo ua populacão respect.iya. deduiindo do resultado final dessas' 
tres operaçoes o termo médio, como probabilidade menos afastada da verdade. Se
guiu-se n'este calculo o methodo que os es:atisti* chamão de exposição. » 

Depois de considera!' a populaçuo segundo a sua dis~ribuiçií.o por comarcas, 
o digno Dl'. Presidente continlÍou : 

« Tendo o pl'esente recenseamento por base o domicilio, fôrào as popuiaçoes 
fluctuantes arroladas ú parte, entrando porém o ~ell numcro como parcella. no alga· 
rismo ~otal da população da Proyincia. e di"idindo-se do seguinte modo: 

ClJiono$ entrados ... . 
Forca do exercit,! ... . 
Indio:; a~deado5 .... . 
Forca policial. . . . . . 
Doentes em hospitaes e asylos 

i:>l 
·.(000 

049 
188 
234 

I( Cotejando-ge os algarismos da popllla~ã0. verificados pela reparti~go da esta.tistj~, 
no quinquennio de 1850-6:3, que fõrão: 

Annos. LhTes. Escravos, Total. 

'1~59 211.66í íO.8~O 282.54i 
1860 2:~3.36i 76.109 309.4i6 
18G1 26(j.63~ ii.588 344.22i 
181)2 294.i25 i~).i21 3iO.446 
1863 315.306 ii.419 392.;25 

CIlNBO-33' 
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« Vê-se que o termo médio do Rugmento dI\. populaç!lo durante esse periodo Coi de 

6ã.842 
5.829 

Lines .... . 
Escru\"os ... . 

Totul ................. . i1.671 » 

N!!.o tendo a Lei n. 5i8 de 12 de ~Inio ~le. 1864 . uestinauo verba p~ra o paga
mento dos empregados encarregauoi; UU estall'itlca, fOI de novo IL repartlçllo extlncta 
n'esse mesmo anno. 

Tomando conta da ndministracno da Provincia o distillCtO Dr. Francisco Ignacio 
)Iarcondes Homem de ~lello, teve 'por um do:, seus primeiros cuidados o exame dos 
papeis. do fin~do Conselh~iro Antonio :\lalloel Corrêa ua ('amara rclativos á geogra
phIa, mdustrl!l, commerclO, população e rendas. 

c( Incumbi, referia elle no seu lldalorio di! J(j d,~ Set/'I/lbro de 186;, o Engenheiro 
Antonio Eleuterio de Camargo de os examinar e com·denar. para sercm publicados. 

« E' de lamentar que materiaes tão precios~s, recolhido:, com tan.to tt'abalho e 
dispendio, tenhllo quasl sempre entre nÓs o destmo ue ficarem esquecIdos no fundo 
dos archh'os. 

« Algumas provincias possuem excellentes t.rabalhos a este respeito, distin
gumdo-se entre estes o que se ~'e:ere a :\I,ina::;: confeccionado pelo engenheiro Hen-
rique Gerber, o qual pód~ se""lr, ue. modelO n este ge~ero. ». . 

Felizmente a ;\'ssemblea pronncml votou a .quantm necessarm para a publIca
c!!.O desses importantes documentos, que fôrfto Impressos em 1868 pelos esforços do 
aigno Dr. Presidente, sob o titul() de Quadril e~tati~ticu e !}eographiclJ da, Prorincia. 

Colhe-se d'essa obra que o primeiro arrolamento geral da Pro'\'incia data de 
1803 e foi devido ao seu Governador Chefe d'E:;quadra Paulo José da Silva Gama, 
e d'ahi para cá fizerao-se mais no\"e em diversos annos. Conhecem-se apenas os alga
rismos da sua totalidade, os qunes são os seguintes: 

1803 . . . . . . . . . . . . . . . 59.142 almas" 
1814 . " . . . . . . . . . . . . . iO.656» 
1846 . " .-. . . . . . . . . . . . 149.363)) 
184i :s6 livres) . . 118.882 .») 
185i . . . : . 282.444 ») 
1858 . 285.54i ») 
1859 . 309.4i6 ») 
1860 . 322.85i ») 
1862 . 3iO.446 ») 
1863 . 392. i25 » 

Estes algarismos demographicos moti\"úrrio as seguintes reflexoes ao Bacharel 
Antonio Eleuterio de Camargo encarregado da reuacção do citado Quadro estatistico e 
geographico: • 

« Consideranda-se os ultimos cincu annos pelas uifferencas que correspondem ao 
accrescimo annual da população, termo médlO, conclue-se· pelos dados existentes, 
que de 1864 a 186i a população teve um accrescimo de 100.060 ou que elevou-se no 
;)00.000 almas. 

« Xão obstante todas as causas que concorrem pelos factos naturae::; e sociaes a 
alterar nos diver:iOS paizes e regioe::; a ordem do desenvolvimento da populacão, 
julgamos exagerado o algarismo que rc;;ulta da comparação dos dados que obtivemos. 
sendo. no en~retanto nossa firme comicção que a população actual ua Provincia é 
superIor a 4,,0.000 almas. 

« O quadro que apresentamos, organizado em vista dos mappas que encontrámos. 
resente-se, como estes. das inexactidoes inherelltes a est.a urdem de trabalhos, . 

« Quando est.es máppas fôráo confeccionados, as lacuna;;, que existião pela falta 
de listas de familia e mais informaçoes de algumas localidades, fôrií.o preenchidas 
pelos resultados obtidos das operacoes realizadas conforme as indicacoes e prescripcoes 
da sciencia, sanccionadas pela experiencia e adoptadas por todos os paizes. . 

c( Com'em não perder-se de ,"isto. que sobre esta materia publicamos trabalhos 
que já. encontrámos org-anizados. . 

«. A popula~ão escrava d~sta ~ro,incia. comparada com a line, representa um 
a~~:msmo consldera'\'elmente mferlOr. Aquella guarda a mesma pr~p0.rç!l.o de inferia
naade, comparada com as populacoes escravas das grandes ProvmClaS do Norte e 
Sul do Imperio. »). . 
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Além desses calculos, baseados em dados oftlciaes, ha outros indicados por 
,'arios autores em suas differentes obras, cujas fontes tlllo desconhecidas ou nQo tem 
a mesma authenticidade das precedentes, . 

Roberto Southey nu suu 11i.~lory a{ I1ra:il, 11.SSeVerou, que a populaçno desta Provincia 
andava no anno de 1801 por umas 60.000 almas e que em 1806 já be calculavllo sómente 
os negros em 40.000, nllo obstante trabalharem u1li mais 08 brancos do que em outra 
~ualquer parte do Brazil. Este ultimo algarismo indicou Warden na sua Ilistoire de 

• I empire dn I1rhil como exprimindo a totalidade du populacllO em 1808. o que é absurdo. 
Milliet de Saint Adolphe e o Dr. Caetano Lopes de ~õura afIlrmnrno no Dicciana.,..io 

9.eagraphico que no primeiro anno do governo de D. DlOgO de Souza, 1814, se fez o 
denumeramento dos habitantes, e deu em resultado: 

Brancos de ambos os sex.os ......... . 
Indios de ambos os sexos .......... . 
Livres de todas as côres ...... . 
Escravos de ambos os sexos .... . 
Recem-nascidos de ambos os sexos. 

Total ............... . 

32.300 
8.655 
5.399 

20.611 
3.691 

70.656 

Este.:: algarismos fôrilo extrahidos dos .tItlW.~ da Provincia~ redigidos pelo Senador 
José Feliciano Fernandes Pinheiro, Yisconde de S. Leopoldo. 

O mappa remettido pela respectiva Ouvidoria á lIesa do Desembargo do Paco 
em 1818, elevou a populac!l.O adulta, annexando-sr-Ihe os povos das ~issoes do "Cruguav, 
a i3.095 individuas. . 01 

Segundo o Conselheiro Antonio Rodrigues Yelloso de Oliveira a populacilo em 1819~ 
com o accrescimo dos habitantes das llissoes. dei'era ser de 63.92i liabitantes li"\"res. 
e 28.253 escravos; ao todo 92.180.· . 

O Senador Thomaz Pompeu de Souza Brazil no seu Compelldio de geographia calculou 
a populaçãO em 18ti8 em 4-10.000 habitantes, sendo 360.000 livres e 80.000 escravos . 

.-\. recapitulacão dos calculos é a seguinte, sendo para notar que o Quadro est~
tistico diverge dos annos marcados pelos relatorio.:; dos Presidentes da _Pro"\"incia, 
já citados: 

Annos. 
180l" .. 
1803 .. 
1806. 
1814. 
1818. 
1819. 
1834. 
1846. 
1847. 
184i. 
1856. 
1856. 
185i. 
1857. 
1858. 
1859. 
1860. 
1860. 
1860. 
1861. ... 
1861. . . .. • 
1862 .... 
1862 { 

·18635· .. 
1868. 
1868. 
18iO· • 

Livres. 

50.045 

63.927 

118.1i1 
118.882 
179.363 

211.667 

211.667 
235.i2i 
233.367 

268.506 
266.639 
294.725 

315.306 

360.000 

Escravos. 

40.000 
20.611 

28.253 

31.192 

iO.880 

70.880 
73.749 
76.109 

75.721 
77.588 
75.721 

77.419 

80.000 

Total. 

60.000 
59.142 

70.656 
73.095 
92.180 

142.000 
149.363 

248.500 
272.000 
282.444 
282.547 
285.547 
282.547 
309.476 
309.476 
322.857 
344.227 
344.227 
37~.446 

392.725 
450.000 
440.000 
412.725 



~ilo cheo'árão ainda :.' ::~ilJi'!nnCÚe:; req ui:,;itauas por A viso de 25 de Janeiro 
ultimo. relativas á actual populaSilo (le:;,:ta Provinda. 

Ha . porém nll'ios ca~culo:; í~ito:s Il~ decuri':oo d~ ~m periodo de 100 an~os. . 
O Conselheiro Amomo HodI'lg'ues \ elloso de Oll\'elra dl::se. na sua I!JreJll JJra:l

(eira, que a pop.ulaçilo e.r~ ~l~S ,tnnos de li(j.,t a l-;()~ de 400.000 habitante:,. Pelos 
mappas dos oundores, dll'lg'IUos ao De,::e!lIb<~rgo d.o Paço T!elos anuos d~ 181;> a 1816, 
apresentou-no,;; lima popula~ão de -!D 1.22.) . habitante:,. a q ua.l conve~ annexar 
amda 10.000 habitantes da comarca ue Cabo \ erue, e a sua totahdade serIa então de 
50i.225 individuo::. Oi'caudo a populacão que poueria ter a Provincia em 1819, a 
elevou a 631.883 almas. ::;endo -!(j:3.:3-1-2 'line:, e 168.:>-1-:3 escravas: calculo este por 
demais diminuto na sua opinião. comparado com o:, dos annos de li6-1: e li68. pois 
a po\'oacão deveria ser cnt[LO ue mi;hrio e meio. ainua não calculada a exterior, 
de que aounda\'a a Pro\'incia. . 

• :Yonsenhür José de 5011za e A \'ezedo Pizar.'o de AraUJO expoz, nas suas .IIe/lloria.~ hi,~to
·rica.~ do /1io de Janeiro ~ das Priiri"ci'1S (WIII'.ra.~ ti sI/a jl//'i.~dic~lil). que a população COill
prehendida na capita!~ia de )lillu,:; Ge;:'!.(·,:;. cxeeptuanc1? o !~I'ritorio de ~Iim!-;; XOV<lS 
do Arassuahy, abrU!lg'm no anno de 1116 o total dc319./()!l pessoas de clderentes 
raças. e que em 181i era de :3:2i.683. ma~ que em 182:2 excedia a muito mais de 
621.885. 

O total da populaçãO de liiG, dado por Jloll:::enhol' PiZflI'I'O, foi reproduziuo por ·War
den, lfislliire dr: rl~lIIfiirr du Jlré.<i!; Enge!lheiro Henriq ue Gel'bel', Esbo~'1) Ib:scrip!ir'l IbL POI'
rillda de .IIiI/lL.~ GI!rlLl'.~; AUg'lIst.:. de ::::aint-Hilaire. Tahlmll dl~ [,1 Pi'orillrc dI' St. Puul; e 
Roberto Southey. 1/i.~II)r!l oi" IJf(l~i!. Este lilt.imo ajuntou que: 

II ~a Diocese de )Iarianna. que incluia cêl'ca de metade da Capitania, com dois 
terços de seus habitante,:. ,qtlia em 181:3 o numero do:, fregueze,;;. :"egulldo o 
registro das ~llas ;):3 parochia;:. a. 42:>.281. pouendo pois computar-se 1~08; em 
480.000 o total da população. II 

O Coronel Eschwege, JI)I/rfla' t"iII I/r'lsilii'li. no quadro da populaçüo dest.a Pro
"inda em 1808 apresentou 433.0-19 habitante:,. sendo 284.2ii li\'l'es, dos quaes ]-1:1.849 
do sexo masculino e 142,428 do sexo feminino. e 1-18.ii:2 e;;craw)s. de::; ~,i,es 9-1-.i06 do 
sete> masculino e 5-1-.066 uo sexo fcminiao. Ent.re os liy:'cs havia 106.&84 branco:::. ]29.656 
pardos. e 4i.9:3i n~gros .. Entre o;; e,::c~':.IYo::: conta\ã~-:;e 1~).i3-; pardos e 133.03:> pretos. 

~plX e )Iartm::, RI'I<C 1I'1rh Bra . .,h-II. complliar~1O a p()pulação no anno de 182:3 
em iJOO.OOO alma:;. 

O Dese!llbal'gauol' .João .Jo::é Teixeira Coelho. na 1IlSI"II~~li,) para a Capital/i'L dI'. .lIiM.~ 
G~rae.~, con~lgnou a populas~.o ue 31!).~6? aimas.ao.anno de li80. que, segundo Mon;;enhor 
Plzarro, \\ arden, H.oberto ::-outhey e :::'amt-II1lulI'e. pertence ao anno de lii6. X'outra 
Jlemoria sobre o dp,5co!Jrilllenlo de .1IinJ],.ç Geme!:. publicada na ller:i.~la do Instituto hi.çtoricn. 
affirmou-se que a Canitania tinha 431.619 habitantes. sem desiguacão do anno. que 
de\'e ser depois de 1799. .•. 

~Iilliet de Saint Adolphc e o Dl'. Caetano Lopes de )Ioura a\"aliárão. no Diccionario 
• 9~o9raphico, a populaSão no anno de 1838 em i:31).OOO nlma::. O Dl'. José' Francisco 

Slgaud no ,lnnwzrio hi.çlorir:1J ele\"on-a no rnc:-:mo anno a iflO.OOO habitantes. 
O En:;renheiro Henrique Gerber. entre outro.~ aUIl'l":. escreveu que a popularão era 

em 1786 ae 394.0-10 individuo:::. em 1~21.de ;J]4.ifJi. ent 182.1 de ;)63.Gil. em lM4i de 
908.816; c calculou que em 1862 dcyeria ser de 1.200.000 individuos. . 

• 



Kidaer, Sketr:lj/~II u( l'l'~itlm('r i,~ Il"I,~;/, orçou ti. populuÇilO 110 1l1l1lq de 1845 em 
'i;)O,OOO hubitunte~, 

Silo numerosos os documentos ofliciues peculiare!; nesta Pl'o';incin e illtercs-
:'1l11t e é !t Slllt historin sob o ponto de vistll l!statistico, . , 

. No Relatorio dI) f." rle FI'I~~rl';.~o dt' 18:1:;. com (~ue o P,l'esidellte .. Anto111o. Paulino 
LImpo de Abreu. nctunllllentc \ lscollde de AbaetE'. Pr('sluente do ::::-ellndo, lDstullou 
a Assembléa provincial, mereceu-lhe e:::lwcial cuidado fi organi;,.ucilo do censo da 
1l0pulaçiLo. . 

( O Goverl.o., ~iúa e~le.,· sentindo todos <;ls din~ a. falta <le um InllIlpa da po
pulacilo da ProvmcUl. eXIgIU de caela um uos .1111;,.es de Paz as necessnrias infor
rnacóes para fazer orgnnizal-0, empenhando tam bem para es;:;e fim o zelo das Ca
mai'as municipnes. ~\q uellns ordens porém uno fôrilO cumprida,; por todos os jui
zes de p.az. com a presteza, rec?!lllllendada, poisq ne ainda se nno obtiverilo os map
pas purclUes. de IIHl!;; de ~~O dlstI'lC~Os. entre o,: q naes se contão :IIguns menos 
populosos e lIUpOl'tante::.:. ficando :1':':1I1I l't'tul'dada a c(llIclns1lo de tão imere::.:sante 
trabalho. Os existente::: n<~ Secreta ria do Gon~l'Ilo,. que :-;iiO 280, dãO em resultado 
r,li.:>-:li habitantes de toüa!; as idade:;. ~l>XO':. e:'õtado:,; e eondicoe:;. Este total com
prehende HJl.(j}:3 indi\"iduo,: de am ho:; o,.: ::.:exo:; cujn idade não" excede a 15 annos, 
169.i-:l3 de li) ti 30, 131.:2~;; de 30 a (jO e :2-:l.~)06 de 60: o que tudo melhor conhe
cereis p~o mappa ainda incompleto que \"os lia d~ :::cr rre . .:ente, e que talvez possn 
ser augmentado durante :.1 Y0,:,:a :«>,.:,:~o actu.al. ~I cheg·arem os parciaes que fal
tão e. que de no\"o :;e eXIgnão COIl! lIISt~IlCHl. .C.lllllprc-me pO!~d~rar-\'os p.or esta 
occaslão q numo tOlHem q uc ~ Gowrl~o seja ha bllJtado com su!lielentes meIOs para 
que po:i:;a obter tr;lbalhos m:ll:; pertelto . ..; e exacto:; 11i1.0 só neste rnmo de esta
tistica como em ontro,:. pois a falta de!le,:. difficultaudo os acto~ da publica admi
nistracão, terÍl me:;!liO de obstar a alg'ulllus de vossa:-: deliberacúes mais necessa-
rius e" importantes. II " 

O mappa a que alludiu o nobre Presidente, comquanto fusse presente a :\ssem
bléa. Provineial lia ::;es:;áo ~eg-uillie. como promeitel'a. e ponentlll'a mais COID

}Jletu, llfLÜ fui 1.:011l illllo i:npres,:(): :;ol.lI\! c:le pO!'é,:l ;'0r;LO tl'ansmittidas as seguintes 
mforma~oes pelo presillemc Dl'. ,\monio üa Co::;ta Pi!1to, actualmente Presidente 
do Tribunal lla relação (le.~ta, Curte em ::.:eu /l/l[a/u'·;1J tle 3 de FI'l"l'reiro de 1837, as 
quaes sllpprem a sua ialta: 

(( Pelo mappa. declarou elle, que vos foi presente na sessão do anno proximo 
.passado, se calculou serem 0$ l1a bitanle:; da Provincia tWl .ii5, de todas as idades, 
sexos. condicües c estados. Es:;e tra ba lho porém era muito incompleto. Encarre
gados os juízes de paz de fazerelll o urr01aIll(~nto de todas as pessoas existentes 
em seus districto:;. em ob~ervancia do qnc se acha disposto no Decreto de 17 de 
Julho ,de 1832, re~ulandc:-s.e por. mappas,. ca.i?S mudelos lhes fõrão transmittidos 
pelo Governo. IllllltOS delxarfto ele cumprir .ate ao p:·esente. as ordens d~das. sobre 
este assumpto: quando e~.ta fal~a não exphca:::,e a lllexactldão do referIdo mappa 
geral,' ahi estão lia f::ecretaria do('umc~1to" l"ecentememe chegados. e concernentes a 
populaçno de ntrios munitipios. que ele\'üo 0" habitantes da Provincia a numero 
muito mais subido, posto q uc ainda ineerto. )) 

Tratando da popllla~fto, d.e sua larga di:;semina~ão pela. Yasta área da Pro';incia. 
e dos meios conducentes a acrelerar o scu 1ll0\'imentQ progressivo, o digno Dl': 
Presiden te otfereceu estas considcrarüe,,: " 

« Sem populacüo proporcionada" it vasta exten:-::ão do nosso territorio, incertos e 
tardio~ serão no:;:;o:: pas::o". na ~llI':'eira dos melhoramento~ rnateriaes: os. imme'!lsos 
e val"lados recurso:: do p~llZ deIxarão de :;er em grulHk parte· aproveItados; os 
capitaes. que ~6 precÍLria e lentamente scrão accumu!ados. não terão emprego, 
sinfLO de uma maneira irregular. e pouco proficua: a industria nilo "passara. de 
grosseiros e !imit.1.dos· ensaios: nii() teremos productos e ·valores. que dão existen
cia e alimentão o commercio. ou :;i algnm ti .... ermos. nos faltarão vehiculos para 
os levarmos a bons e · ... antajosos mercado::.:. Gma população muito disseminada encon
traria tanto o de::en"ol\"imeuto da industria. e do commercio, quanto é inquestio
naveimente certo que um paiz se po,·ôa á medida que ahi faz progressos a ci-i
lizacão. e se obtêm facilmente os meios de su l)~istencia: si'lo causas que mutua
melltese Iluxilião. Si nos:::a agricultura. que. apezar de atrazadi:;sima. offerece já, 
f~\'ore .. cida. pelu. fertilidade do. "ó~o, pl·oductos proporrionalmente l;upe..riores ás pr~ 
clsOe::: dos 1mbltant.cs da Pro\' !1l r]:J., (' parte para '~e e,;perar. com razao. o angmento 
da população. nem 1)01' i:-:::,:o releva meno". promo\'cl-o po~ to~los os meios. que esti
verem a nosso alcance: das nos~a:; necesi'-ldade::; esta sera, amda por mUlto tempo, 
urna das mui::; imperiosas. A ellllgração de braços uteis e atreitos ao trabalbo, 
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uttrahidos pelus garantias de segurançn pess0!ll; de pl'op,riedade tl de ordem publi~a; 
n expulilno dos agentes desiruidOl'es da l',;;peCle, [l moralidnde, ,e sobretudo o malDI' 
fu \'01' it llgl'icultlll'a, silo, além de outros, os meios mais condllccentes 11 nccelel'llr 
o movimento progressivo Lia 1I0ssa popllla~no,» , . 

A Lei n. 46 de 18 de ~Iureo de U3:3G e o Hegulamento n. 8 determmurilo o 
methodo ue fazer-se 11 estatistiéa ulInt1h1 e Il decennal. A primeira foi incumbido. 
aos pal'ochos e refere-se ao lllovimento~!l poplllllçno, para o q ue ~e esto. belerêri'l.o em 
todas as parochias os reg-isu'os de 1IIlSCllnento:,:. casamentos e, 0111[OS, ficlln~o sob 11 
vigilo.lICill dos fiscaes e j Iliz~s tie pnz a execll~no dos precenos Llesta lel: Desses 
registros deverino os parodw,; extrnhir rela~oes seme:::trHes parll serem ennudas no 
Presidente da Provincia. conforme o modelo que lhes fosse dndo pelo mesmo, per
cebendo uma ,g'rllt.ificacão por este accrei-cimo de trllualho, ou delxando de perce
bei-a no caso de omiss'ão em seus devpre:,:. 

Chamou-se e,çtali~li('{l dl,t:CIl/w( o :lrrolameuto geral de todos os habitantes tia pro
vincia feilo de dez em dez annos. 

Este arrolamento deveria executar-se sob a inspecçüo dos .juizes ue direito ~as 
comarcas, que nomearião em cada termo, os arr~lad~re:::. q lle J~lgassem necessarlOS. 
Cada arrolador, acompanhado de ~lm ()~CHl! de Ju:mça dos e:ost~ntes Oll 'lue para 
esse fim se nomeassem. percorrerm os thstl'lcto:,: q lle por este lhe tossem deSIgnados, 
lenllldo ordelJl' escripta do juiz de direito. determinando aos juizes de pj.z. paro
chos. vice-gerentes ou delegado~ que lhe prestas:;em todos os esclarecimentos ao 
seu alcance, e aos habitantes dus districlos q \1C dessem a lista e informações que o 
arrolador exigis:;e. ' 

Feito o arrolamento de '.lm di,:;tricto. cumpria ao arrolador a.presental-<l ao juiz 
de paz. qll,e. man~an~o tirar cópia::: do mesmo. fari~l affixar uma d.ellas no lugar 
malS puõhco do dlstl'lCtO, por espaço de 11m mez. fllldo o qual serm pelo mesmo 
juiz de paz, de aCCl,rdo com o fi~cal e parocho, ou com o vice-gerente ou dele
ga~o, remettido ao j~liz ~e direit? da c?marca com as ob:::ervações g ue fize:':isem. 
o\. mfraccão desta <1!sposlcãO serla pUllltla com a milita de 40~OOO unpostn. pelo 
juiz dl! à!reito, C0m reclll';0 para () g,()\'~l'ilO da P1'0 \'inc:.l. , , , 

, ~ecebldo;; o,s mappas dos arroladm'es e ~,s observacDes .do~ Jlllzes de paz. remett~rla 
o JUlZ de dlreito todo o proce5so ao Pre~ld~nte da ~ro\"lncla, par~ ~al:dar organIzar 
o mappa geral da populaçãO. com as posslveIs especificações dos mdlnduos, estados. 
sexos, condições. etc. 

O, arrolamento geral execlltar-se-hia dentro do mais cnrto prazo possivel, devendo 
para, ISSO s~r ex pedida,,; orden~ cO!l:·enie.nt~~. . , . 

Essas dISposIçoes. de tão lDtUl:lva lilclhdade, esbarrarão todavla em numerosos 
obstaculos com que lutárão as autoridades encarregadas de executai-as. encontrando 
na provincia. para onde ha"Ülo sido tran"feridas <la de Go\"az. os mesmos empecilhos 
e incompatibilidade,;: com os liSOS e costume:; dos p:J\"os.· 

« E' opportnna occasião. descol'ria o DI'. Presidente ,\ntonio da Costa Pinto no já. 
citado relatorio, para informar-vos que a Lei n. 46 não podera ser executada na 
parte relati\'a a estatistica dec~nnal. emquanto não it,r con:-:ig-nn<la a quantia que 
cumpr~ de.;;pender com a::: gratlficnçõe;; que deYem :,:er arbitradas ao:; arroladores 
e ofliclae:; de justiça., Xão se podia admitr.il' ql;e f<bse applic:l\"el a esse objecto u 
som ma \"otada) na lel do orramen1.o para de::peza;: cvenmae,::. porque além de ha
\"er~m outras de5ta natureza. urgentemente reclamadas pela prcferencia ...... Segundo 
as ,mforma<;úef:: dos juizes de direito. que tiv~rão em vista as circumstancias pe
culIares das localidade:;. o or~amen;:o <las g-ratlfica<;úe:; só para os arroladores. q Ile 
devem percorrer doze termos. arbit.radas en:re 60 :l 300~(l(lO. sobe' a 6:210~OOO: ora. 
sendo 28 os termQ;: de que se compõe a Provincia e não entrando em lista de 
conta as gratificaçúes do~ officiae::; de jus:i~a, que aliás são necessarias. segue-se 
q~e c~m o arrolamento geral dos habitantes não é possivel despender-se 'menos de 
lOJ.OOO,,, 000. 
• . « () Go\"erno, exredind~ o Regnlamento n. 8, fez o que lhe cumpria fara me-
lhor execução da Lei n. 4/: a \"ós compete agora resolver Ílcerca da lalta que 
acabo de expôr-\"os, )) 

Attendell a ..\ssembléa provincial. e na Lei n. 80 de 13 de Abril de 183i, § 11 
do art. 1.", con"Íg-nou :l quantia pedida: ainda assim, as difficuldades continuilrií.O 
a !>uperar o;; melhores e;:forco;;. 
• Xo llr.lqrflri'l Ih l," II~ F';r/'r"irl) ,fr 18.18. pat.enteou o DI'. Presidente .Tosé Cesa
rio de )firanda nib~il'o, depois '-isconde de t-beraba. ;:;:cnador e Conselheiro d'Es
tado, q\~e ~ra de todo impo::sivel a apresenta~no do mappa decennal da populaçií.o 
da Provlllcla. 
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. Xtlo pouenuo IIrrolal' os habitllnte~ de trlo vastn pl'm'incin, entenãell o Gorerno 
IllUlS conveniente fuzel-o poP ensaio em nUln ('omarCll; o '1 ue' foi depois uutorirmdo 
pelo urt. li uu Lei n. l~i ue ;:; de Abril dl~ 1840, 

Os successores do Dl', Jo:,é Cesurio de ~lirandll. Ribeiro uM fôr!lo mais felizes, 
O Prcsiucntc Bernardo ,Jncintho da Veiga l'lll seus l1~lllr(II'il).~ do 1." ti" FI't",,.~ir() de 
1839 ; 18-10 n!1nllnciou no\'us contrurieuuue:,; nlltepQsta.~ ús ui::posiçoc::l UO legislador. 

No pl'UnelrO anno nllegunl elle: 
II Sinto ter de informuÍ'-"os que at(· no presente nno Sé tem pouido executnr 

completamente 11 Lei provincial n. ·10. P('ia;; razoe,;; ql1e já VQS Wrão expostas, de
terminou ° Governo que se fizesse por el~sl~o o arrolamento geral na comurca do 
Rio das ~IOl·te:,; e J.;l0:,to que sna,; orden,.: fô~;;em aCCJmpanhaüus de di versas provi
dencllls. q nc parecerao aueq uada:,. éll acabo uc receber 11m otticio do respecti \"0 
Juiz de Direito, cm qlle informa que o mag'i~tradn. ql\e então oecupava o ":CI1 lugar. 
fizcra as maiores dilIgencias para dar principio ao mencionado en:-;aio, ma:, (pIe 
nuo lhe-flll'a pos:-=ivel achar pes::-oas haheis. que se ellClll'reg·u,.:selll de;;te :-;ernço 
mediante a somma que :::cjulgava :mrliciente, e que elle pa:;sanl a fazer 110\'os 
esforco:>. promettendo dar conta do re:;ultado. 

It Fórçosõ é confessar. que este trabalho, si o quizermos perfeito, c' digno de 
confiança, diflicilmente poderá. ser desempenhado pela maneira determinada no 
capitulo !2.0 da Lei referiua. poisque a t.ri:;te cxperiencia de todos os dias nos 
con"ence de que, si um, ou outro fnnccionario publico. se dedica com zêlo e 
constancia a servicos desta ordem. nem todo:; prLlceuem da mesma maneira. limi
tando-se alguns a -dar ás reiterada:s recommendacoes do Governo respostas insigni
ficante::;, e que não -podem preencher as sua,.: vista::. e uo legislador. Para pro'Ç':\ 
desta asserçúo bastaria notar-se q ne a mesma estati.stica annual, para cuja confec
çuo se arbitrárão aos parocho.s g'ratificaçoes não pequenas em propor~ão da.:; snas 
congrllas, e que certamente poderiamos conseguir com suavidade. SI cada um delle:,. 
por si, ~ por. seus agentes, cumprisse zelo,;amente este dever, não tem sido com
pleta ate nOJe. 

« De 1~ parochias, que existem na Pro,'incia, só· se receberão 75 mappas do 
2." s~mestre de 1837, e 74 do Lu de 1838, faltando por conseqnencia os de ;H fre
g'llezIas. 

I( OS mappas geraes, assim mesmo incompletos, :;er-vos-hi!.o apresentados, e por 
elles conhecereis as ãlteraçoe:> que tem havido n'essas parochias, sendo lO numero 
dos casamentos de 2.90R. o dos nascimentos de 15.100. e o dos obitos de 9.391. resul
tando por con.sequencia a ditrerenca de 5.709 a iavorda populaçãO. Delles 'se oh
.serva porém nií.o só 'q ue maior ri umero de mappas parciaes foi 'presente ao Go
"erno, dos sempstres referidos, do que ha"ia sido quanto aos dOIS anteriores, em 
os quaes só se recebêrilo, como "OS declarou o Relatorio respectivo. de 42 paro
chias do 2." semestre de 1836, e de 63 UO 1.0 de 1837, como igualmente a diffe
rença relativa para com aquellcs que no anno a ·que se referião apresentál'ãO em 
resultado 10.383 nascimentos, ;:;.910 obitos, e 2.225 casamentos, sendo porém certo 
que nem uns, nem outros se podem reputar exactos, mas só muito aproximados, por 
varios motivos que sãO patentes: reconhece-se comtudo que esta parte da esta
tistica "ai geralmente sendo melhorada: e nem será facil, em vista de nossa 
legislaçãO. commettel-a a outros, que, melhor que os parochos, a POSSão ex.ecutar. 

I( Outro tanto, como se ve, não póde dizer-se quanto á estati~tlca nomeada de
cenal pela lei respectiva; mas apezar da summa difficuldade. que offerece este 
trabalho, estou mlll longe de pensar que eUe deva $er abandonado, pois nao des,: 
conheço que só a estatistica poderá offerecer 'seguros dados para mil combinaçoes 
importante::;. sendo que por falta deste conhecimento temos até hoje lutado com os 
lllUIS sérios embaraco$. já na decretarão dos. tributos. já na divisão do territorio. 
jj'l no recrutamento. -já finalmente em -diversos outrosobjectos dependentes de deli~ 
beracoes da Assembléa. e do Governo. 

I; Con .... encido pois üesta necessidade, eu serei o primeiro a lcmbrar-vos que, 
re .... endo a Lei n. 41). trateis ue remo .... er os obstaculos que se oppoem á sua e~e
cucão: sendo minha. opinião que seria In '.Ii proficllo autorizar o Go· ... eruo á preCIsa 
despeia com gratificacões a pe::;soa ou pessoas intelligentes e laboriosa:<. que ser
vindo como ue centro Ú~ operllrúes. e coadju .... adas por agentes. de sua escolha, 
fossem exclusivamente encarregaáas uc dirigir este trabalho, dando-Ihe 11m impul- • 
so uniforme em tou3o a Provincia; sendo ao mesmo tempo autorizadas para entre
ter correspondencia com as diversas autoridades e exigir dellus ·os esclarecimentos 
precisos, a fim de apre:,:~ntarem no menor prazo po~sivel·ta~ellas. ql~e conti"cssem 
os tanto detalhes e classificações presc1'lptos pela Lei. como amda as mteressantes e 
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curiosas expl8.naçO~s usadas por Dnlbi, (! out.ro!; ~ll\ssicos, f:obre o:,; divü!'Sos rl\mo~ 
que 11 elltntlstlcn pótle Ilbrallp.'l'r. ::'t>g'llIHlo ti l'lCllCO qqe se h~ll,\'ei;::;e til' atloptn~',. • 

(( Cumprindo 1\ vossa tldibl'l'!t~n.o, expl~Lli cireulnrl'''; nos JIIIZl',S ~t' puz, t!xIg'lIldo 
muppnii cou1ellllo rehH'(')es nominllés dll llopulllei\o do,:; ::;l'U~ ll!strlCtos. com todas 
as declnl'u~oes que n'el1a ml~~lcionn.stl',";, ~[\Iitos li~o tem cump~'i~lo ainda este de~'e~, 
e outros fuzendo-o nilo preswrilo todos o., esclnrccunentos l'eq ulsltndos, ou se ,llllll
turno Il simpll':: llu1Plm,.; : t'lll \"ista disto de uovo ordenei úq 11l.'11e:;, que ° un.o tml~n.o 
feito. o cnmprimemo dns ortlo..'u;; expedida,:. e é de e,;pera1' que em breve sl'JilO 
presentes q ull"i t:.lLlos. Xilo podendo dl'ix!lr de conie::::>nr q IH' muitos não s6. uilo 
contém todos o,; ('sch1r('cillh'BtO", como mesmo se não p6Ue anlrmnr ::'1.1a exarudi'lO. 
comtudo é iUllegawl. que de llluito pod~m ::t'r\"ir ao trabalho que i'oC teve e!n vista, e 
bem assim que ,'arios jlllze,:; <h' paz se esme1'ú1'ão em o auxiliar, org'uIlIzando al
guns. mesmo em seg-uida da;:; rdil~()i.'S lIomilu1l's, mnppas tlig-nos de louvor por sua 
·clareza e boa ordem: alé:n di,:to as fnlt~" e th~mol'as. que delles "e notilo, tornil.o
se em gera.l tlc,:culpa\'ei,;. q uauuo se considera a falta de t'scrivãe::.: e ill!pect~res 
suíIicieutemente habilitados llara os coadju\'arem: a. difficuluade das commUnIca
eO~s. e mesmo ti:; cOlltillUilt a,; ,mh,;tituieúes dos juizc:;. já em virtude da l~i, já 
por causa· de ::eu:; ImpeJimellto:; pt',:,:one,;: "\ Pre,:i<lcucia t~a Provincia, onerada com 
multiplicados nen'ocios de tli\'I.'I':,a IHltureza, uilo póue bem preencher trabalhus tão 
minucioso:;. e pa~a cominuar a fazel-o :;eria nece:;sal'io di,;tl'ahir de O\ltra~ occupa
çoes, aliá:;· ind!:;pens!lxei:,; e urg'entes. a~glln;; dos mai" habei" empregados da :3e
cretaria do GO\·eI'IlO. li 

);"0 seU·U1H.lo anno l'del'ia o me"mo Presidentc: 
« ~o 'üela~ol'io do anuo pa,:::;ado pondere: iL .\:;scmblén. alguns ob:;taculos qu~ 

se oppunhüo Ú compll.'~a exccll~ão da, Lei n. -lI,: e hoje ::':0!1 t~\I~bem forçado a dI
zer-vos bem a meu pezar que e11es amda su b:n::tem. e COll\"lra portanto que. re
vendo a mencionada Lei. deereteis as pro\'idencias que juigardes mais adequadas. 
para g.\~e se ,tornem eífectivCls as vatm~gen:; que e11a pr~mette, Reconhecend? fi. ,H~m
ma dIlhculdade de obrll!a1' todo:,; o,; .TUlzes de Paz. (' dl\'er~os outro" fun~clOnarlO~. 
ao exacto cllmprimellto dos ue\'ere:; que ihe::i ilUJlGe o c:J.pltulo '2." da Lei :::11pracI
tnda. indiq uei e~tãO CJ. ue 5e autoriz~s:;e o Governo .:1 arbitrar O'ratifica~oe? a pe:;
soa. ou pessoas IUtelhgeme::; e la l)ol'lo::as. q \lC sel'\'lndo como ãe centro as opera; 
r,oes. e coadjuvuda:;: por agentes de ::;tl<l escoiha. fus:;:em. exclu,;ivamente encarrega
das de dirig'ir o trabalho da e"tatistica decclluaJ. dando-lhe uni impnli;o uuiforme lml 
toda a Provincia. sendo ao me:;:mo tempo a utol'izadas par:1 entreter corre,,;pollrlen
cia com a:; authoriuades. e exigir dellas 05 esc:arecimentos precisos. 

« In::isto ainda n'esta opiniãO. per~uadido de que por e",t,e meio conseguiremos 
em grande parte o:: fins gue 05 legi:;ladores ti"erão e~ .vista. 

« .\ cxecuC;ão do capitulo 1.0 que trata da Estatlstlca annual. comquanto de
perida principalmente dos Parocho:::, a quem :::e arbitrúrií.o gratificacoe:; corresponden
tes ao· acrescimo de trabalho. não tem sido ainda compieta em toda a provincia, 
o que não se póde deixar ue attribuir ao deleixo de alguns destes funccionarios que não 
querem COll\'encer-se da evidente utilidade da lei. » . 

Xo Re/lL[r)ri'l d~ 4 dI! Fer;ueiro de 18·1J e.::peranra\'a-se o Presidente Sebastião Bar
reto Pereira Pinto em que ainda poder-se-úo cOIlseg-uir trabalhos estatisticos devidos 
ao tempQ e ás modirlcarües feita" na Lei n, ·113. ,aos esfor~os do Governo, e ao auxi
lio das autoridades e cidadãos que melhor reconhecessem a :,ma utilidade: e por essa 
occasirLO communicava á _\ssembléa Pro,-incial ter celebrado em 16 de .Tunho de 18-1.0. 
em coniormidade do art. 17 da Lei n. 18i. um comracto com o citladão Luiz ~Iariá 
da Si,ln Pint·o para o arrolamento ~a comarca de Ouro pre;o. com a::; indispensavei!': 
esperdicaçoe:;. devendo cntender-se dIl'ectamente com ai! a\lt()\'ldade~. quando não fõ!';sem 
sufficientes o:: esclarecimento;; pre5ta~o:; pela :::ecre~.aria da PresIden~ia, Foi este tra
balho estipulado pela quantia de 800:::'. e achar-se-ia concl uido até ao fim de Dezembro. 
Paga mesquinha e cllrti~sim() p;'aZD. e a cnnseqnencia fqi ainda a snu prorogac9.o, 

• « Estou bem con\'encidí?' accFesce~lta\'a ,o Presidente. de que aqnelle Cidadão. quc 
~antas ,pr?"u . .,: tem dado d~ mtelhge~cla e zelo. com qne se empreg-a em trabalhos uteis 
a Pro\'mcla. de;:empenhara a comrlllssão a seu cargo pela maneira mais satisfactoria 
que lhe fôr possivel. l) 

O a balo pOl' que passou a Provin~ia cm 18-1:2 paraly;;fm as tentativas encetadas. e 
o Regulamento n. 120 de 21 de .laneHo de 18-1:2. Incumbindo ao~ .Chefes de Jlolicia o 
arrolamento dos habit.antes das provincias de ,;na jllrisdicráo. ie7. crer ás admini:;
tra<;oe;: prrl\'inciaes que não lhes competia L1ais semelhante trabalho: assim o Gene
r~l .PreHdente Fl'anclsco :José de Souza ~oare;; de Andréa. d~pois Barão ele ('a~apa\'a. 
lllmtou-se no seu RI!IIIIf/rlf/ d~ .1 ri~ F~!'~rrlrfl d~ 1844 ao ::;egumte: 
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« Competindo á It.epnrtirn.o du Policia II pUI'tC deste rUlllO quo pel'tence no pes

soal, nll.o tratarei delle.)) • 
Estas palavras fôrn.o pouco mais ou menos l'epetidas pelo Vice-presidente Quin

tililLno Jose da 8ilva no seu Ilt/atol'io de 8 de Fevereiro (lt UU:;. 
(( Na.o querendo faUtu' no urrolamento da poplllacno, escrevia eUe, q \le hoje está 

incumbido ao Chefe de Policia, devo fazer-vos sentil' que nem ao menos podemos ter 
com exactidno os mappns dos nascimentos, casamentos e obitos, que por Lei provin
cial estno t~ cargo .dos Par?ch.os e pelos qllues estes percebem uma gratificuçno pelos 
cofres publicos. 'ós estllls lUformnuos tle qile rt!g'ullll'mente se nll.O recebem os 
mappas de todas as parochias, e eu tlcvo acrrescenta.r que a exactidno dos que vem 
talvez nilo possa ser afiancadu e que hu Pal'ochos que escl'upulizllO dul-os com receio 
de os apresentar imperfeiios, havendo outros que não q uerelll da.r-se a este trnbalho 
e despreZa0 a gratificuç:1(). li 

:Nilo tendo a autoridaue policial satisfeito a cx.eCllcão da. Lei na parte em que 
lhe incumbia o levantamento do censo ua popular.ao, procul'oU ti refendo Presidente 
Quintiliano .José da Silva despertaI-a, sem que comtudo as suas ordens tivessem 
melhor cumprimento do que as simples disposicoes regulamentares. 

I( Pela Repartiç!l.o da Policia, explicava elle 'no seu Il,~hturi() de 3 de Farrriro de 1846, 
mandei proceder ao arrolamento da populacn.o da Provincia, e apezar de que as 
ordens fossem expedidas já ha alguns mezes, poucos mappa.s parciaes se têm obtido; 
mas conto que na ,"ossa futura l'euniao ser-yos-ha. apresentado um mappa geral, 
sinno exacto, ao menos o mais aproximado. I) 

Nem exacto, nem ao meuo,; aproximado da sua veracidade. pôde o illustre Presidente 
apresentar o mappa a que se compromettêra; e em seu Relatoril) de 4 de Fevereiro 
de 1847 teve de descu1par-se uo seguinte modo, pedindo igualmente providencias 
sobre o meio de realizar tão importantes trabalhos: 

• I( Baldados têm sido os .es~o:ços até. ~qui ~mpregados para obt~r~se ~ma ~sta~ls; 
tlca da populaçãO da PrOV11lCla: as dlllgenClaS do Chefe de Pollcla tem Sido ate 
aqui infructiferas, e entretanto forca é confessar que nada póde aflligir-nos tanto, 
como vermos em outra pro,"incia tlésempenhado tão :;utisiactorlUmente este trabalho, 
ao pa:;i;o que na de ~I1nus, uada. ou quu;o;i nada :,c ha ieito. Tenho expedido no .... as 
ordens, cujo resultado, quasi que posso afiançar que será o mesmo. 

« Urge pois que o Goyerno seja habilitado com os meios necessarios para que 
se leve a eft'eito um se.rYiço de tanta importancia. Pela Lei provincial n. 46, e pel? 
Regulamento n. 8, SãO os Parochos obrigados a apresentar os quadros dos naSCl
mentos, casamentos. e obitos havidos em suas parochias, no decurso do anno; mas, 
como a unica pena que a lei lhes impCie é o perdimento da gratificaçao qne se 
lhes dá pela apresentação dos mappas. resulta que annualmente deixem os dhos 
mappas ae ser enviados por mais de 30 Parochos, e assim, ainda no caso de serem 
exactos os que nos silo remettidos, fica muito incompleta esta parte da estatistica, 
porq ue, como yereis dos quadros geraes. faltno-nos mappas de municipios inteiros 
e freguezias muito populosas e ·importantes. 

« A querer-se pois que continue esta despeza, é necessario que o Governo seja 
habilitado com os meios necessarios para fazer etfectivo o pensamento da Lei. I) 

O Dl'. Presidente Bernardino .José de Queiroga. buscando igualmente da sua part& 
cooperar para o que julgava de tanta utilldade, como era o conhecimento da I?o
pulaçilo. prometteu ~m seu He!!Llurio d~ 2 de '-!Uosto d~ 1848 empregar todos os meIOs 
para colher os desejados frnctos. 

I( Para obter-se a estatistica da populaçãO da Provincia. referia o mesmo Presi
dente, eu creio gue o meio mais eflicaz sera ficar o Governo autorizado para con
tractar este serviço com q uaesq uer cidadilos ue ~;ua escolha nas comarcas ou termos, 
dando-lhes gratificaçoes razoayeis e expedindo as ordens precisas aos di.ersos func
cionarios publicos para coadju varem este importante servi<:o por todos os meios a 
seu alcance. » 

Dando a maior importancia a esta quest!l.O oCCupoll-se tambem com eUa e largamente 
o Dr. Presidente José Ricardo de Sá. Rego, e no seu Ilelatorio de 2 de "4.!Josto de 1851 
examinou-a sob todas as faces porque poderia ser encarada. afim de que fosse per
feitamente estudada pelos legisladores da Provincia. 

I( :\. respeito da estatistica, ponderava o illustre Dl'. Presidente. continúa a Admi
nis.traça,o a lutar com ~s immensos embaraços já indicados nos precedentes Rela
torlOs, e em consequencla destes apezar de. todos Og esforços emp~gados por espaço 
de tantos annos, nem ao menos um ensaIO nesse genero tem amda a· Provmcl8. 
podido obter. O mesmo recenseamento da populaçM tem sido até hoje impraticavel 
apezar da att.l'lblÚ,:ãO :::obr~ e::::::e ohjecl!) conf,!ritla its antoritlade . ..; policiae::; pela Lei 

r.bsso-35. 
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Ile 3 de Dl'zembro de IH.!I e iiell Heglllll;me;lto, Xem é (I1U'~\ ndmil'lll' que n:-;~illl 
acontera, nttendendo-se ú. vUi'tidno do rel'rltOl'lO de:-;tn Pl'onncln, no grnllde llumero 
do~ seús elUpregado~. fi inl'rcin e pout'tt intrllig'encia dos ag'entes su u~lternoii que 
II autoridnde local tem d<> rmpregal' na execurno de ~UllS ordens, e finalmente á 
repuO'nancia com q Ilc muita O'('ntC' ainllll ronslIlel'll 11111 :-;emelhnnte trnblllho nn 
SUPPOS1~no de que novos encilrgos d'llhi 1I1P ,rt':onl!ul'úo: oru, quando tnutns e t~o 
J;'loderosns Cllusas assim se accl1\llllliiO C'lll l'e:::li;tenrlfi no ernpen110 110 Governo, fn~ll 
e ver que s6 por meio ele medillui" effirazl'i" ulg:u\ll, l'esultado l)?der-::-:e-ha cous,egmr, 

« A Lei provincml u. -lG foi t'ntre nói' () prllllell'O acto leg'lslatlvo concebldo no 
intuito de satisfaze!' e~:::a nect~,;;~idndt~. e de,;de ,q 111' ,::-:e ,entrol1 em ~na, ex~cu~n.o, co~ne
cllrllo a surgir os emuaru<:os que tenho refendo, ~nchrnIldo a eXpel'len,cm os defe,ltos 
dessa lei, os q·,lae" fõrn.o bem c11ll'ameute l'oniHg'undos no:; relator,lOs úfferecldos 
pelos meus anteCl's:-:ores nos annos de ltl:3~. lt-l:~!) e 1840, E, rl"leva, m,nda nO,tur que 
essa Lei nno comprpheudl~l'a ('!11 ~en plano todo,;; os rnmos lIll e.s,tatlstlca, pOIS, o seu 
pensamento nn.o fOl :::i~no. o Ile prCl?nrar. 11m t.ril halho que ~lcte~l~unassc ~ Illonm,ento 
da populu~ãO da PrOVlllrw, PO~TcrlOrment.e. a c::.:t·t~ ,~ero legl:-:latl\ o apenas um,a dl~po
siÇllo parcial apparecell modificulldo ai' 01)!'l:pl~(\(':-: ~m posta~ ~tOS parocl~os: dlslJO::nçno 
que ,se acha contida na Lt>i n, -I-H). a qual ~m Illmha,opullãO não poue apresentar 
conslderavel melhoramento, lllll:t YeZ q tiL' delXOll sllb::lstlr o:; mesmos embaraços, 
antes veiu, ao menos no IInuo proximo findo, tornar ainda mais escassos os dados 
que a Administracão colligia a respeito do,: obito:::, nascimentos e casamentos, 
pela falta dos mappas parciac:'i relativo,,; ao ::eg'uudo ,;emestre do anno de H~;)O, que 
em virtude des::a Lei têm de ::.:er l'l'llllidos ao,; do primeiro :::emestre do corrente 
anno. além de apresent.arem-se muitos mappa~ contendo alg'urismos relatlYos u todo 
o anno de 1849 011 1830, o que relluziu a 10!) o numero dos mappas aproveita\'ci::, 
colligindo-se delles que em 19lWI numero de fl'egllezias durante o primeiro semes
tre de 1850 h011\'e fl.8i2 na"ciment.o;;. ;).691 obitos. -1.2:>2 casamentos .... 

«( Desejando ter dados para formar o meu jnizo.., ao menos ácêrca da popllla~ão 
desta capital. exigi ela Secretaria da Policia que organizasse Ulll mappa com as 
possiveis declaraçúes, e por e!le :::e vê que compl'ehende esta cidade 4.89i alma:-:. 
::endo 2.28i homen=:;. c ~.GIO Illulhe!'es ou 4,089 lincs e 80~ e"cra\'oi'. 

(I Pelo que se ,:ê no Archiyo da ~ecretaria do Goyemo e tambem consta do Re
laiOl'io apresentado a esta _\ssembléa 110 anno de 18-1-1, um elos meus antece;,:sores tevc 
já a id.éa de dar mais alg'um desenvolvimento a e:::te objecto, procurando dados que 
o habilitassem a organizar alg-um trabalho sobre Ol:tros ramos da ·estatistica. além· 
desse que exclusivamente tivera em vista a Lei n. 46, :X'es"e sentido fôrão expe
didas as necessurias orden::: e in"trucçCip,:::, de :::ortn. que se podesseI? colligir e"clareci
me!ltos sobre as cata:: de pPIlras prl"rlOsas. laYl'as de ouro, salmas naturaes, sali
trelras, cortumes, engcnhos de a::::;ucar, fabricas de aguardente, de ferro, e de 
tecido~ ; ,mas infelizmente nem (';;:::e digno adr:1ini:mador. apezar. da actividade e 
en~rgla mcans~\'el q ne todos lhe reconhecem, pude ser bem succechdo, e sens loun
velS esforços tlverão de ceder sem dnvida iL aceão das mesmas causas jit apontadas. 

« O certo é que· na ddiciencia de nffi tão' podero;;:o auxiliar não poderãu mar
char com segurança a Admini;;;tra<:ão e tambem o Corpo legislarivo da Proyincia; 
!1ell?- é para ad~irar que I?uitas vezes a. de::peito das melhore!'; iutençúes sejão pre
Judlcados os IDalS graves lUtcresses pU,bhcos. quando o::.: poderes sociaes não acllão 
dados com que po;;sno entrar na aprec!U~ão e"'(acta lIa,.; fontes da riqueza. nem 
elementos seguros p'ara o estndo compara:h"o da p:'odncrão e do consumo. com 
o qual ficarião facllmente resolvidas muitas questúes finánceiras, cuja solurão. a 
faltar-lhes o auxilio da estatistlca, não tem outro apoio sinão o da::.: hypothese.~ e 
presumpçoe~. 

«. Acredlto que, sÓ por do:::.: meios poderemo:; chegar a algum result.ado a. 
respeIto desta matel'la: e sM elles:-ou antorisar o Governo a contractal' com um ou 
malS cidadãos o desempenho desse !;ervi<:o. mediante um l)remio que não :::6 com
pense ?S_ trabal~o". e despczai'. I?as tam~('m ~on\'i,le pe.:::soa:-: hab_ilitadas, impondo-se 
a condlçHo de nao ser esse premIO confel'l.do smão depol" de ultnnado e appro\'ado 
o !-rabalho :-?ll crear u~ pessoal exclusl\~amente E'ncarregado desse sel'"viço, o qual. 
a~em de reumr os c0l1:heclmemos nece:::sarlOS. tenha um centro, qn,e lhe imprima 
dll'ec~l!.o conforme, e slmulr,aneamente. em todos os pontos da Provmcla. concedendo-;;e 
.... antagens a esses empregados, que facilitem a escolha e afiancemo desempenho 
dos seus deveres. 

I( O primeiro meio foi jil adoptado em algumas provincias e a elte deve a de 
Pernambu~o,_um ensaio. que foi publicado ha pouro t.~mpo; e o se~l1ndo tem a seu 
favor a opmwo dos escl'lptore:; que modernamente mal::; ,:e t.em (h~tinguillo u'e:-:se 
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ramo de conhecimentos: 01'11., estou convencido de que com uma. consignaçD.O, pouco 
supe~ior á decretada 110 ~ 11 do artigo 1.0 da Lei pro\'i~cial n. 8~, p'oa~riamos cou
seguu' algu~ resultado, uma vez que .f~s~e es~a. coU!ngnacD.o dl~trl~ulda por um 
lUodo convemente em I'elacllo aos mUnlcIIllOS ou, no caso do primeIrO melO lem
brudo, por um até cincu cldudnos com quem se contrnctasse a eiltatistica de toda 
II Provincia, proporcionando-lhes a autorIdade publica todos Os meios de execuçllo 
que tivessem ao seu alcunce j tambem presumo que maior proveito poderiamos 
t11'ar das obrig-uçoes impostas aos Parochos. si fossem elles sob llena de multa obri
gados a depOSItar aunualmcnte 110S archivos das Cumaras mumcipnes os livros de 
que trata n Lei n. 46, correndo 1)01' couta dos Secreturios dessas corporacoes, igual
mente sob pena de multa, a obrlgaeil.O de extrahir e remetter os respecti\'os mappas. 

~( Em concl !lsno di~ei que, visto" mostrar a experiencia o nenhum pl'ove.ito que 
::.:e tIra dus obng'u~oes Impostas aos pnrochos. n nno se tomar alguma medIda que 
afil!.nce maiores resultado::.:, melhor serú exonerar aquelles empregados dI!. obrigacilo 
que ihes impuz a Lei n. -l6 c supprimir-lhes as gratificacoes, para que nno con-
tinue a Provincin a fazer UlUa despeza improficua. l) " 

A estas consideraçoes accrescentou outras, nno menos razoaveis, em seu Relataria de 
;?5 de .Uarça ISJ:! O Conselheiro Presidente Luiz Antonio Bal'bo~;a, dizendo: 

(( Frustradas têm sido as vista:; do Legislador, incumbindo-a ás autoridades 
policiaes na Lei de 3 ue Dezembro de 1841. _\ Lei provincial n. 46'procurou mi
nistr:ar-llos nlgu~s dados gratificando os Pal'ochos p.ela Ilpresenta~no d~s relaçoes dos 
n~sclmento:-:, oba05 e casamentos. E' llura lastlI!lar que nem assim pudessem os 
mnda em anno algum obtcl' de toda,; as parocluas essas mesmas fracas bases 
para conhecermo,; o movimento de nossa populaC;ão. "\ Lei n. ;)86 de 6 de Setem
bro de 1850, autorizando o Go\'el'llo a fazer as despezas necessarias com o arrola
mento da populaçno, e a crear o registro dos naSCImentos e obitos, fôrãO expedidos 
os Reg'ulamentos n. i9i e 11. i98 de 18 de Junho de 1851. Estes Reg-ulamentos 
encontrárilo. como era de esperar, muita difficuldade na prática; as maIs sensi.eis 
provinhilo da di,;persuo da nossa populacão e dos receios de novos encargos. 

« O Governo Imperial, julg'undo convénientc reconsiderar uma materia cujas dif
ficuldadcs crão :J.u~memadas pela 1l0\Oidade e de:::confinnça, resolveu mandar sobrestar 
na execuçilo dos aitos Regulamentos. e as,;im contilluamos no antigo estado. » 

O Conselheiro Presidente Francisco Diogo Pereira de Yasconcellos, Eassando 
das theorias aos meios praticos, buscou reulizar o que apenas conceolno seus 
untecessores. Depois ue haver empreendido ditferentes ensaios, deliberou encar
regar o prestante cidadão. ~Iajol' Luiz ::\Iaria da :3ilvu Pinto, Secretario aposentado 
do Governo da Provincia. de revolver todos os documentos antigo:;. confrontal-os com 
os modernos a seu alcance e formular um mappa geral da populaçãO da Pro
vincia, ampliando-lhe assim a tarefa de que havia sido incumoldo pelo Presi
dente Sebastião Barreto Pereira Pin~o. 

« Insano foi, confessava eIle no seI} Rl'lafllrilJ dl~ :!5 <ir .Uarço de 1855, O trabalho 
commettido á pericia de,;::.:e cidadão. pois que teve eIle de compulsar documentos de 
eras remotas para chegar á::: conclusões. que pOdel'lãO ser mais completas, si mais 
a bundantes e recentes fussem as fontes a que se refere. 

« Do offi.cio que acompanhou o seu mappa consta que em 17i6 se attribuil"d.o á 
Proyincia 319.769 hahitantcs. que por aUg'memo composto 2 por cento annuaes, em 
li8i sobem lL 30i.581. somma quasi igual á de 3r,6.:196 ou :3!>3.698. e constante de 
um mappa relativo a li86. Tinhão então o,; nascimento,; sobre os obitos a vantagem 
de 2.2i2. ou 3 1'4 por ('~nto a favor da popll-lação. Continuando o I por cento até 
1821- 552.1i2 que pouco differem de 514.i!Ji. referidos IÚIDl mappa que o mesmo 
secretario fez Imprimir e se considerou diminuto: o uumero de 563.269 em 182:~ 
fica de accôrdo com o de 56:3.6iL coustaute de outro mappa do mesmo autor, mUl 
circumstanciado e rIco de informacües. 

« A accumulacão de 2 por cento até 1848 eleva a populacS.o a 913.871 habi
tantes, emquanto õ mappa ao decenuio, Ulixiliado pelo exce~cIÍte dos na~cimento:; 
em 11 annos. mostra o de 998.616. E addindo 12.366 nascImentos supenores aos 
obitos. admittida a accumulac1io annual de l;'-l por cento, conclue o referido Major 
Luiz )Iaria da Silva Pinto q"ue a populaciLO em 1854 será de L042,i42 habitantes, 
exclnsivê os ad,oenticios. » " 

E' por demais vasto o trabalho do benemerito )lajor Luiz )faria da Silva Pinto: 
resumindo-o em pequeno quadro. procurei tornal-o mais synoptico, e ~r .isso de 
mais facil comprehensilo. Abrange o quadro a popula('il.o por comarcas, com a deslgnaCS.o 
dos habitantes e a superficie em lcO'uas quadradas "de cada municipio, o numero aos 
nascimentos e dos obaos, e a sua JÚferença a favor da populaçilo, como segue: 
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Municlplol. 
Ouro Preto .....• 
Queluz ....... . 
BomFim ......• 

. OURO PUTO. 

Habitantes. 
26:120 
20.580 
20.000 

Super8.cle. Nascimentos. 
140 7.965 
107 7.380 
135 3.409 

ObU08. 
6.436 
4.883 
2.652 

Dl!erenÇl. 
1.529 
2.M7 

757 

Somma .... , 66.700 382 18.754 13.921 4.833 

A differenca total é· de 5.148 individuos, mas abatem-se 315 q:Ue de mais fallecêrllo 
em Ouro Preto'. 

RIO DAS VELH.~S. 

Yunicipios. Habitantes. Superficie. ~ascimel1to8. Obitos. Dlft'erença. 

Sabará ...... 40.000 180 12.352 9.732 2.620 
Cun'ello ....... 25.000 360 2.991 1.961 1.030 
Pitangui ...... 22.897 234 882 672 210 
Dôres do Indaiá . . 8.000 458 1.669 589 1.080 

Somma ..... 95.89i 1.232 17.894 12.954 4.940 

A. differenca é de 5.065 individuos, ma~ abatem-se 125 fallecidos de mais em 
Sabará. • 

llunicipios. 

Sêrro ....... . 
Conceicil.o ..... . 
Diamantina .... . 

Somm,a 

Habitantes. 
35.789 
19.10i 
20.5i2 

75.468 

SÊRRO. 

Superficie. Xascimentos. 

540 2.004 
2'20 4.586 
360 4.232 

1.120 10.822 

Obitos. 
858 

2.572 
3.346 

6.776 

Difl'erença. 
1.146 
2.014 

886 

4.046 

A differenca é de 4.108 individuos, mas abatem-se 66 fallecidos de mais em 
Diamantina. • 

Municipios. 
Minas No·\'as. 
RioPardo ...... 
Gran Mogôr ..... 

Somma . . ... 

Municipios. 

Montes Claros . . . . 
S. Romão ...... . 
Januario ...... . 

Somma 

Municipios. 
Paracatú ...... . 
Patrocinio . . . . . . 

Somma . : ..• 

JEQüITIXHONHA. 

Habitantes. Superficie. ~ascimentos. 
33.654 1.895 10.923 
14.106 810 
10.165 800 4.074 

57.925 3.505 14.99i 

s10 FRAXCISCO. 

Habitantes. 
24.058 
3.805 
9.659 

Superficie. Nascimentos. 
i56 8.353 
540 541 

1.080 3.2i2 

37.52'2 . 2.376. 12.166 

PA.RACA.Tt:. 

Obitos. 

5.466 

997 

6.463 

Obitos. 
4.440 

189 
1.469 

6.098 

Habitantes. 
14.293 
15.223 

Superficie. ~ascimentoB. Obitos. 
1.620 3.786 2.095 

540 1.216 438 

29.516 2.160 5.002 2.533 

Dü!'erença. 

5.457 

3.977 

8.534 

Difl'erença. 
3.913 

352 
1.803 

6.068 

DitJ'erença. 
1.691 

778 

2.469 



Munlclplos. 
Araxá. ........ . 
Uberaba .•..... 
Desemboque. 

Somma . . 

Municipios. 
Tamanduá .' ... . 
Formiga ..... . 
Piunhy] ....... . 

Somma .... . 

Municipios. 
Campanha .... . 
Baependy .... . 
Chnstina ..... . 
Ayuruoca .. 

Somma ..... 

Municipios. 
S. Jo!l.O d'E1-rei .. 
~. José d'E1-rei. . . 
Oliveira .... . 
Lavras .. . 

Somma ..... 

" - 141- .. 
PAJLud .. 

Habitantes. 
9.133 

14.660 
6.153 

Superflcle. Nuclmentos. 
280 951 
926 1.655 
225 1.601 

29.946 1.431 4.207 

RIO GRA.NDE. 

Habitantes. 
22.935 
11.262 
10.449 

Supcrijj:ic. Nnscimcntos. 
180 6.683 
210 3.619 
100 3.651 

ObltoL 
310 
905 
448 

1.663 

Obitos. 
5.918 
2.585 
1.280 

44.646 550 13.953 . 9.783 

RIO VERDE. 

Hnbitantes. 
21.497 
23.076 
8.019 . 

16.081 

68.673 

Superficic. No.scimcntos. 
219 6.357 
115 4.735 
50 2.256 

100 4.483 

544 li.831 

RIO D.\S :!.IORTES. 

Habitantes. 
22.794 
15.24i 
21.9i4 
12.689 

72.704 

Supcrficic. ~ascimcntos. 
113 3.608 
140 3.844 
146 8.706 
110 4.939 

509 21.09i 

Obitos. 
4.248 
2.755 
1.365 
2.576 

10.944 

Obitos. 
3.4i8 
2.640 
5.436 
3.447 

15.001 

DUrare.C •• 
641 
750 

1.153 

2.544 

Ditferença. 
765 

1.034 
2.371 

4.170 

Ditrerença. 
2.109 
1.980 

891 
1.907 

'6.887 

DifI'ercnça. 
130 

1.204 
3.270 
1.492 

6.096 

• 

A di1ferenca é de 6.421, mas abtem-.<;e 325 que fallecêr~ de mais em .S. JolW 
d'E1-rei. • 

Municipios. 
Pomba ..... . 
Piranga~ .... . 
Presidio· ...... . 
Mar,de Hespanha . . 

Somma 

Municipios. 
Marianna ..... . 
ltabira ....... . 
Santa Barbara. . . . 
Caeté .... ' ..... 

Habitantes. 
15.000 
18.879 
30.800 
25.800 

90.4i9 

POllBA. 

Supcrficic. Xascimentos. 
70 3.526 

100 6.339 
360 5.836 
279 

800 15.701 

PIRACICABA. 

Habitantes. 
32.542 
26.970 
19.403 
12.667 

Superfide. Nascimentos. 
210 8.719 
956 6.179 
65 6.874 

100 2.698 

Obitos. 
2.295 
4.181 
2.385 

8.861 

Obitos. 
7.640 
3.684 
4.984 
2.343 

DifI'erença. 
1.231 
2.158 
3.451 

6.840 

Difrerença. 
1.079 
2.495 
1.890 

355 

Somma . . . .. 91.582 1.325 24.470 18.651 5.819-

A di1ferenca. é de 6.138, mas abatem-se 310 que fallecêrãO de mais em Marianna. 
e 9 em Caeté. • . 
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I'AUA.lIYnt"~A. 

!I[unicipios. Hallitllutcs. SUpl!I·lIcit~. !\IIBcimcmos. Obil08. Dift·creu,a. 

Barbacena. 13.950 110 3.580 2.104 1.476 
Rio Preto. S.009 100 2.8i2 1.639 1.233 
Santo Antonio. 11.241 150 :314 2iS 3(j 

Somma 33.200 3(jO G.i(j(j ·1.021 2.745 

S.'l'tT AIlY. 

!I1unicipios. H"llitllntéS. S.up.::rlidc. !\1I~cilllcntús. Obi:os. DirrCrén~lI. 

Pouso Alegre. 21.45(j. H4 l.!)i4 D8;) 98ll 
Itajuba . 12.539 !lO :)2i 231 2iG 
Jagulil'~' 11.118 111 2.888 1.(jlG 1.2i2 
CuIdas. 2;.6HJ :~OO G.16i 2.9lG 3.2::>1 

Somma i2.i32 ti4;) 11.5~)6 ~).i68 5.i88 

THES FOXTA:::. 

)[ullicipios. lIuLiumt~s. Supcr5.cic. ~:\5cimcntús. Ob:105. Diffcrc!I':l. 

Tre~ Pontas 1i.132 190 :>.5:)9 2.289 3.:nO 
Jacuhv. 12.2,4 190 ri;) 251 464 
Passos 12.408 liO l.'ilG 1.155 561 

Somma 41.814 550 8.030 3.G9~) 4.3:~5 

RECAl'ITl"L.-\.Ç:\.O. 

Comarcas. Hubil:tnlcs. SUI'l'rllc:C'. ~:lSCi!!lClI~OS. OLitos. D il:cren':l. 

Ouro Preto. G6.iOO :382 18.;;)4 1:3.921 4.8:33 
Rio da!'; Yelhas . 95.89i 1.232 li.2~i-1: 12.95-1 4.940 
Sêrro. ..... i5.468 1.1:20 10.822 6.i;6 4.046 
Jequitinhonha ~)i .925 3.:)0;:' 14.99i 6.463 8.534 
S. ·Francisco. . 3i.522 2.3iG 12.Hiü 6.098 6.068 
Paracatú. 29.;"] 6 2160 ::>.002 2.333 2.469 
Paraná. 29.946 1.4:31 4.20i 1.6(j3 2.544 
Rio Yerde . 68.6i:3 ;:'+1 li.831 10.944 6.88; 
Rio das :\Iortes 72."704 509 21.0!Ji 13.001 6.096 
Pomba ... 90.4i9 800 15.il)1 8.861 6.840 
Piracicaba. 91.582 1.325 24.4iO 18.6iJl iJ.819 
Parahvbuna. :3:3.200 360 6.766 4.021 2.745 
Sapucã,hy .. i2.i:32 64iJ 11.556 6.768 5.i88 
Tres Ponta::; . 41.81-1 550 8.030 3.695 4.335 

---
Somma 864.158 lG.9:1() 188.693 11~.:34!) 71.944 

Não paron aqui o illustrado Conse:heiro Presidente. Desejando levar ayante a::: 
suas diligencias para obtcr nova::.: e CirCllllli'tanciaua::: iuformaçue:; acêrca do movimeuto 
da população, dirigiu-sc aos vigarios. á,; autoridaues policiae::;. iLS camara::;, aos jnizes 
municlpae::. ordcnando-Ihe,; que o informa,;::em cm prazo breye tudo quanto soube::;:;em 
em relação a este objecro, e cOI1:'!egniu completar Intcressante::; manpa:;. 

Eis como elle se exprc:ssoa a este respeito: • 
(( De 131 freguezias recebi mappas de ua'scimcntos, casamentos c obitos nos 

annos de 1853 e 1854. e delles consta que lles;.:cs annOi; nascêrão 44.;5i in di viduos. 
senuo 18.421 homen:; c li'.006 mulherei;. ,;ommando 3~).4:2i habitantes ingenuos. e 9.3:30 
cscravos. sendo 4.706 do :::exo ma~culiJ1o t' 4.624 do feminino. ou 23.12; homen::i e 
21.630 ml1lhere::i livres e ingenuos, que dão o total acima Indicado. . 

« Casárão-se 7.2.)1 homens li\"l'es com 7.251 mulheres, uma das quaes era escrava. 
sommando o casamento dos homens li\'l'e~ em 14.502: o do:; escra'vos foi de 3.43(j. 
scndo 1.;18 homens e 1.718 mulhercs. resultando o total de li.fl38 pessoas casadas: 

« ~Iorrêrão no mesmo periodo 16.;)]; habitantes livres, :.-:endo ~.850 homens e 
7.66i mulheres: m0rrêruo tambem 6.028 escrayos. a saber: 3.548 homens e 2A8fl 
mulheres. séndo a somma do.,; obitos 12.398 homel1s. e 10.14i mulheres. dando o total 
geral de· 2'2.545 obitos. » . . 
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Ultimamente, peln Lei li, 1.426 <lo 2·1 llo Dezembro lh~ 1~/i7, obteve o PI'esidentc ua 
Pro,'incil~ autorisu~:tlo p~I'U suspendel', desde logo, li:! eudeiruH de illstrllcç!l.O primaria e 
seCUndlU'lR nas frt'lgut.líuns em que o resnltado do recenseamento da populac!l.O livre e 
escrll\'l\ n!l.o lhe fôsse enviado pelns Camaras mllnicipaes, em pruzo que 1h&l mar
Cllsse, revogadns as disposiçoes em contrario ! 

Semelhante medida, por denlllis \'exatorin, foi um llttelltatlo até contl'a 11. Constitui
('rLo, que garantill 1\ instl'llcc.;n.o a todos os cidndnos do Imperio. :.:em cOlldicoes, e só cn
éontra pllr1dade na antigo. Roma quantIo prh'uvll. as ridlules rebelladlls, e ·que de novo 
sujeitava ao sell dOl~1i1\io! de certns gl~rantills e, dirl'itos, qu.e ~hes erilo peculiares, 

A.chlludo-se as d1Sposlçoes dessll le1 de Ilccurdo com as lué1as do Presidente Joilo 
du Costa )lachado de Souza. uilo só merec~rllo o sel\ assentimento, como di::puzérl\o-no 
a executai-as, e no seu Ilpl!LtOl"ilj tlp :!8 dI' .tla;!) d,' J868 manifestou-se assm perante 
a Assembléa provincial: 

«( O conhecimento dn populacllo linc e escrava uo Brazil é uma uas necessi
dndes q ne mais semimos actualmellte. 

«( Gra\'es questot':'; sociay,:; vão se desen.rol~lUuo perante a opin!no publica, e para 
que tcnhno prudente e sabIa resoluçao, é mdlspensavel o eonheclmento da popula
('110. além da sciencia dos 1IOS:';0$ reC 11r,.;0::. 
• . «( Sem o recenseamento parcilll (los habitantes uas uin'rsns localidades n!l.o é 
possiyel a confeccão de boas leis :::obre a ('statistica territorial: crearoes de dis
trictos. parochias' e municipio:::, alteraçoes contíuUIlS nos respectivos !'imites, sem 
razi:lo plausivel, votadas em um anno e revogadas no seguinte. aconselhadas an
tt'S pelos mtel'esses de momento, do que pelos da causa publica, é o que temos vis
to ('01l~tantemente. 

«( Pela Lei n. 1.426 de 24 ue Dezem bro ultimo foi a Presidencia autorizada a 
marcar um prazo dentro do qual as Camara:: apresenta~sem o recenseamento da po
pulação li\"l'e e escrava dos di=-trictos e ireguezlns dos seus municipios. 

«( Dando execurão â Lei citada. otficiei ás Camaras em 16 de Janeiro do cor
rente anl1O, marcarido-lhes o prazoirnprorogavel (le. seis mezes para a apresenta
ÇãO uesses trabalhos, sob pena de su:;pensao da.s e.scolas daquellas localidades, donde 
nil.o ,·ier recenseamento. 

«( "\guardo a terminH~1!o do prazo para p:-oceder em conformidndE'. 
« Foi esta uma das minhas idéias que Yi convertida em Lei, e ainda estou 

convencido de que por este meio alguma cousa se ha de conseguir. 
(( .:\5 Camaras- que desejarem o bem-estar de seus municipes. hüo de empregar 

todos os meios para q lle não falte á populariio. cujos interesses lhes e:::t9.o eontia-
dos. () illlpurtante beneficio da instrucçao. l) • 

::'\[0 consta porém nem q ne o arrolamento ti \"esse melhor exitú do que as pas
:::ada:5 tentativas, nem que a Lei fôsse cumprida com tuo arbitrarias exorbitancias. 

As seguintes considerações sElo de Augusto de :3aint-Hilaire, um dos mais illus
t~ados e conciencioso5 viajantes que tem "indo ao Brazil: 

« :\ provincia de )Tinas Gerae.s, provaI mente a mais povoada do Brazil. fórma 
um arremêdo de parallelogrammo, e está situada entre os 13° e 23n de lato S. e 
entre o~ :328" e 326 de long._ á partir do meridiano da Ilha do Ferro. Comprehen
deria pois 10° de X. a :::.. e 8 de E. a O. 011 25.920 leguas quadradas de 18 ao 
~riltl; si seus angulos fossem perfeitamente reg'ulares. Descontando porêm a sua 
Irregularidade. e não esquecendo que muitos lugares est!l.o ainda desertos ou pelo 
menos percorridas por tl'lbus errantes de Jndios selvagens. não daremos por superlicie 
mais do que 18.000 ieguas quadradas. Orça-se a populacil.o de Minas Geraes n~ anno 
de 1838 em i30.000 individ\.;os: por conseq uencia aonde ha em S. Paulo 19 indinduos, 
ha em ~linas Geraes 40. 

(( Sllrprehen~e á primeira vista tão g-rande differença entre a pO'pulaçao. de u!lla 
e outra pro .... inc1a, tanto mais que a de S. Paulo tem um seculo ma1S de eXlstenc1a; 
ma::; os fac~os historicos explicar!l.o tal differença. )I~l. sou be-se que abunda,!!, o 
OlHO em :M1nas Geraes. e nuvens de aventurE'iros brazJlelros e portuguezes correliJ:<> 
a cobrir o seu territorio. Taes mdividuos querendo tornar os seus trabalhos mais 
decisi .... os e mais faceis. se acerclÍ.rilo de escravos africanos, e numerosos mestiços nRo 
tardárno em ,'ir augmentar o nucleo, jiJ. de per si tüo considera .... el. Os Paulistas 
pelo contrario desampara.'-iio constantemente os seus lares: iAo além ÍI. procura de 
riquezas. e foi com prejuizo de suas terras que se po .... oárilo ~atto, (}rosso, Goyaz, e 
até parte do Rio Grande do Sul e de )finas Geraes. . 

« Xão podemos dar mais exacta idéa da populaçil.o rela!.iva das duas Pro.incias 
sinii.o tomando para comparaçllo a legua quadrada por umdade fixa; mas, quer se 
trat.e· da America. quer da Europa, a base da compal'llção de semelhante genero 
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nada é mais do que uma fi cr rto, poisq ue em reino ou I'epu blica algumn jámnis o 
numero de individuas é i~l1nlmente repartido entre as leguas quadraulls de que .se 
compoe n superftcie do palz. A populnçn.o especifica das terras povoadas hu. mUito 
tempo, da Vranca, paI' exemplo, se afasta menoil da veruade Q,ue li. das terras ~lovas 
em que a nossa' especie nno ile vill aiuda obrig-ault, 1)01' um mcremento cOllsldern
vel,· a occnpar tudo: e entretanto descendo-se nos llormenores, ~cllll-se que ella 
tambem differe entre uós, em os dh"ersos llepartumentos, no:; diversos cuntoes, 
seguindo n divisno menor ou maior do territorlO e o grlln de fertilidaue do solo. 
~o Brazil as ditreren~aii. muito mais sensiveis. da popula~9.0. especifica em UIllIL 
mesma P,ro\'incia. nascem de rau:;as puramente locnes e :;e modrfics.? com o tempo, 
de maneu'a notavel. Em )1illas buscavu-se ouro: !l ropulaç!l.o dena naturalmente 
agglomerar-se aonde deiicobrisse-o. O 5ertno ullo é nUl'lfero. Em S. Paulo, pelo con
trario, nno havia. 0\1. ~i havia. era pouco o 0111'0: vier!lO os primeiros cofonos por 
mar: estabelecêr11.o-.~e aonde desembarcárão: formárllo suas fazendas; e pouco e 
pou~o P?\'oou-se o litto:·ul. extensll. facha de terra sepal'ud!l do alto. da s~rra pela:; 
cordllhelru~. A serra fieou p:lr hnb!tnr. mas uno se llemorarilo em III vaull-a; lau
rúrão-~e o:; flltldamento:, ua ciuade ue 5. Paulo: }lo\"oál'ilO-Se os seus arredore::; de 
eng'enhos e aldeia:::. e d~p.)i:; ue ciuaue,;: o \'a;le do Pal'uh.\·ba 5erviu de porta para. 
as incllrsaes pelo norcleste, e U5 illtel'\'allos menos arborizados para pouerem se es
tender pe.lo sudoest~: segunda linha parallela /lO littOl·al. cobl'ill~:;e de culti\"ado
res ou crtadores ma!s ou menos numerosos. e pouer-se-Im dIzer. crelO eu, que, salvas 
excepçõe;; devida5 a circumstancia,; pal':iculares, a pupulaçll.O especifica ~os difl'e
rentes di:::trictos da pro\'incia de ::.. Paulo é tanto maior q nauto mais antlg'os sM. 

{( Si compararmo~, relat.iv~me~lte a ::ua ~opa!ação respectiva, as ~eguas quadra
das de que se compõe um pmz slt.uado na ~uropa. enco!1trar~moi; dltferença~ enor
mes para as que comprehendem nllas. aluem:> e sobretudo cldaue:s. Taes dltreren
cas 5e reproduziráú sem ull\'ida no Brazil. ma::: infinitamente meuo:s sel15iveis. ~a 
Europa é quasi toda a pop·lla~ão das cidades permanente: só um pequeno numero 
de pessoas é rico e possue. além d" suas casas urbana:;. habitaçúes rurae,;, onde 
vão pelo E'::tio pas:::a r o;: dia:::. e apena:: o re:sto ua 110l?ulação bn:'ica frozar no:; do
mingos e dIas de fe:5ta algumas nora:;; no campo. :\0 llltcrio;' do Brazll, ao COlltru
rio, a populaçllo permanente das \'illas e ciuades é exces5ivamente diminuta: as 
casas de que se compõe pertencem pela maior parte a cultivadores, qlle ahi só 
tocão aos domingos para assistir ao oracio divino, e COnsel'\'ão-se fechadas o re:sto 
da semana, não formando na realidade mais do que um duplo emprego. 

I( ~abe-se que. a não se darem certas circum:5tancias pertnrbadoras, tae:5 como 
guerra. emigraçúe:'i. epidemias. fome:;. a população de todos os paizes augmenta 
sem cessar: mas o accrescimo 11M se reproduz por toda parte na~ mesmas pro
porç~es. Em liíí a provincia de S. Paulo contava llG.9'i:> habitantes: em 18:38 
con~mha 326:!l()2. Ha poi:5 em Ij2 annos um allgmen~o de 20!).92í: assim ll'e~te 
perlOdo quasl que triplicou a populaçãO. Em )Iinas Geraes era de 319.i(j!) em liii, 
e em 1838 complltaYa-Se em 'i30.000: produzindo o mesmo espa~o de tempo a di!fe
rença de 410.231 habitantes, foi por consequencia o aug:nento, guardada a pr-o
porç!l.O. menor do qlle em S. Paulo. Teve sÓ mente mais do que o dõbro. ou 
para fallar de modo mai:; rigor-osamen~e exacto, o accrescimo foi em S. Panlo c·omo 
1 ";94. •• 252 ..... . .. 

para 2;000' em quanto em )Imas fOi como 1 para 2 10')0" ~ena a dltferença mD.mta-
mente ~ais sel?s~vel. si tomassemos a França para termo de comparac110. poisque 
o accresclmo medlO annual, tomauo sobre 2í aIlllOS. de 18li a 1841. foi entre nós 

I • . 
de 200 ou l~oI): do que seria necessul'io concluir que, si o algarismo ficasse sem alteração 
durante 62 annos. o accrescimo total não seria para a França ,:inr'Lo ,310 do numero 

• •• .000 
g~imlt:\·o, emqaanto para ·S. Paulo. durante o mesmo lapso ue tempo. foi de 
1000· ~ilo se augmenta em França li. população por meio de immigrações: a de 
S: ~aulo, a~ revezo recebe constantemente reforços de escravos africanos, que mul
tlph~ãO. mais ou. meno~. e ha ~Iguns anuos a esta parte emigrações européas 
e mmelras tem ~·mdo. amda que rracas: augmentar tambem o numero dos habitaBtes; 
?las o que contrIbue sobretudo para. o mcremento, é que se encontrão ainda no paiz 
lmmemos espaços d~volutos, quando entre nós todos os lugares estão tomados: é que 
as mulheres são ahl fecundas; é emfim que o .-\.mericano não é. atormentado noite e dia 
PO! essa prevenç~o q~le d~vora o Europeu.e oppúe tão grandes obstaculos á. multi
plIcação d~ .especle. Em :\hnas tambem na lmmensos terrenos que só aCY'uardão quem 
.... e~ha fertlhzal-Qs: não São menos fecundas as mulheres do 'lue em S.oPaulo· o des
CUIdo dr) futuro nfir) é menor: mas. á mediria q nc !I" mina.~ \'~() deixandr) de' prodn-



zir, e IlS importacCle:; dos negros tornllo-se igualmente meuores, o~ hrancos têm 
desamparado o pniz em que uno os retêm mais a espel'tlnctl rlll' riquezll inopinacln; 
emfim um certo llumero de culti\'!Hlores se ha encaminhauo para S. Paulo e Goyaz 
Il procura de terrlls que cuidnn sempre que silo melhores do que as (la sua patria. II 

Qual é a actuul poplllllCnO du Provincia;! 
O nl'rolllmento It que fie procedel.l em 18:>-1, ficou incompleto. Chegoll apenas Il 

aptu'ar u populaçllo de:i8 lUuuicipios. O numero dos habitante,;; limitou-se a 9:18.:)04. 
De 52 mUllicipios, que cominha li. Provincia, dl'ixáriLO de Ul'rolnr-se 14. 

O ~ajor Luiz ~{aI'in ua Sil\'a Pinto, calculando pelo seu movimento, presumiu que 
Il populaçllo. ~e~'ia lI'eS8e I1nno de L081.90tl l~ubi.h~ntes. Computnndo-se a populaç~o. 
do~ H ffilllllClplOS nno arroludos em 1-12.000 mdl\'lduOi;, a populacno da Pro\'incllI. 
se completuria com 1.100.000 habituntes. U engenheiro Henrique Gerbér, accrescentando 
mais 10 por cento, fez o cúl('ulo da populaçil.o puru o anHO de 1862, já citado. 

Sobre esse citlclllo !Hl:,eou-se aiuda o Senador Thomaz Pompeu de Souza Brazil 
pura achar u e::it.illluti\'ll da l)Oplllacn.o em 186t-! Ei:- aqui as :,;uas razoes: 

« :\dmittindo um maior Illereménto, corno é l'azoay€'l. de 2;; por ('ento pura o:; 
dez annos de 18:>4 a 1~6.J:, teremos um allgmento de ~i;).OOO e por conseguinte 
uma populaçM de 1.3i5.000, sendo 1.0i:>.00U livres e 300.(1)() C::icravos; e para 1868. 
mais -I: annos. devemos sllppõr 1.200.()()O l~\'l'es c 300.000 escravos.)1 

Silo todos esses cálc111()~ Il muis irrecu:'iavel prova da necessidade imperiosa do 
arl'olamenio geral da populaeào do I1l111erio: q \le :;erít <liffici!. mas ntlo impossivel. 

Hecapit.ulundo. te!llo:, o lirt.':;ente quadro: 
.\nnus. 

li64. 
1 iili. 
liiG. 
liii. 
1 iSO. . . . 
li~6 .... 

1 i$(~. 

li8i. 
li!l9. 
1808. 
1808. 
1813. 
1813. 
1815. 
181i. 
l819. 

1821. 

1822. 
182:~. 

1823. 

1$32. 
1835. 
183R 
18.18. 
1~-l5. 
184:1. 
1~-li . 

18-l~. 

18:j.J:. 
lt':).J:. 
18:J.J:. 
1~5~). 

1862. 
186.J:. 
l~n~. 

· ... 
2~4.2ii 

· .. 
-I:G3.:3.J:2 

· .. 
l.fli:-).OOO 
1. :2011. 0(1) 

· . 
l-1:~.ii:2 

· ... 
Hi~.:).J::~ 

· ... 
:~O().(lOo 
:~n().Of)n 

Tota!. 

-1:00.000 
:nn.i()!l 
~)19.76!1 
:~ I!). ifi!l 
31!).7li!l 
:394.040 

S :393.698 
l :39fi. :3\)!i 

39i.581 
431.1j19 
433.049 
-lBO.OOO 
42;>.281 
480.000 
:>Oi.225 
327.68:> 
631.88:) 

I :)14.i97 
i ;J:J2.li2 
1)21.880') 
;;00.000 

í ;)63.269 
; ;)63 6il 
, :íOO~OOO 
(il9.7i:'l 
i30.0nn 
760.000 
i;;O.OOO 

1.HOO.OOO 
!108.8Hi 

S 913.8il 
~ !'I!l8.61 ti 
mx~.;)().l 

1.042.i42 
1.081.909 
1.l00.000 
1.200.000 
1.:~i5.000 
l.~)OO. 0011 



• 

Não foi satisfeita a requisicl10 relativamente ás informaçaes sobre o censo actual 
da populacao desta Pro'\"incia: . 

"Existem vari')s ensaios intentados em annos anterIOres.' O mais antigo data 
~ de 1804. ~ ~ 

N'esse anno ele.a.a-se a populaçH.o a. ;)0.36;) individuos, sendo 30.338 lines e 
20.02'7 escravos, comprehendidos em 12.522 fogos. 

Os lh-res se subdividiil.O: 

Quanto ao sexo: 
Masculino ..............•..... 
Feminino .................... . 

Quanto às raças: 
Brancos .................... . 
Pardos ..... , ................ . 
Pretos ..................... . 

Os escravos se subdi.idiH.o. 

Quanto aos sexos: 
Masculino ................... . 
Feminino ................... . 

14.084 
16.254 

6.950 
15.452 
7.936 

12.094 ' 
7.933 

Em 1809 verificou-se que apenas hayia uma differenca de 30 escravos mais, 
sendo portanto a populaçao de 50.395 individuos, dos quaes 30.338 lines e 20.057 
escravos. 

Estes algarismos, publicados na revista litteraria desta Cõrte O Patriota, do anno de 
1813, fôrS.o reproduzidos com pouca divergencia por Southey na. sua History of 8ra:il e 
pelo Conego Luiz Antonio da Sil \Oa e Souza na sua .Uemoria sobre o descobrimento, gOllerno, 
população e cousa.ç mais notareis da Capitania de Goya:. • 

Milliet de Saint-A.dolphe e o Dr. Caetano Lopes de lIoura affirmárl!.o no Diccionario 
Geographico que, do recenseamento que ordenára o Go.ernador D. Francisco de Assiz 
Mascarenhas, depois ~arquez de S. JoãO da Palma, em 1808, const~va a p(}
pulacl!.<> de 34.913 habitantes, entre livres e escra'\'os; e escrevendo em 1845,' asse
gurávl!.<> chegar a populacil.o n'aq uelle anno a 60.000 almas, além de 12.000 Indios 
das tribus Acroás, Apmagés, Caiapos, Carajás, Chavantes, Jacarés, Tapacoás, e Xerentes, 
ajuntando: ° 

« Os g-entios Bororós, Chacria bás e Goyazes se apagárão e se confundirS,o com 
os Brazilelros. Posto que se possa attribuir á má direcc!!.O do Governo, que preside 
desde o principio á aaministraçl!.o des~a Pro,oincia, a sua limitada. populaçao, nH.o 
nos devemos esquecer de que é um l'alz novamente povoado e que fõrno necessa
rios seculos ás nações mais chilizadas da Europa para. chegarem ao estado em 
que se acha.o, e que em algumas dellas ainda muito a este respeito se deseja. » 



• 
-147 -

Monsenhor José de Souza. e Azevedo Pizarro de A.ra'!Jo reportando-ae ao mappa 
existente na Secretaria do. Reino 80 tempo em que era. :Ministro o Conde de Linhares, 
dice gue a. popula91Lo da Provincia. montava entlo (1808'1 a 55.422 pessoaS, em 
grande desproporçlO com o seu territorio. 

« Os oôstaculoa, .accrescento.va elie, que conhecidamente têm embaraçado o 
augmento deUa, reduzem-se a trez. 

(.( 1.0 E' o pouco desvelo em attrahir, conservar e civilizar os Indios, primeiro 
germen dessa populaçs.o, tratando-os tom doçura e nao como captivos e inimigos, 
poisque a eXJ>eriencia confirma que os tirados da communicaçao com os seus seme
lhantes em idade tenra, recebem doutrina, tomB.o a direcçB.Q que se lhes dá., 810 
facei~ em aprender a nossa lingua e os. omcios meeanicos, habeis para os serviços 
pubhcos, para. os trabalhos do campo e para a navegaeB.O, e que os poucos até 
a~OI'8 aproveitados contribuimo e contribuem actualment'e para a felicidade da Ca
pItania, augmentando o numero de seus habitantes e a riq ueza pelo seu trabalho. 

« 2.° Como os Europeus e outros homens brancos, segundo germen, havidos 
de uma fortuna rapida, nnó tiverno o projeeto de se estabelecer no lugar, para 
onde a cobica e a avareza do ouro os arrastára, conservárl!.o pela maior parte o 
desejo de voftar á. patria, sem que se fixassem no paiz por meio de alliancas e de 
propriedade permanente. D'ahi procedeu que uma parte desseS individuos se' retirou, 
outra pereceu sem descendentes, e a que assentou "ivenda foi ta.o diminuta, que 
deUa se originou apenas um pequeno numero de familias brancas, quaes as que se 
conservno no paiz. 

« 3.° No tempo primeiro da a.muencia mineral mais se esforcárAo os seus cul
tores na introducca.o dos homens da Costa d'.Uriea, que das muUieres, excluidas do 
mesmo servico: os homens por isso subirão por milhares, e estas em numero di
minuto, e desproporcionado. ~m conseq ueneia de tll.o constante facto o ouro extra
hido das minas se sepultou outra vez nos cemiterios, sem progressar a popul&dlo, 
como era de esperar aa introducç!io das colonias a.fricanas, si elIas fôrao sortídas 
com al~uma igualdade relativa. Tal a sorte de um paiz riquissimo em ouro: com
prar mllhares db habitantes que o fizerilO pobre e o deix.árão vazio, ao mesmo . 
tempo que as provincias nll.o mineiras tirárão dos poucos, que pudélii.O adquirir, 
uma populacno mais consideravel e multiplicada ainda em seus descendentes. D 

Roberto 'Southey tambem lastimava que tM diminuta fosse a ~pulacao dessa 
Provincia, e ponderava que, quando os Brazileiros tivessem apprendido a' apreciar 
devidamente um clima moderado e salubre, e apro"\'eitar as vantagens de um terreno 
fertil, depressa tornar-se--hia Goyaz paiz afortunado e prospero. . 

Segundos os mappas da Ouvidorla remettidos em 1809 ao Desembargo do Paco, 
o. populaçH.o adulta. das duas comar.cas da Capitania deveria andar por 41.567 almâs, 
e o ~onselheiro Antonio Rodrigues VelIoso de Oliveira a calculou em 63.168 no anDO 
de 1819, sendo 36.368 livres e 26.800 escravos. 

Augusto· de Saint-Hilaire, que esteve no referido anno em Goya.z, affi.rm.ou, na 
sua l"oyage aux sources du Rio de 510 Francisco et dans la Procince de Goya:;, ;P,ublicada 
.inte oito annos depois, que a populacao era computada em 80.000 indivIduos,4Elos 
q uaes 8.000 brancos e 27.000 escravos, alêm de outros. Referindo que o Major Schceft'er 
elevava em 1823 essa ... somma a 150.000 almas, o viajante francez ajuntou: 

« Si todos esses al~arismos fôssem i6"ualmente exact()$, a populaÇãO de .Goyaz, 
que nl!.O angmentára smB.o de 230 indivIduos de 1804 a 1809, teria crescido de 
quasi 4fi de 1809 a ]819 e em seguida quasi metade de 1819 a 1823. Taes incre
mentos .s9.o na realidade im~giveis; pois p6de-se suspeitar por um lado que em 
1804 a 1809 o temor do restabelecimento da capitac9.o obrigasse os propnetarios 
arrolados a declaracoes inferiores á. veracidade. e pôr outro lado é necessariamente 
preciso crêr que o numero indicado por Schcpffer fôra singularmente aue:mentado, 
quer. por motivos politicos,. <Luer por uma vaidad~ p~~ril; emfim é verosiDl11 que, I!a 
avallacQo que me commuUlcar9.o~ quando por ahI naJava, se exagerasse por demaIS 
o numero dos escravos, talvez· para se n!!.o cahir no defeito das avaliaçoes mais 
antigas, que sem du.ida forao assaz diminutas.» 

O General Raymundo José da Cunha lIattos reuniu ao seu ltinerario do 100 de 
Janeilro ao Pará e .Haranhão pelas pro-rincias de .Minas Gercus e Goya::, o mappa da populaclo 
de toda. a provinda no anno de 1824. O numero dos fogos nno excedia de 12.119, 
comprehendendo 62.518 individuos, classificados pelas raças, estados e condiçoes. Bxis
tis.o entno 49.143 habitantes livres e 13.3i5 e&cravos. Entre os livres havia 23.800 do 
sexo masculino e 2á.343 do feminino. Entre. os escravos 7.329 pertenciAo áquelle 
sexo e 6.046 a este. Entre os livres ]0.535 erao brancos; 35.005 de car,· ingenuos; 
2.980 de cOr, libertos; e 623 indigenas. . 
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Estes algarismos uespertárll.o u Augusto de SaiDt-Hilair~ as seguintes refiexCles : 
li 1.0 O numero dos brancos ullo formavn.o em 1824 mBlS do q~e a sexta parte 

da populacno total da Provincia, emquanto na de lIin~s haVIa, p~l~ mesmo 
tempo, q na'si um q uarto d~ brancos, dilferença que s.e ex.p~ lca pela fll:cllidad~ das 
commumcacoes de ~inlts com a costa, e a menor dlstancUL deste ultlmo palz. 

(( 2,0 A' comparncno dos algarismos apresentados pelo General Cunha Mattos 
com o dos annos de '1804 e 1~09 mostra que os progressos da populaçno fôrll.o 
lllenos sensiveis entre os brancos do que entre os negros ~ mulato!:: hv~es; o 9,ue 
tenderia a provar, como tudo me levll a crêr, q ne o cluDIl: da Amerlca tropical 
convem mais aos homens de cur do que aos da raça caucaSlCa. , 

II 3.U OS al~arismos dos escruvos no anno de 1824, comparados com os de 1809, 
indicno diminUlçrw que nüo vui a mea~s de me~.ade; II~as nada tem que deva s~r
prehender. Ha muito tempo, por OCC~~:-;lil.O da mmha '"la~e~, nilO. se levavll.o mll;ls, 
como outr'ora, cáfilas de negros aft'ICltllO.S para a Pro\"mclu; nem mesmo POdl~() 
importal-os, pois era Decessuriu que depols ile havel-os pago de contado na Balua 
ou no Rio de Jaueiro. os ueO"ociantes fossem revendel-os a prazos longos, expon
do-se a não iierem eUlbolcad~ de seus capitae:-:. ~i por acaso chegayllO á Provincia 
ulO"uus neO"ros da Costa (t\.frica, erão inilividuos isolados, comprados por quem 
ho"uvesse ido ao Rio de Janeiro tratar de seus negocio:::. ~üo havl!l mais no paiz 
sinão escravos creoulos negros, ou mulatos. nascidos pela maior par1;e de umOes 
passageiras e illegitimas. Desgraçauamente tinhão até entüo os Brazileiros, em 
geral, cuidado pouco em casa!-os.)) 

Calculava Warden no anno de 1832 a população em 1;5.000 almas, e Kidder no anno 
de 1845, na sua obra S.~·etc!w:; ui I'/~:;itlellce in llra:il. a limitava a 9; .592 habitantes, 

O General Rayrn~ndo José da Cunha ~latt0s. julgava que os 111(~ios selv~gens "no 
. anno de 1824 erão cerca de 10 a 12.000, a malDr parte uelles ao ?\orte, pUiS ao ::;uI 

apenas existião alguns Cavap6s. 
l( Quantos miiha!'es de ludios. exclamoll elle, fôrüo uestruidos depois ua desco

berta de Goyaz!". II 
Pouco. ::.e" tem feito n'esta Provincia por parte da auministração publica relati

vamente a mate ria ue que me occupo. 
Entretanto possue a Provincia, como a ue ~lina:> Gemes, uma lei apparatosa 

acêrca do censo da sua populacão e seu movimento, e foi eila devida aos primeiros 
cuiuados da Assembléa provinéial logo ao instal!ar-se, que quiz assim cumprir o 
preceito do Acto addicional. 

Pela Lei n. 12 de 23 de Jlllho de 1835 creou-se em todas as parochias o registro 
dos nascimentos, obitos e ca::::amentos, e os parochos fôriio obrigados a remettel' 
semestralmente ao Presidente ua Provincia o mappa circull1stanciado, sob a forma 
do modelo que se estabelecesse, de todos os refendos actos. 

Estabeleceu a mesma. lei o arrolamento decennal de todos os habitantes da 
Provincia, executado sob a fiscalização dos Juizes de Direito, que Domearill.o em 
cada termo os arroladores convenientes. 

}i'essas e em todas as mais dis~osicoes, é ella identica á de n. 46 de 18 
de ~arço ~e 1836 votada p~la As~emblea iegisiativa da Provincia de :Minas Geraes, 
que a COpIOU, como se colhge pe;:i confrontação synchronica de suas datas. 

9.extmcto Con:;;t:lho ~o Gove~no havia. ~Die5 resol\"ido que se. exigissem informaçoes 
do~ JUlZ~S de paz e nganl)s relatlvamen:e a populu(.;fLo synchroIllca e para que hou\"es:::e 
um[ormldade na~ resp~stas es~abelt:ceu os. neces~ari05 quesitos; mas poucos d'entre 
uns ~ outros s,~tl.::;11zerao a eXl~encla ~o Governo. Pensou o Coronel Presidente José 
Rodl'lgues Jardim que era preclso obrigaI-os por lei, e pediu em seu Relatorio do 1.
de Jlln/~o de 18,'13 que a Assernbléa pr?vincial providenci.asse a !a! re~peito,. no que foi 
attendido, como prova a mesma leI. Por eSSa occaslão exlublll o refel'ldo Coronel 
Presidente o m:;tppa da IJopulaÇiLO organizado em 1832. o qual deixou de ser anne
~a.do ao relato1'1o, accrescen:tando apenas que p.elos e5~la~eclme~to:;; dados p~r alguns 
JUizes de paz se reconheclU que no;;: respectl vos dlstrlctos la em crescimento a 
populaçãO, devenuo-se pensar outro tanto de toda a Provincia. 

Como na provincia de :mnas Geraes encontrou a lei na de Goyaz os mesmos 
obstaculús á sua execucão, 

Xo seu Relatl)r;o de '1," de Julho de 1836 dizia á .Assembléa provincial o Coronel 
Presidente: . 

(I As vossas resoluçúes fôrão q uasi to.das estrictamente observadas: a Lei u. 12 
porém tem encont~do embara~os não peq,uenos na sna execuçll.O. Vereis quaes os 
Parochos, q ue envlar~o os ma Jlpas determmados pelo art. 16, e estes mesmos o 11-
zerll.o com bastante dn,ergencla: no\"os modelos lhes serao transmittidos, a fim de 
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que se rece bll.o iu1'Ol'maçoeii maitl uuit'ormes, e Stl possa ol'gunizll.l' UUlII. ta bellll. 
mais exuctll, e lSatisfactorill, Conllecel'eis pelotl llocumentOti q uD.o poucos Juizes de 
Direito têm dado 1\8 informaçoes determinadas pelo art, 29. Releva. dizer que 11.8 
quantias indicadas por estes Juizell para gl'atificacao dos arroladores·me parecem 
excessi vas; e que, u propõrem os mais Juizes igllues' gratiticacoes. montará esta des
peza em muito maior qUllntip. do que, ti. que foi decretada úo ~ 11 do art.!'· da. 
Lei; cumprindo ponderar, que nD.o se tendo etfectuado o arrolamento no anno finan
ceil'o, que bontem findou, e nM se achnnuo decretndn na Lei de 16 de ~1a.rço, 
que regula o COl'rente allno finunceiro. q uantill pura esta despeza, mister se faz 
que a decreteis agora. l) 

Os successores do illustre Presidente nB.o fOruo mais felizes, por maiores esforcos 
que empregassem. Os propI'ios Yigarios, cuja instrucc!lo é pelo menos presumiv'el, 
er!lo os primeiros a menoscabar os preceitos da lei pro\·incinl. mostrado se rgnorante:; 
em sua execuctlo-Oll deixando de sutisfuzel-os com uma incuria e incapacidade 
inexplic!l.yel-oú improvisando as relacoes que forneciüo. como Se colhe da pouca exac
çao que apresenta y!lo, e do que :;üo' vivo testemunho os Jlelatul'ios do 1. u de Julho d~ 
1837 e 1838 do Presidente LUlz Gouzaga de Camargo Fleury. 

Citarei as palavras do honrado Presidente constantes do ultimo documento: 
I~ S?bre a execuçuo da lei provincial de 23 de Julho de 1835 n. 12 acêrcu. da 

estatIstlca annual e decenllal, refiro-me ao meu Uelatorio do anoo passado, tendo a 
accrescentar que os Parochos de Carolina, do Porto Imperiai, Palma, S. Felix, Sali
nas, e ~Ieia-ponte nuo têm mandado os rnappas dos nascimento;:;, casamentos e 
obi~os, havidos em suas Parochia~. e por isso têm sido multados. Entre os ~appas 
ennados ha tae:; que fazem dU"ldar da sua exacçao, por exemplo, o mappa en
viado de toda 11. parochia de Sant'Anna desta Cidade, que conta 14.000 habi
tantes, deu, em toJo o anno ci\'il de 183i, 108 nascidos, e o da parochia do Jara
guá., que s6 contém 2.800 hnLhalltes deu no mesmo anno 11i nascidos; e por uma 
regra de proporçao parece que em GOVl:tZ devia ter havido 585 nascidos: emfim os 
mappas apresentados pelas UJ freg'leúàs dãO em resumo o seguinte-1.522 nascidos 
em todo o UllllO civil de 183i. sendo 186 escravos: 5;)1 fallecidos. sendo escra,'os' 
124: e 385 casamentos. sendo '2; de ~~cra'·os. ' 

'lI Exigindo eu do::; Yigarios e Co:lectores o numero de almas de suas paro
chias, e iogos das collectorias, pude conhecer que a comarca de Goyaz contém 
36.852 almas: a de ~anta Cruz 2-1.51 i; a de Cu valcante 13.11;: a da Palma 23.206. 
elevando-se a' populaçao da Provincia a 9i.692 habitantes. A' \'lsta pois do expendi~ 
do se conhece que o numero de nascidos e mortos não p6de corresponder á popu-. 
laça0 da Provincia, ainda mesmo entrando em conta as 6 parochias que nilO 
têm dado os mappas, cuja populacüo monta a 1i.600 habitantes: por isso se conhece 
que a Lei nuo tem corresIlondido' ao seu fim e nem n'ella vem acautelado o meio 
de evitar um semelhante abuso. ), 

A falta de .execuciio. mais proveniente da de boa vontade das autoridades subalternas 
do que da dilficuldaae originada pelas disposiçoes da 'proprin lei, concorreu para que 
cahisse a mesma em esquecimento, e. como nas demaIS Provincias do Imperio,. viu 
tambem a autoridade superiur des.ta com a maior satisfaçao o que dispoz o i'egu
lamento expedido por occasitlo da reforma do Codi 0'0 criminal. 

Assim o Dl'. Pre:iidente Eduardo Olympio ~IaChado dirigia á Assembléa proYin
cial as seguintes expressúes que se lêem no seu Relato/'io do f.· de .Haio c!e 1850: 

« A' Policia pertence, em virtude do ~eg-ula!llento de 31. de JaneIro de 1842, 
fazer o arro!amento da J1opulação da PrOYll!-clU. :-;; unca possulmos um arrolamento 
completo, felto com a::; eSIgllacúes necessarms; sabemos apenas e englobadamente 
do numero de habitante" de um 011 outro municipio. Reconhecendo a necessidade 
de uma estatistica para a rE'~ularidade da administração, e obedecendo ás recom
mendaçoes do Governo Impe!'Ull, exredi as convenientes ordens a ~m de proced~r
se com toda a bre,'idade ao arrolamento da populaçiio da PronncIa, e estou dIS
posto a empregar touos os meios, para que minhas ordens sejrLo pontualmente cum
priuas. » 

:Não depositando nenhuf!1a esperança em semelhantes ordens, appellou o succe~
sor do illustrado Dr. PreSIdente para os parochos. como Y~-se de sua proprla 
enunciacH.o : 

« Prevendo. dizia o Dl'. Presidente Antonio JoaQhim da Silva Gomes no seu 
llelatorl:o tiu 1.· de .Uaio de 18.';8, prevendo que as ordens do meu antecessor, expe
didas á Pollcia acêrca deste ramo do ser"iço publico, núo dariil.o um resultado 
correspondente aos seus bous desejos, exigi de todos os Parochos da Provincia o ar
rolamento da populaçao das respectivas freguezias; e, ainda mais, o ma-ppa. dos 

CS.'I80-38. 
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baptismos, casamentos e obitos do anno findo: posso assegurar-vos qu~ já se acha0 
na minha Secretaria os trabalhos de 19 parocho:J, e conto que receberei em breve 
os que ainda falta0, e entltO terei o prazer de vos offerecer o cadastro da pOpll-
lacno da Protincia. )) . 

• Nl!.o obteve porém o Dr .. Presidente Antonio JOll;quim da Silva Gome~ melhor eXI~o 
do que seu antece~sor, e amda quatro anno~ depOIS, aflirm~vo. o Dr. Presidente Antom~ 
Candido da Cruz ~achado em seu Rela/orlO do J.." de ~e/elll!;ro de J.855 que apenas 
podia reproduzir incompletas noçoes a~erca de P?pulaçno da Provincia. 

Passando em revista os calculos feitos anterlOrmente, a fim de melhor poder orçar 
a populacno da Provinda no tl>mpo da sua administracüo, referiu: 

« Bem sei que l~i1O. posso apresent!~r sin!1o noçoe~ muito. incompletas ac~rca 
da P?pulac!l? da ProvmCla j . mas, nno del~ando de ser unI a co~lecçuo de dados, amda 
que ImperleltOS, sobre este Importante obJecto, pas~o'o. mencIOnar os de que tenho 
conhecimento. 

«( ~onsenhor Pizarl'o em suas preciosas memorias historicas. impressas em .1822, 
deu li. Provinda de GOYUZ, conforme o mappa, que foi Ilresente á Secl'etana de 
Estado no Rio de Janeiro, sendo miniiltro D. Rodrigo de Souza Coutinho, a popu
Iacuo de 55.422 almas. e ao districto da Capital, segundo o calculo feito no anno 
de" 1804, 9.4i5 pessoas adultas. 

I( Em virtude do art. 31 das Instrucçoes para as eleiçoes dos Deputados das 
Côrtes do Reino unido, a que se refere o Decreto de i de ~Iarço de 1821, de"endo 
cada provincia dar tantos Deputados quantas vezes contivesse em sua poyoaçno o 
numero de 30.000 almas. a de Goyaz elegeu dois; o me'Smo numero llie foi. pro
yisoriamente marcado pelas Instruccoes de 3 de Junho de 1822, para as elelçoes 
da Assembléa Geral Constituinte, e" finalmente pelas Ill~trucçCies de 26 de ~Iarço 
de 1824. 

I( Em 1837 esta Provincia estava dividida em 4 comarcas, denominadas de 
Govaz, de Santa Cruz. de Cavalcante. e da Palma . 

• li Em virtude da· Lei de 23 de julho de 1835 os Parochos fizerüo o arrolamen-
to de suas ireguezias. . 

I( ~a comarca de Goyaz faltou o da freguezia de 21Ieia-ponte, e o Presidente 
Luiz Gonzaga de Camargo Fleul'y, que tinha perfeito conhecimento desse lugar, 
onde morava, dando a cada um dos seus 1.60g f0gos cinco pe~s~as, cal~ulou 
a população em 8.000 almas: e certamente 05 dOIS actuaes munlClplOs da CIdade 
de Meia-ponte, e villa do Corumbá. cujos territorios estavão comprehendidos entãO 
na circumscripção dessa freguezia. não podiãO ter menu!' populacão, attendendo-se 
a que o 1. 0, segundo a qualificação de 1852, que serviu de ba;;e á organização da Guarda 
Nacional, alistou ;67. guardas, e o 2.° 927. Faltou tambem o arrolamento do Curato 
de Salinas, que. tendo hoje 500 almas. n'esse tempo, em que era uma freguezia, nãO 
podia ter menos de 80 fogos e 300 almas. 

I( .:\. comarca de Govaz. inclusivé as duas supraditas fregnezias continha por
tanto 45.152 habitantes: 

(~ comarca de Santa Cruz continha :24.51; habitantes, população que parece 
mUlto diminuta, em "ista dos importantes mUDIcipios. que a constituiãO. 

I( Xa comarca de Cavalcante faltou o arrolamento da freguezia de S. Felix. 
A população rle S. Felix, ;;egundo as Jlemo)'ias fP!llll~IS. era de 1.i80 pessoas: 
actualmente a freguezia dá 11;) votante;;, e tem 130 Guardas nacionaes. 

« A Comarca de Cavalcante continha inclusive os l.iSO de S. Felix. 14.897 ha-
bitantes. . 

II :Xa comarca da Palma faltát:ão os arrolamento.~ das freguezias da Palma, 
Porto Imperial e Carolina. :\. freguezia da Palma dá actualmente 5i6 "otantes, 
e- 548 Guardas nacionae:,;: não podia ter es"e importante municipio menos de 600 
fogos e de 3.000 almas. 

I( Porto Imperial. segundo as já ditas JI~IIlf)ri'l.ç datadas de 30 de Setembro de 
1812, então Porto Real. tinha l.83i almas: actualrnente dá 420 Guardas nacionaes. 
e n9.0 faço menção dos "otante:;, por não ter recebido a respecth"a lista: em 1837; 
25 annos depois das sobreditas Jlelllorifls, a populacão devia ter duplicado, atten
dendo-se a que era o porto que tinha commercio mãis activo com o Pará. Sobre a 
freguezia da Cnrolina. que nesse anno ::tbrangia não s6 o territorio. que pelo De
creto n. ii3 de 23 de .-\.gosto· de 1852, foi encorporado á 'provincia ao Maranhão 
com 9:. dita "i1~a, c0!110 todo o que ac~ual'J1ente constitue a ImportaI?-te comarca da 
Boa Vista do 1ocantms. não encontreI dado algum: apenas posso dizer qne na ul
tima eleiçilo de Senador da freguezia da Carolina. hoje desfalcada dos territorios 
da margem meridional do rio Sereno. e occidental do Tocantins~ deu li eleitores, 



e n da B'oa Vista lá, e nQo' podia ter e1\tl1o menos de 600 fogos e de 3.000 almas 
a parte que pertence a esta Provincia. 

(\ A comarca da Palma continha, inclusivê as tre~ referidas freguezias, 32.880 
1mbitantes. 

l( Portanto u populucllo du lll'ovinciu ue Govuz, tomando-se por base os arrola-
mentos de 183i, era de "lli.446 habitantes. • 

(\ Depois de 1824, e principalmente uepoi:; de 1837, a populacao destu Pro"incia 
tem tiuo notavel incl'emento. e. pura testemunha.r este facto. a!)resentarei algumas 
consideruçoes, 

(( Terrenos, que unntes erno inteirumente inculto:, e ueserto,;. tem-se considera
\'elmente povouuo. 

(( E si tambem se 1l0t~ alg'uma decauencia em um. ou outro ponto. o que de 
ordinnrio ucontece em 9. u!lsi touas a" provincias do Imperio, é isto devido. nno á 
~liminlli~no da pOp'ulaçllo h~·rl'. porém á da ('scrav~. ~i a população abandonava por 
lSSO as terras Illmeraes, lU occupar terreno".; proprlOs para cultura. 

l( O sul da pro\'incia pl'illcipalmentl' tem tido prog'l'essi\'o augmento: n'elIe erl10 
apena" pequenos CUl'atos 11:; \'illas de Bomtim. Jal'aguá, Corumbá, Formosa e Cu
taUto: e illsig'uificantes Oil desertas as freguezias de )Iorrinho:,;. Santa Ritu do Pa
ranahyba, Espirito :3unto do Yaiyem, e a nova \'illa de Dores do Rio Yerde, e os 
tlistrictos de Pouso Alto. Caldas ~onl:';. :::allto Antonio do Rio '-erde. e Torre:; do 
Rio Bonito, e finahnente, a Campanha de Santo .-\ntonio entre os rio:s Anicun:s e Tur\'o, 
então de~conhecida, e hoje po\'oaua de lannuore:; e criadores: para t0005 estes lu
gares tem afllUldo constantemente g'l'ande numero de famílias, vindas das provin
cias de ~Iinas e S. Pa ulo. 

(( :S-o norte era muito inslg·uifica.nte a populaçãO ua villa de Porto Imperial, e das 
capellas, hoje freguezias, da Chapada, do ~0!'l'0 do Chapéu. e de Santa Rosa; e datão 
de época bem moderna a populosa freguezia de Taguatinga com seus 13 eleitores, 
cuja séue é uma pO'\'oacão nova e re~ularmente fundada, a freguezia do Espirito 
Santo do Peixe, e a importante villa aa Boa Yista do Tocantins. que dava 15 elei
tores, antes da aUllexação da maior parte do territorio do municlpio de Carolina, 
e esta era então a capel!a de S. Peuro de "\.lcantara. "\. decadente aldea do Duro 
hoje é uma freguezia, para onde tem concorrido muita gente para se occupar na 
rnmeração aurifera. O ilistl'icto da Posse, hoje procurado tanto por causa da cQ.a
cao do gado. como da mineracão diamantina. era nenhum. ~os desertos territorios 
"banhados pelos rios do Somno"e Pia banha::. até á margem esquerda do rio Sereno 
além das aldêas. fôruo estabelecidos sitios e fazendas de cnar. Para todos este . .,: 
pontos tem havido emigraçãO das pro"illcias da Bahia, Piauhy e :Maranhão. 

(( Em YÍ!:ita do expendldo, uM se p6de taxar de exagerado o calculo de dois 
por cento de augmento anllual, incfuidos o accl'cscimo proveniente da differenca 
entre os obitos e nascimentos, e a emIgração: e adoptada esta base, a pl'O'>incia 
de Goyaz contém actualmente 159.726 habitantes, e neste numero estilo comprehen
didos os escravos. que nno excedem de 10.000 

(( O numero de indig-enas é incerto; alguns o ele'\'ilo a 25.000, pela noticia· de 
suas numerosas aldêas, lDclusivé as da margem esquerda do Araguaya. e as fun
dadas pela catechese. 

(( São estes os dados em que me firmei para em officio n. 14 de 22 de Feve
reiro, em resposta á circular do )Iinisterio do Imperio de 23 Outubro de 1854. orçar 
a populacll.O da Província em 160.000 almas. ); 

S6mente em o 1." de Setembro de 1856 conseguiu o Dr. Presidente Antonio 
.\uausto Pereira da Cunha offerecer em seu Relatorio alguns algarismos relativos á 
estãtistica da popula~il.o. 

«( ~ilo encontrando no archi,·o da Secretaria. ponderou elle, dados completos so
bre a estatistica da Provincia. nomeei comm:ssoes, nas differentes parochias, encar
regando-as dos respecth·os arrolamentos. Dos mappas recebidos, faltando ainda os 
das parochias de Torres do Rio Bonito. Pouso Alto, Yilla Bella do Paranahyba, Ama
ro Leite, S. José de Tocantins. Flôres. Santa Rosa, Duro e Boa Yista do Tocantins, 
monta já. a populacll.o a 101.873 almas. sendo 91.051 li'\'l'es, a saber. 44.979 do sexo 
masculino e 46.072 ao feminino, e 10.812 escravos, a saber, 5.68i do sexo masculino 
e 5.12.') do feminino. 

(( ~'este arrolamento nüo forllo comprehendidos os lndios, quer aldeados, quer 
selvagens. »). , 

Para completar esses dados prosegniu o Dl'. Presidente na sua tarefa e, ao seu 
Relatario do f.O de Agl)sto de f8!!i juntava o mappa da popnlaçilo. ainda nãO CQm
pleto, acompanhando da!:' segumtes phra::;es: 
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.cc A populaçao da Prl>vincia, segundo os dados exi~tentes, monta a ·1 06~998 al~as 
livres e 12.054 escravos, faltando ainda. a das paroehl8.8 de Torres do ~lO B6nlto, 
S. José de Tocantins, I<'lôres, Posse e Peix~, como eo~sta do, mappa ,tunto, pelo 
qual tambem se conhece o numero de baptlZados e O~ltos ha"ldos em o anElO pas-
sado. II • 

A. pouco se reduz o referido mappa, constando apenas das comarcas com a 
sua 'populaçao livre e escra,·a. segundo os sexos, como se depr~hende do presente 
quadro: 

Livres. 

Comarcas. Homens. ~lulhcrcs. Total. 

.-
Capital ... 11.090 11.491 22.581 
Rio ~Iaranbil.o. 5.915 6.253 12.168 
Rio Corumbá. 9.125 9.321 18.446 
Rio Paranahvba. 7.2;8 7.145 14.423 
Paraná. W 4.295 4.330 8.625· 
Cavalcante. 4.169 4.465 8.634 
Palma. " 

G.522 6,358 12.880 
Porto Imperial. . . . . . 3.113 3.562 6.67:> 
Boa Vista do Tocantins. . ... 1.293 1.2i3 2.566 

Somma. 52.800 i4.198 106.998 

Escravos. 

Comarcas. Homcn~. )[ulhcrt!s. TO~!ll. 

Capital ..... 1.703 1.544 :3.247 
Rio ~Iaranh!!.o . 760 762 1.52'2 
Rio Corumbá 920 828 1.748 
Rio Paranahyba. 829 690 1.519 
Paraná. 409 365 7i4 
Ca.alcante. 737 702 1.439 
Palma. 390 396 786 
Porto Imperial . : 426 411 837 
Boa Vista de Tocantins 96 86 182 

; 
,. 

Somma. 6.270 5.i84 12.054 

o Dr. Vice-presidente Joao Bonifacio Gomes de Siqueira. declarou em seu Relatario 
de to de. :190sto de t857, remettendo-se ao mappa lie que me occupei, que se deveriao 
addicionar mais 2.940 habitantes. pertencentes á parochia de Flôres. sendo 2.660 
lines e 880 escravos. . 

Compunha-se pois a populaçãO total da Pro.incia n'esse anno de 122.593 indi.iduos, 
sendo 109.659 livres. e 1~.934 escravos. 

~o anno desse arrolamento baptizárilo-se 2.22'2 indhiduos, sendo 1.942 livres e 
280 escravos, e fallecêrão 1.099, sendo 909 livres e 190 escravos, havendo um exce
dente a favor dos vivos de 1.123, sendo 1.033 livres e 90 escravos; o que mostra. 
11m excesso de cêrca de 0,9 por cento. Ora nao parece crh'el que a provincia. 
que em 1804 contava ;)0.539 habitantes, e em 1856 não menos de 121.992, apre-
8entasse tao diminuto augmento entre os dados comparativos de sua mortalidade e 
proc~eaçao. . 

Sei que o Dr. Presidente André Angllsto de Padua Fleurv. actualmente Conselheiro 
Director da Secretaria d'Estado dos "Negocios da .Tustica, &\'aliou no anno de 1862 o nu
mero dos habitantes em 135.000 livres, alêm de 15.000 indigenas nao ci.iliiados, e de 13 
a 14.000 escravos; nl10 pude porem vêr o seu Relatl)rio de t863. 

O Senador Thoma~ Pompeu de Souza Brazil. baseado nos calculos do Conselheiro 
André Augusto de Padl1ll. Fleury,'or~ou a populaç9.Ó no anno de 1868 em 160.000 alma::;, 
:;endo 15.000 escm vO:-:. . 
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A recapitUlaçlO .. ,que otrereeem eSRes calculo! é: 
AIulOl. I.lVrd. ElcravOl, . Total. 
1804 .... 30.650 19.889 50.539 . 
1804 .... 30.338 20.027 50.365 
1808 .... 34.913 
1808 •... 55.422 
1809 .... 41.567 
1809 •. , . 30.338 20.057 50.395 
1819 .... 36.368 26.800 ·63.168 
1819 .... 53.000 27.000 80.000 
1823 .... 150.000 

• 1824 .... 4~.l43 13.375 62.518 
1832 .... 175.000 
1837 .•.. 117.446 
1838 •... 97.692 
1838 •... 115.292 
1845 .... 97.592 
1845 .... 60.000 
1855 .... 149.726 10.000 159.726 
1855 .•.. 160~000 
1856 .... 106.998 12.054 1l8.052 
18.=>7 •... 109.659 12.934- 122.;J93 
1862 ... , 121.000 14.000 13à.OOO 
1868 .... 145.000 15.000 160.003 

••• 

.. 

. . 

~: 
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_\. populaçao ~esta P!'ovin.cill, q ue come~m'a .apenas a tomar alg~m incremento com 
as'addiçoes da emIgração depOls da abertura do rIO l~arag:uay, resen.tlU-se ~ ~ecuou com 
as calamidades da guerra e com os estragos da eplllenuu tias bexIgas. "\ elO tambem 
a fo~e ,não ,?ó .dizimar-Ihe,os habi~antes, ~omo afugentar grande part.e delles para. as 
provmcIas hmltrophes. E de crer porelU que a paz, que nos trouxe o esplendldo 
triumpho de "\.quidaban, e as medidas tomauas recentemente a respeito do commercio 
de Corumbá. declarado porto franco pelo Governo geral. lhe restitúa em pouco .tempo 
o dôbro da povoarão perdida e trau::;viada. 

Nenhuns dado-s eXIstem sobre a sua populacão actual. O Yice-presidente Luiz 
da Sih'a Prado, em officio de 8 do corrent.e mez, "assim se exprimiu a este respeito: 

I( ~ao tenho conhecimento de trabalho algum moderno estatistico desta ProYlOcia, 
quer feito officialmente. Quer por tentati\'~:; indi\'iduaes: e para se fazer um serviço 
dessa ordem, q li':! se aprôxime á verdade, é preciso tempo, dinheiro, persistencia e 
bom pessoal, 9. ue não tenho. O mais q ne posso fazer é apresentar a Y. Ex. as seguintes 
informaçoes, das quaes talvez se deduz.a a populaçao actual da Provincia : 

(( Em 1801 era ella de 2i.690 almas. mclulOuo neste numero de 12 a 13.000 escravo:=;. 
(Oflicio do CapZ:Cão General Caetano Piuto de J1iranda :Uollterz!'fJl'/), til' ::7 ele Julho de 1802 
ao Secretario d'Estado D. R1iclrigo de SOl!;;a Coitinlro.) )) 

I( Em 1817 era a mesma popula~ao de 29.801 almas, a ::;aber: 

Escravos. . . . . . . . .. . .... . 

• :Mulheres livre.:: ............. . 
Rapazes até 15 armos ......... . 
Homens ue 16 almos para cima ... . 

10.948 
9.689 
:3.898 
5.266 

(Offzcio clo Capütio-gencral J olio Carlos :luyusto ao Secreta I'io d·E.~tadu Tholluz;; .. lutonio de 
l"illa S ora Portugal, de 1·1 de S ol'!'lfl.bro ele 1818,.' 

II Com a b~r~ara inyasão para~uaya.e a terl'iyel epidemia da:> bexigas em 1867. 
perdeu a PrOVlUCla sem a menor Clu\'lda para. maIS de 6.000 habitantes. )) 

Varias monographias e alguns documentos officiaes tratão não só dos refe
ridos calculos, como de outros feitos em diyersos annos, que cumpre aqui men-
cionar. . 

O Tenente-coronel ~e Engenheiros Ricardo Franco de A.imeida Serra, intrepido 
defensor do forte de COlmbra em 1801- na sua .Ifellloria ou in{ormlJ.t:do dadlJ, ai) Gorerno 
sob'l'e a CapitanüL de ]falto Gro.~$1) em 31 de Janeiro de 1800, diziá que a populaca.o 
andava entll.O por 24.000 almas: 18.000 com pouca differenca na villa de, em-abá e 
seus adjacentes .arraiaes, e 6.000 simi!hantemente em '-illa Bella, Capital do 
Goyerno general: e comparando essa populacãô com uma que tinha ile li8i. 
maIs diminuta. chegava ao seguinte resultado:" . 

Escra vos de ambos os sexos . . . 
)Iulheres de todas as idades .. . 
Rapazes de I até 1;) annos .. . 
Homens de 16 até 50 annos .. 
Velhos de 50 annos para cima. 

Somma ......... . 

11.664 
6.088 
2.616 
2.i48 

884 

24.000 
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Admira ~ ue 11. vi:ltll. deste cálculo, nllo pudedse Paulo José :Miguel de Brito, autor da 
Memari!& polit\ca so~re a Capitania de S!&nta Catharina esrnpt'l no Rio de Janeiro em 1816, 
computar a populaçllo da pt'ovincia de ~I!\tto Grosso senno em 18.000 almas, quando 
t!l.o positivamente n...,segurou que o 'calculo e outra;; noticias lhe fôrllo transmlttldas 
pelo benemerito Engenheiro l1ical'do Frunco de Almeidu Serru. 

Xa De.~c,.ipç!io geoyraphica da f..'llpiUlIIi L d,' .J[t!ltl) Grosso. publicada na Rt"l)ista do 
Ilts!ituto hisw)'ico, vem o,; quadros da papulnç!l.o de 1800 e 18Li. 

Vê-se pelo primeiro que !L popnluçno da Capitania n'aquelle nnno era de 27.690 
habitantes, dos quaes pelo menos 11.910 escrfiros: 

Brancos e Indios . 
Negros furros. . . 
Xegros escruvo:;; . 
Pardos furro:,; ...... . 
Pardos escravos ............ . 
Guarnição do forte do Pl'incipe ... . 
Guarnição du i!'onteira do PUl'agllay . 
~Io:'adores da frontei!'a do Paraguay . 
~Ioradol'es de Camapuan ....... . 

5.2:>7 
3.321 

10.954 
6.348 

956 
104 
3]7 
2"20 
213 

Yê-se pelo segu!ldo q nc fi popnlacão em 181 i subiu a 29.801 habitantes. A clas
sificação foi feita por idades e rar.as·. deixando-se em esquecimento a principal, que 
é a da;; condiçoes sociaes. Havia IYlis na Capitania. compre1lCndidos n'aq uelle numero, 
6.916 b!'ancos. 9.513 pard1s e 12.i16 p:·e~os. e 65(j pracas das duas guarnicoes de 
tropa paga, dos ;) commandos g-ernes. Con:.avfi então á Provincia 2 yillas, . 4 fre
guezias. 'li capellas filiaes. 90 fazendas de gado, i4 lavras de ouro e 153 engenhos 
de aguardente, assucar e farinha. 

~a .1Iel/wria .ç')bre f} S!l~tem'l d~ tle{e:ll que ,·:e der~ ad')ptar I!!l fronteira elo Paraguay, 
do Sargento-mór de Engenheiros Lniz d·:\.rlincOlm. lê-se que a população do districto 
do arraial Diaman~ino. que era em 1S1i de 2.(li9 habitantes. chegava em 1825 a 

- 6.0ii habitante::;. contido:; em 8~l:3 fogo:;. sendo 2.5..J:i lines, dos quaes 1,;,32 do 
sexo masculino e 1.015 do feminino. c 3.530 escravos. dos quaes 2.416 do sexo 
masculino e 1.114 do feminino. 

Pelos mappas remettidos pela Ou'\"idoria a Mesa do Desembargo do Paço em 
1818, c:mhece-se que a poplllacão adulta mon~a'\"a a 29.6:)3 individuos, não incluindo os 
muitos Indios não domestiendo::, que '\"agavão disperso;; por toda a vastissima extensllo 
do paiz; e o Conselheiro Antonio Rodrigne;; Yel!oso de Oliveira calculou na sua 
Igreja nra:ileirn que a poplllaeão em 181!J :::eria de 3i.39() almas: 23.216 livres e 
lU 80 escrayos: esse numero foi elevado a 100.000 em 1832 pelo historiador 
'\\"arden na sua llistljire de ['('I/!In'rl' du Brési!. 

Em 1845 escrevil10 JIiEiet tI'e i3aint-.\.dolphe e o DI'. C'aetano Lopes de )loura, em seu 
Diccionario gc?grllJlhico. q ne a população to~al não excedia a 40.0UO .habi~a.n~es, sendo 
metade Indios, e n110 entrando n'esse numer'o os que estão melO clnhzados ou 
por se ci .... ilizarem. 

O mappa organizado por determinacão do Bispo diocesano em 1862, e por elle 
commnnicado á Presidencia da Provincia: apresentou i:i2.68S habitantes, compreliendidos 
em 9.1i9 fogos, e divididos em 39.357 livres, dos quaes 15.000 Indios; e 13.331 
escravos. 

~a mstallar:ão da Assembléa provincial em 3 de Julho de 1835 otfereceu o 
Presidente Antonio Pedro de Alencastro os dados estatisticos que recebêra de seu 
antecessor. 

« Elles contém. affirmava elle, os fogos de cada districto e sua populaçiIo dividida 
em classes, estados. condições e cures; e tambem comprehendem os nascimentos, 
obitos, casamentos, igrejas, capellas. irmandades e confrarias e outras observaçoes 
relativas á agricultura, commercio, genero:;, etc. » 

Infelizmente nada mais accrescentou esse Presidente sobre tal materia, nem os dados 
estatisticos. a que se referira, figurão em annexos no seu relatorio.· 

O Presidente José Antonio Pimenta Bueno, posteriormente Visconde de S. "Ç'icen
te. Senador e Conselheiro d'Estado, no Relatori? do 1.° de .Jfarço de 1837 fez vêr a 
necessidade de attender a este ramo de ser'\"ico. quando ponderou: 

« As nocOes de estatistica. como sabeis. m-uito concorrem para orientar a admi
nistracno. põrqlle. analysando' mais 011 menos o estado da civilizaçllo. e os dift'eren
tes elementos da. riqueza c poder publico. fazem conhecer e a"a11ar os recursos 
existentes, e occasionao outros Lluitos canhecimentoii uteis. 
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11 De"er é iem duvida. do Governo colligir todos as materiaes polisiveilil; mai, 
como ella destina-se 11. servir tnmbem aos nossos trabalhos, como na mór par~e 
suas noçoes de,'!lo seI' renovadas em periodos ma~ores ou lUc~lOres e encerrar m~ls 
ou menos factos e circumstancins soctnes, como Julg-ar-se utll, t~rna-se necessaria
mente dependente de uma lei, que fixe suas condlçoefi e autorize a despeza que 
naturamente terú lugar por motivo de gratiticaçoes e o~ltro::l semelb~ntes. » 

lnlistindo nll. sua idéa o esclarecido Presidente repetlU no relntoflo do anno se
guintes: 

li Limito-me a respeito da estatistica a solicit!\~ a medidA. legislativa lembrada 
em meu ultimo Relatorio, para que se possuo ap!,oveltar e coordenar algumas n~coe::l 
que sobre tno importante assumpto 1m no Arclu\"o do Governo, e em conformlúade 
curar de obter as demais. li 

~o seu Relatorio de ;! de JJarro de f839 pe~ill. o Dl'. Presidente Es~ev~o Ribeiro 
de Rezende a cOlldjuvacno da Assembléa llronnclUl para dotar a PrOV1UCU.L com os 
elemento.; necessal'ios Ú "org·unizaçllo de" S~<l estatisti~a. ; .. 

Xa sessão do 1.0 ele :\larco de 1840101 presente a Assemblea pro'·lllclal o mappa 
~a. populaçüo organizado .sobre ~ados rec~Ihidos .n.a ~ecretaria por intermedio d~s 
JUIzes de paz. O Dl'. PresldentJ Julgou-o lmperfeltlSSUnO, sendo o numero dos habi-
tantes menor do que. aqllr1 1p que se .presuIl'!ira. . .. 

« Attribúo, retiectm cilc, as suas ImperfeIçÕes nüo t~nto a lmperlcla dessas auto
ridades para trabalho deste genero, como aos llreconcettos dos povos. ) 

(I Pretendo agora, continuava o mesmo. eXIgir uos vigarios c collectores o nu
mero de almas de suas parochias e de fogos das collectorias, a ver si posso por este 
meio conhecer melhor da populaçüo da Provincia e unifo~mal' os trabalhos esta
tisticos n'esta parte, a fim de vos serem apresentados ulterIOrmente. » 

Ainda desta vez não fõrão annexos os mappas ao relatorio, e nem siquer 
mencionou-se na sua exposiçao as sommas da população pela ordem de suas diversas 
classificacoes. 

Compensou semelhante falta o Rl'latoTia do f.· de Jlarço de f84;; do Presidente 
Ricardo José Gomes Jardim, 3ctualmellte Brigadeiro de Engenheiros, re,·elando ao 
mesmo tempo o methodo seguido até entãO nos arrolamentos. 

(I Nao procedeu-se. expunha elle, ainda n'esta Provincia ao recenseamento da 
poplllaçilo, e apenas c~I?-11ecemos o l1umero dos h.abitantes pelas listas de desobriga 
aas parochms, que ahas nüo comprehendem smüo os adultos. Segundo as do 
anno passado temo::; 3;.826 pessoas de ambos os sexos, dos q uaes 8.868 sao lndios 
catecnizados, sem contar com Oi; aldeados no Piquiri e no Jauru. Os mappas dos 
vigarios dão no anno findo em toda a Provincia 221 casamentos. 1.20-:1: baptizados 
e 1.016 obitos. )) . 

. ?\o em tanto a Assembléa provincial ouvira est3s amargas verdades pronul1ciadas 
pelo Coronel Presidente Zefil'illO Pimentel ~Iorell"a Freire no seu Relatoria da 1.° de 
.uar~o de f844: 

"« Sobre a estatistica s6 se conhece o seu nome: nada se tem feito a este. res
peito, nem esperanças tenho de que appareção estes trabalhos; o estado do atra
zamento em que se acha a Prov.incia e ind:ffercmismo !';obre o serviço publico, 
tudo concorre para não se conclUlr esta iarefa, » 

Buscando atte.nll:ar esta falt~, ~ Ass·embléa provincial autorizou a contractar a 
execução. da estatlstlca da Pro\"lUcm com o :\Iajor de Engenheiros Henriq ue de 
Beaurepalre Rohan, actualmente Brigadeiro. consignado para esse fim a exigua 
quantia de l:OOO~OOO. . 

:Xo Relatorio já citado, dedarou o prestante Presidente Ricardo José Gomes Jardim 
que, proI?oyendo o trabalho, reconhecera a idoneidade do ofiicml apontado, sendo muito 
para sentll' que houvesse o mesmo de ausentar-se para a Côrte sem ter podido concluir 
nenhuma de suas ~artes. 

li O mesmo )laJor, continúou o Presidente" antes de partir, apresentou-me varios 
c~dernos contendo seus primeiros trabalhos com mais ou menos adiantamento sobre 
d.lfferentes parte::; da estatist~ca geral, principalmente no que diz respeito á histo
nca, e entregou ~a Secretl.l.l'la. do Goyerno 131 exemplares do mappa que formalizára 
pa~a. haver. dos dIversos dlstrlctos as. informaçoes necessarias. relativas á populacilo 
e. a mdustna; promettendo-me de maIS que, logo que pudesse ordenar e passar" a 
lImpo qualquer das partes de seu trabalho. faria della remessa a esta Presidencia. 

• ~I Releya porém dizer que a descripção physica e geographica de uma pro-
.. meIa t~o extensa como esta, e da qual multos rios e lugares ainda não estão 
reconhecIdos, é trabalh~ que não póde ser desempenhado Jlor um Imico engenheiro 
e que depende além dlSS;O de grandes despezas e muito dinheiro. » 
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Nem o 'muito illustrado Major de Engenheiros Henrique de Beau~ire Rohan pOde 
concluir IL sua turefa, longe da Provincia e entregue a outros honrosos encargos 
de SUlL nobre profissllo, nem o Sargento-mór de Engenheiros Luiz d'Arlincourt 
termino'l 8. sua CtYl'ograpllia da Prorincia de JIatlo Grosso, que deixou muito adian
tada e existiu por algum tempo nu 8ecretarlll d'Estado, dos negocios do Imperio, 

. e na qU!ll occt.lpavu-se da po~ulaçrlO .. 
O 131SpO DIOcesano D. Jose AntolUo dos Reis Pl'ocurou em 1848 preencher a falta 

da estatistica relativamente ucs negocios ecclesiasticos; e bem que seus traba
lho.s se resint!1.o da imp~r~eiçno eonfessada por ell~ m~smo, foi n'essa párte mais 
fehz que o Chefe de Pohcln, que, lmu:ldo com nul dlfliculdade.-;. nada conseguiu 
·acêrca da estatisticlL dos hubitantes. como confil'ruÍl ra o llelatorio de 3 de .Uaio de 1848 
do Vice-presidente Munoel Alves Ribeiro. 

O Major Presidente Joaquim José de Oliveira, aproveitando as informacoes do digno 
e reverendo Prelado, mandou compor o muppa da populaç!1.o, que annexou ao seu 
lIelacorio de :J de Jflli" dr 1849, pelo qual conheceu-se q ue ~ populacao era orcada. em 
32.833 habitantes comprehendidos em 8.69i fogos, distribuidos pelas 15 freguezias 
dos 4 municipios da Provinciu. Com os indigenas, de .... eria elevar-se a 54.558 indi
.... iduo". a :SIloer: 

Livres 
Indigenas 
Escravos. . 

21.94i 
21.725 
10.886 

l( Segundo esses mappas, pondera o illu:,trado ~Iajor Presidente, a populaca.o 
da Provincia é de 54.55~ habitantes, comprehendidos os escl'a"os e os indlgenãs; 
e estimando-se a extensão superficial da Provincia em 60.000 leguas Ou 540.000 
milhas quadradas. a relacão do numero das habitantes para o de milhas quadradas 
é proximamente como a 'de 1 para 10. A Republic~ de Breme. na Europa, com a 
extensiio superficial de 50 milhas quadradas tem 50.000 ha bitantes, isto é, 1.000 
habitantes por 1 milha quadrada, ou 10.000 [habitantes por 10 milhas quadradas. 

« Assim, a populaçllo relativa da Republica de Breme é ]0.000 vezes maior do 
que a de Matto Grosso. » 

Xo seu Relatario dl~ 4 de De;;~mbro de' 1856 annunciou o Chefe de DivisãO Presidente Au
gusto Le\'erger. actualmente Chefe u.'esquadra, Barão de )Ielgaço, que, superados os 
obstaculos, ia finalmente ser realizado pelo Chefe de Policia o censo da população, para 
ser presente á Assembléa provincial: :promes::a que cumpri.u por elle o Tenente-coronel 
\"ice-presidente Albano de Souza OzorlO. additando-o ao seu Relatoria original, sem 
que comtudo o mandasse imprimir, nem delle extrahisse, ao menos, os dados prin
cipaes para a sua exposiçãO. 

O Chefe d'Esquadra Augusto Leverger declarou no Relatorio de 15 de Julh() de 1863: 
« Segundo documentos officiaes que devem reputar-se algum tanto exactos, a 

popnlacão livre no anno de li93 era de proximamente 14.000 almas, e em 1817 de 
18.853 .. Por uma formula muito conhecida deduz-se destes dois numeros e do inter
vall0 de 24 annos, entre as duas épocas, qll.e o crescimento annual, no mesmo 
interval!o fOra de 0,01248; o que corresponde á duplicaçãO da populaçãO em 56 
annos. 

« Calculando-se com este augmento annual qual devia ser a popu!açilO em 1856, 
acha-se 30.580 almas. 

« Ajuntando a populacão de Snnt'Anna do Parnah\'ba. que não existia em 1817 
e tem-se povoado com génte vinda de fóra da Pro,~incia. 1.538, obtem-se, para a 
populaçúo livre de 1856, 32.118. 

« E finalmente. calculando-se com o mesmo augmento a P?pulaçao de 1862, ac~a~se 
34.600 almas; ou em numero redondo 35.000, attendendo a população adnutlCla, 
vinda depois da franquia do Paraguay. 

« Admitte-se geralmente que o numero de escra.os não passa de 6.900. 
« Quanto á populaçãO aborigene, faltão os precisos dados para avahal-a: mas 

alguma razi!.o ha para suppõr que nito exceda de 24.000 almas. 
« Recapitulando temos: 

PopulaçilO civilizada ......... . 
Populaçi!.o ~sc~a "a . . . . . . . . . . . 

-'popuiaçi!.O llldlgena ............. . 

Total. 

35.000 
6.000 

24.000 

65.000 
CI!~IO-40' 
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« Cumpre-me dizer que muitas pessoas aut~rizadas julgA0 que a,dita popu~açB.o 
é mais numerosa; mas os argumentos ql\e OUVl n!l.o destroem a mInha convlcçB.o 
a este respeito, D , 

Sobre u. populaçll.o indigena, t!l.O pouco conhecIda, e qu~ n!l.O figura n?s arro
lamentos, encontril<Hle algumas noticias impor~ant~s e curlO~as nos RelataMoS ~o 1.· 
de Março de 1.897 do Dr, Preside~te José AntO~lO, Pimenta, Bu.eno, e de 3 de _UalD dI: 
1849 do Presidente Major JoaqUlm José de Ohvelra. O primeIro ofereceu sobre ,ella 
interessantes consideracoes, e o segundo apresentou o ma.ppa de suas naçoes e trlbus 
com o numero de seus individuos. 

Expoz o primeiro: ,,' , 
« Muitas di1ferentes naçoes de indigenas ladel!l.o o,s lDCllltOS e extenslSSlmos 

sertoes da Provincia, em grandes porçoes, ainda. nuo trllhado~ por nossa parte: de 
algumas temos noticia, e de outras, que seguramente, eXIstem, bem fundadas 
conjecturas; entretanto 53 dh'ersas naçoes esta? reconhecIdas, e deUas sómente 10 
domesticadas: algumas outr~s apenas c~egilo a faUa. " , 

« No numero das domestlcadas nilo mcluo a soberba e mtreplda nação Alcurús, 
sempre errante e emprehendedora. 

« Temos tirado nilo pequena '-antagem, para o serviço e dereza do Baixo Para
guay, dos Guatós, Laianos, Terenas, Quiniquináus e Guanás; a boa indole e sel'
.... ico dos Apiacós promettem-nos Igualmente interesse na na .... egaç!l.O do Juruena 
para o Para, assim como promettião as tribus dos Jacarés e Caripunas na povoa
CM do Ribeirao e na vegacão pelo Guaporé, 
• « Não tenho ainda informacoes sobre os Guaranis e sua residencia no districto 
de Casal .... asco, nem sobre a pórcão de Indios que começa a formar o estabeleci
mento do PiQ 11 ir\"_ Ponto;; 'importantes da Provincia e grande parte de seus rios 
achao-se ainda debaixo do dominio destes primiti .... os occupantes: algumas expIo
racoes por isso têm sido retardadas. e outras incompletas, Desconhecemos todo o 
terreno que medêa entre o ri(1S_ ~Ianoel, denominado tambem Tapajós e seus nu
merosos confluentes: nossa dh'isa toda com a divisa do Pará. á ex.cepção de dois 
pontos, é inteiramente desconhecida na lon:;ra extensüo de 320 legnas: outro tanto 
succede com os terrenos adjacentes ao rio a.as )Iortes e muitos de seus conduentes, 
e com os que ficii.o ~arallelos á margem esquerda do corpulento Tocantins, que dá 
na ..... egacão franca ate quasi ás suas primeiras origens. e sobre a qual a nova es-
tTIlda de terra talvez venha a influir. ' 

« A cathecese de taes naçoes otlereceria grandes vantagens sem o temor dos 
perigos ~ estrag~s que elles ameação; novas exploraçúes e viagens se a bririllO : 
novas mlll!!.S senãO descobertas: novos productos. e novas sahidas a elIes; e os pro
prios Indigenas, como outros já fizerão. conhecedores do territorio. servir-nos-iito de 
guia. ' ' 

« Certamente nenhuma provincia do Brazil tem mais necessidade de um svste
ma c~eador, a este :espeito, do que a de :\Iatto Grosso, quer se olhe pelo lado de 
sens lDtere~ses espe~laes, quer pela face politica que apresenta. como limitrophe, 
q~e tanto lmport?- a nação. Extrema que comprehende 5:>0 leguas de larga fron
teIra aberta a dOIS governos estranho:::, com mais de 30 optimos canáes. que desa
guilo _ n~s ~ fossos que formr~o suas pri;nei:as linhas de def~za, qnaes são o:; imp?r
tante:. 1'10::> Paraguay, .Tauru" G\i~pore_ ~Iarm~ré _e ~Iadelra, e pelos q uaes, assIm 
como póde ~ntrar:~e p~lo l!ltenor dos, temto1'1o~ daq,uelIes g;)vcrnos, póde-se 
taml?em avançar a"e ao mterlOr do Brazll P:,lI: ~Ultos dlfferentes ponto;;, de nada 
precIsa tanto como de pop'llacão. que lhe admllllstre forcas, 

, _ « E tanto mais rigorosa -é essa necessidaue, quanto exacto terem os estados 
vIzmhos população muito superior sobre a fronteira. e maior facilidade de trazer 
a ella os reforços de que precisem, ' 

(~ Entr~tanto para a. catechese e ch-ilização dos Indlos nada confio de planos 
ou dlfectorms crea,das somente no gabinete sem experiencia e conhecimento positi
vo dos costumes, llldolc. e natureza de cada uma âas tribus. 

« Para dome~ticarmos _ as 'naçoes, que in,diquei, foi necessaria immensa despeza, 
e pelo que respeltll; ao Bat:li.o ~araguay, UlllCO ponto onde fomos mais felizes, o con
curso de, çccurrenclas fa~-?ra ..... els; porqu~nto, cercadas de nnçoes inimigas, e sujeitas 
aos presldl,os e f~rças mlhtare~, que alh temos, sempre con:3er\"ado, não lhes restava 
outro partIdo, smão o de aceitar nossos repetldos presentes, que até hoje rece
bem. 

« ~ãO fll:ltárão toda,'ia plano~, regulamentos e repetidas o~s pela maior 
parte mfructlferas, ao mesmo tempo que os Jesuitas Hespanhóes, sem idéas abs
tractas, sem laborar em belIas theorias, catechizárilo to~aii as naçoes que procurárilo, 
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ainda aquem do Gua.p,oré e Ya.rmoré, e derM, pelu .. '! forcas de que dispunhll.o, por 
mais de uma vez euülado'l ás eôrtes de Lisboll e Madria. 

( Como o systema de conserVIll' os Iudio!'; em aldêa!! nllo é seguramente o 
melhor, antes repellido pelo. longa experiencia que ° Drazil tem tido, ou porque 
nuncll. prospera0, ou porque chegilo mUltas vezes, como ainda ba pouco aconteceu na 
proyinclll ile GOY!lz, 11. fu~i.r. todos, quando devêrn. suppôr-se qu~ o decurso de 
multos annos os tlves::;em cIVlllzndo: parece que toda:. as provIdencias resumem-se 
na fortuna de achar homens zelosos, (1 ue se Ilppliquem com interesse decidido ao 
trn,bnlho de o.ar-Ihes uq',lClle ::fl'im de cinlizllcno uecessnria para que elles se desprendllo 
dll. vida selvagem, cumprinuo desde eutilo" separal-os para que pereno no todo os 
costumes barearos CJ.ue juntos nunca deixão, e sobretudo apro\"eitur os filhos. qu 
com facilidade·receeem nossos habitas. I) 

O segundo patenteou no lllul~a, que Juntou IlO já refel'ido relatorio, 27 naçoes 
comprehendendo 33 tribus com 1..,.800 IndlOs, n saber: 

CavUás. ctue habitão as immediacoes 0.0 rio I\"inheima ....... . 
Chãmoéõcoii, das immediaçoes do "rio Paraguu'y e Bahia Xegra ... . 
Guaycurús. divididos em Cadiuêns, Beaquêl1s, Catoquêus e Guatiequêus, 

das immediaçoes dos rios Paragun\" e ~Iondego .......... . 
Guanás, divididos em Guanás. Quiniq llináus, Terenas e Laianas, das 

iI~media~ges do~ rios Para~rua;y. )Iondego e Cu,Ynbá. . ..... . 
Guaxls, das lmmedmcoes do no ~Iondeg'o . . . . . . . . . . ..... . 
Gunt6s. das margens do:; rio~ Parl1guay e~. Lourenço, e lagõas Guahyba 

e t='bera ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bororós da Campanha, das proximidades do rio Paraguay ..... . 
Bororós Cabacaes. das "isinliancas dos rios .Taurú e Cabacal .... . 
Cayapós. das' cabeceiras dos rlOs S. Lourenço. Taquar~-: Paraná e 

l>aranahyba ....•................ 
Coroados. das cabeceiras do rio S. LOllreneo . 
Bacairy:;: das cabeceira:,; tio rio paranutinira. 
Caja b\~s. idem . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . 
Barba"dos. das cabeceiras do rio Yermelho. . 
Parecys. 'da serra e campos dos Pal'ecys .... . 
~Iambarés.· idem .................. . 
Cabixys, ,Idem .. ' .... : ...... '.' .. : .. . ._ . 
~amblqnaras, da::; lmmedlacoes dos rlOS Armas e do .peIxe. 
Tapanhunas, das visinhnnçãs. dos r~os Arinos e Tapanhunas. 
Aplacá:;, dos arredores dos rIOS Annos e Juruenl1 ...... . 
~eq uens, das proximidades do rio Guaporé. 
Guarayos ... , ............... . 
Cautarios .................... . 
Pacas. das immediacoes do rio )Iarmoré . 
Senab'ós. idem .... ' ............. . 
Jacarés.' idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. . . . . 
Caripunas, do~ ~ontornos das ~achoeira~ dos rios ~Iarmoré e :Madeira. 
Araras, das "lsmhanças dos no::; )lademt e Jamary ......... . 

200 

1.500 

3.500 
50 

;)00 
200 
100 

200 

200 

400 
250 
400 
500 
600 
800 

2.700 
2.700 

1.000 

Somma .. . 15.800 

( Deve. adoptar-5e pa!a as tribus, cuja pOP.llla9~o nüo se m~nciona .. o numero' de 
:).925 indi"ldllOS, pl'~porclOnal ao nllmer.o de llldJ\'I~U~S .da~ ~rIbus cll.1a, populaçilo 
vai estimada. e aSSIm ter-se-ha a totalIdade de 21.,2" llldl .... Iduos. DeIxarao de se 
inc] uir muitas tribus, pouco co~hecidas. como .as .. q ue, habita0 pelo no.rdes!e da Pro
yiIlcia. entre as margens dos nos Araguaya e ~lllg-U. Acha-se a lllstúrlca naçil.o 
dos Payaguás assás reduzida e aldêada no terntorlO paraguayo. II 

Comquanto nenhl}ma exactidão poSSã? ter tllo . arredond.ados algarismos, ser"em 
todavia para con .... encIOnalmente marcar a ImEortancIa numenca desses pO"oS"nomades, 
e que de"em ainda fornecer ao Imperio mIlhares de habitantes, tornados 'Pela civil i
zaçl10 uteis a si e á sociedade. 

O Senador Thomaz Pompeu de Souza Brazil. que em 1858 da"a a populacllo 
80.000 almas. reduziu esse algarif:IDo a 65.000 dez annos depois, modificado pelo 
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cilculo do CheCe "d'Esquadra Augusto Leverger, BarAo de Melgalt0' como p6de ver-se 
nas duas ediçGeS do seu Compendio g8ograph~. 

ReeapitulaçllO de todos os calculos: 

Annol. Livres. Escravo9. Total. 

1793 .... 14.000 
1800 .... 12.336 11.664 24.000 
1801. ... 15.780 11.910 27.690 
1816 .... 18.000 
1817 .... 18.853 
1817 .... 18.853 10.948 29.801. 
1818 ... : 29.653 
1819 .... 23.216 14.180 37.396 
1844 .... . ..... 37.826 
1845 .... . ... 40.000 
1849 .... -13.6i2 10.886 54.558 
1856 .... 32.118 
1862 .... 39.35i 13.3:31 52.688 
1862 .... 59.000 6.000 65.000 
1858 .... 80.000 
1868 .... 65.000 

• 

• 

• 



\ 

• 

POPULAÇAo GEHAL DO DIPEB.IO . 

• 

• 
..... 

. Depois dé tão minuciosas e atu'radas investigações parece intuitiva a inter
rogaçlo: 

E ·qual é a populacltO do Imperio? 
A resposta seria ainda uma estimativa, para coroar as mencionadas n'este já tão 

longo traDalho, baseadaS" pela maior parte em calculos falliveis, como vimos. 
Toda. 8 DOssa estatistica demographica é meramente conjecturaI, como ficou de

monstrado; 8. úõ rece':lseamentos, á excepçno de um ou outro, não têm passado de 
'. theoricos. Para que a theoria das probabilidades seja al,>plicavel iL populaçao de 

• ",ualquer paiz, é Ilecessario que assente sobre bases forneCIdas pelos meios 'praticos 

/
lI.lem das mdagacoes. do est.uao; apreciacoes sem fundamento ou tradicoes, desmora-

". n!Io-se por si mesmo .. Só depois que tivermos arrolamentos perfeitos poderemos 

"

sobre elles firmar os calculos do f1lturo, e predizer qual será a nossa população 
em certas e determinadas epochas. . 

Rematarei pois esta tarefa reproduzindo ainda o que se tem feito em relação 
a todo o ImperlO. como reproduzi em cada provinda os calculos que lhe sa.o pecu

, liares. Deste modo apontarei algumas obras mais. que dcixei de 'p'roposito para este 
I epilogo, e que não convém legar ao esquecim~nto:, e de out,ras, Já. ~itadas,)untarei 
I de novo as aatas e os calculos, para que maIS facIlment.e sCJãO apreCIados eJulgados . 
. fi O abbade Corrêa ,da Serra, que teve a sua disp'0siçãO document02-, ?tficiaes, 

.. ir calculou que a populaçao .• de todo o Estado do BrazIl no anno de 11/6 era de 
1.900:000 almas. 

. I<:alIa-se ge~lmente do ceuso levantado por ordem do .~Iinistro dos ~e~ios da 
Guerra, D. Rodngo de Souza Coutinho, depois Conde de Lmhares. em ~6 ~~ Março 
de 1808; sabe-se que então &yaliou-se a populaCHO em 4.000.000 de mdpilduos, e 
nada mais. Apenas appareceu no Archivo Publico o A .iso dirigido ao Conde da 
Ba.rca n'aquella data, mandando que procedesse ao mcsmo censo, sob responsabilidade. 
por qualquer falta que se commettesse. 

CBNso-4l. 
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o Con~elheiro Antonio Rodrig'Ul\S \"e11o:;o de Oliyeil'll, tI,mtas vezes ll11eg'tlUO n'c:;to 
trabalho como lIutor da lU/'til! tlu llra:il, e ql!L~ rl\:-;UIlUl'Il CnrlOS()~ lllllppUil ~obre fi po
Jluluçno UllS Pl'O\'i~lcia:-;, exprimia-se US,;illl, tl'utuIlllo em g'cl'IlI da populaçno do lm-

pel'i~(: 8L~jll-llle licito lH'Ouulil: Il minha opinião :,ül)!'(~ n lll!lteri.a, ~:xamiI~Il~\(.lo o censo 
pal'ticullu: e respec"tivo H cnda ,1:111:1 th~::: c,omHrc:t:' c 1l!1l1S tllstrlctos CIVl~ menores 
(leste Hemo, pdo,.: lllHppa,.; qlll\ H\!lho il ',"},.::a l~ :'l\l'WIII de ~):he H meu cal.cu!o, é fi 

!nesma , pO\'on, ~il? tlt,'\ :2',~tiO",;):!~) ha!.li ta \ltL\.~, ('xc! li iUtl0 ,(i~ 1I~(ho . ..; não, tloIlle~tlca(~os: . :\ 
mexuctltlno porelll tio,.: lIHO': mappn,.: e a llOtorta ~ldll'I(,I1l'!a, q lll\ n. el~es, :sC ob:sen a, 
dos menores dé ,.:etl~ H!llIO": (' da::: pes:-:;ou,; q\lt~ tlenno a!ltlur th~ I.!UUS al!:;tnua> sem 
discu til' as cansa,,;, q llC V01' Il~ \lI Jlotori<~s Ilno {~ PI'l,'C 1":0 l'cicl'l.\'. me 11 utOl'lzM a 
uccresccntar sobl'c este ultl:IlO calculo !llal"; a tI ua:'ta part('. e atIlUa. .. a lCI'ca pn!·tc 
n rc,.:peito do,,; dois tCITitO!'io:; do CcariL Gra!l<lc L' tia Curitiba. por ca\l:::a aa 1)luItfi 
:lutig-ui<lade do::: !r::tpp:t" rda!i\"os a l'l!a,.:. \":ndo a ~L'l' o tolal :Lí\)G.l:3:? ao qlH;ll se 
dcvem ai:!da ajullt:tl' 11": :::11(1,(1110 IIH.iiu": Ei10 (1(,!Il\'";,it'ad,,,.:: con('luirei. sem !'eCClO u.e 
a!~'llm exee:,,,o. qlll\ 110,:,.:a lH)\"'.l:l~'ã() ill:l\Ú'a t'lH'!-!'a a um 11l1l11e:'o (~e-U)U6.1:32 !Ilth
\"lUuo,,: de UlI1 e ou T!'() :,exo. e d\' t oua.-- 1l': ('t'!'l~."'. iüalle" e (,oIld1<'Oe,,;. 

« :::i 1101' llma pane é illllt'g-:t\"t'l que \~,.:ta }lÜV(Ja~rlo' l' mui l)cqncna. e abso
lmtlmeme desp!'opociol!uJa li dt~,.if!'l!atia· .t'x!\~n,:rIO tio ~et'l'('!lo. tllm bem não ,.:e póue 
contl'oYel'ter que e:la se acha su!nciemcmellTe di;:tribuitla e na::.: melhorc:, circum
stancia.:; ~e· se estender opor toda a pal't~ e de ocelllH~l' o paiz inteiro. ú :;e!llelhanç~ 
do:; \"l\"elros de pequenas aryo!·e,.;. ue::tmatla,~ li cobnl' de ho"que" e pomare::: mUI 
largos espaSos e o::; majore::.: p!'ctlio::.:, » • 

. O segulllte quadro ll1o:;tra a popula~no do Imperio conio:'me o calculo do Conse
lhell'o ;\.ntonio Hotlrigucs Yplloso de u~iniI'a. ba:::eado no censo de 1815. c?m o 
accresclmo que lhe deu da q U!lrta ou ter('a parte. segundo o tempo maIS ou 
menOi'j remoto do ali:,;tamento, para e"rimar a' pOpUhlC'l'"LO em 1819, representada na 
totalidade da:; duas parce!las. Pelo Cl'Il:::O era o numerei do,.: habitantes de 2.860.525. 
com o accrcscimo de i35.60i subiu a :3.596.132, :1 :::aber: 

l'ro\'ind:.s. 

Amazonas. 
Pará .• 
::\Iaran!J.ão. 
Piauhv 
CeariL'. ' . 
Hio Grande do XOI'te 
Paral!vba . 
Pernambuco. 
_Uagôas .... 
Sergipe. . . . 
Bahia ..... 
Espirito Santo. 
Rio de .Janeiro. 
S. Paulo . 
Paraná 
Santa Catharina. 
Rio Grande do Sul. 
}Iinas Geraes 
Goyaz .... 
.llato Gro$:;o. 

• 

1-1.680 
!)!) .136 

160.000 
48.!)Bl 

1;)0.8i8 
56.iii 
ii .1:)9 

2!)4.9i:3 
89'.589 
91.99i 

:382.3:3;) 
58.2i6 

40s.nOO 
1!)1. !)!)S 
45.981 
:3:).225 
i:3. Ofl:) 

50:U~92 
48.!)OO 
2!L65:3 

-1.6iO 
24.i65 
40.000 
12.245 
50.292 
14.144 
19.289 
i3.492 
22.384 
22.999 
!);).5ii 
14.569 

102.001) 
46.325 
13:961 
8.806 

1!).085 
127.993 
14. :?(i8 
i.i4:3 

1"0;.1:, 

19.350 
123.901 
200.000 
61.:226 

201.170 
70.921 
96.448 

368.465 
111. 9i3 
114.996 
47i.912 
72.845 

:>10.000 
238.323 
5!).942 
44.031 
()2.180 

631.885 
63.168 
3i.396 

Convém notar que :!c!tão-:;e iuciuida::: na pl'o\"incia do E::pirito Santo os habi
tant.e:-; ~l:! cO~1arca. de C~lI?rO" c;:':. .loão (la Barra. a ue então pertencia áq uella 
CapI,t~I~j,a ? .~ilO l:oJe mU~lclp;O::: .da. ProYinc,ia do Hio d(~ .• Janeiro. O::; habitantes da 
com.~lcd tlc C1~~O_ \ erdc. tl,!- l'rO\'lllCia de :\lm:].;; Gpraes. que el!e enrrlobou aos da 
de ~. Pa~llo. I~)ru() l'c:;tltmda:; úqt~l':in. e hem as;:im iL' de S. Pedro "'do Rio Grande 
uo ;:,u:. o~, ~l~\bltallie:;. da,: :,:ete ~rI~.:'0e,; do. rrllgl~ay. (pie figurão no seu mappa 
como "I ,u""e:ll ~a. cLlma~~,a da C.ul'ltlha. hOJe Pro\'\llcia do ParaniL. ' 
. A P(~PU~~l~~!(~ lO}. c~:::'i;rncad:~ pelo i:ill,;trc Con.:üi!teiro na razão das condicucs, isto ) 
e, . ~}dn, d2:4:8.,~.3 ln,re". e.I:]f),.:38!l escravos. nlo.~m de 800.1)00 indio:;. que clc .... rio a " 
tota.! a t. .t L3~)6.1,32 IIld;\";dl.lo,~, a;:a bel' : ",' 
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Pro\'inciu!I, Li\'r~s, E:~cru\"o~, Tutn\. 

Amnzonas. ]3,310 (L 0·10 10.3:10 
Pllr{~ ... 
)Iuranhno. 

!lO. !'lO 1 :'l:LOOO 12:1. !'lOI 

PiUllhv 
(i/.i. ()(i(i l~tl.:l:H 200.000 
-1~,R21 12. -10;, li 1 . :!:.!Ii 

Cear!l". 1-1:), i:H ;:,:,. -1~l!'l 201. 1 ';'0 
lho Ol'llude do Xorte . (i] .~12 !1.I no 'iO, n2! 
Parahybll .. 'i!). i:?~) 1 !.i . 72:l %.·W~ 
Perllllmbuco. 2iOJ:t!2 
"\lagiJus. 

!'li . G3:l 3(j~.-t1;0 
·12.8i!) !.in.O!H 111. !)';'!3 

Sergipe. . 8~, i~:1 :8i. 213 11-1, !'l!lG 
Bahia .. :!:lO .I),I!) 1·1 i . '21;:l ·lii . fll:2 
Espirito Santo. ;:,2.;) i:l 20.2i2 7'2.8,1:", 
Rio de Janeiro :lli:{ , n·1O 1·lt.i.OGO ;,10.000 
s. Palilo l'iO, ():",(i ii.66i :?3~.:323 
Paraná 49.i;:'1 10.191 ;)9.94:2 
S. Catharina 3·1$)!) 9.1i'2 4-1.031 
Rio Grande do t:lll 6:1.92i 28.253 92.ltlO 
~Iinas Geraes. 46:3.342 lG8.:143' 631.885 
Goyaz, . :36 ,3GB 21).800 6:3.168 
~Ia'to Gros:;o. 2:L211i l.t .181) 3i.396 

.Como no quadro ante:'ior fig-llI'ã0 lia P:'o\'i:tcia do E,'l?irito Santo o:; jú referido:; 
habitante" de municipio::> da (lo Hio dp .Janci:'o, Xa l'e,';lltni('fío d0,,·hnbirantes da 
comarca de Cabo Yerde ~ <Ia,:; ~e:e )Ti:,,~(jes dI) l'rn!!llay ú~· !'e:,pecrinls Provincias 
~~-o gradualmente. cons!d~rand() t !'e,,; Pêl!'ct':' li \':'L':; e 11IlUl. csera \'a. :;e:n que de 
lOrma alp-uma alterasse a,;: ;o;()!l!ma,;, 

.!"llfr,lIsto de ~aint-Hiiairt.~. q IIC !W:i I'(~la(:(íc:, (le :,na,,,: \'ia~'en:; ac~cirOl1 estes alg-ari:ml0s 
quanto a,:;u~ t?talida,dr. diwrp'!I! ~~da\'iil <jll:l!lr,) a,- pal'('('!!a:, que rep!'c:'~nt~!() ,o nu
me!'ü di)'; !I1fl!:'ldaos I1 \'re::. c' 1!!1O l'xap:"l"HliI. ,,' o (h:: l':'('I'a \'0": Clllllo) p,-,r dl~ mil!:: dll1l1ll1lt0, 

Henry H!!!. r;. :!L' ,":,~:'\':" I' i:!III C\m":1l1 a:!I(~r'ieall') 11:1 ei(hd,! da .IJahia. avaliou a 
popllla~~o do Tmperio n l

) al1llO (le l~l 'i l~m :3,:VIII.onn !ta bi: :UHC:;, oecl!pal1l10 uma 
!-;uperficlC de cerca de !).S7fi,'ilj:ll('g'llêl"; quadrada,.:. e f:'aeeion:mdo-se na::; :,cg'uillte::: ra~a:; : 

Iudios bravio:; . , . . . . . 500,000 
Tndio::: dome:::ticados. . . . 100.000 
X'eg"l'os e mulatos €:::cra\'os 1,000.000 
Xegros liyre:; . 80.000 
~Ie:;tico,,,. . . . . 800.000 
Brancos . . . . . 820.000 

An::.l~·.:;ando estes algarismos ponderou o Con:::e~heil'o Antonio Rodrigues '-eIloso de 
Olh'eira que não fora o habil e cUl'io:,o indag:adfJ:' bem informado. principalmente 
ácêrca do~ indio~ não dome:,~icad()". q t:c de,;;:gnúl':! COIll o ~H)me de bra\·ios. cujo 
numerü JlaO podia ser reduzIdo. depOl,": dl~ he:n cll'Cllm:::tanc!ados exames. a menos 
de 81)0.000. sendo muito para de"ejar q l~e o elo::; c:::C1'a \'0:; aão excecles~e ao cillculo. 
Pa~e~e-me antes exagerada a opinião <lo i:I usando C')Il:;elhei,·o. ,.:i bem q lle ::'pix e 
~rartmg transpo:tarão o numero <h;.; indio" a l.flOIl.OOO. 

Em 1825 estimou .Joan Him Pedro Cardoso Ca.::ndo Giraldes no ~eu TN/(uiu rOIn-
prelO de C fls/nflr/rIljlhia /~ f;e')!;/'!lj!it ;'l h i.~;(jrir'l. j,h !I,~il'll " (")/II/IIf'J'f.'i,tl. aI/I i1/,1 (' IIU)derIUL,' 3-
popularão g-eral do Impe;'io em Cerca <ll~ :"OIlO.ill,1) de habitante:::. 

« :Xada ::.:e póde'dizer ao ce!·to. e;;cre\"ia o di,:tillC~O g-cograpbo portuguez. sobre 
a povoação de:;te immen~o paiz. Em 1f:(J/; n!guns autores ca!clllavão a povoa~ão 
em :t300.000 individuos. sendo 900.000 Eilroncn:::. !IOO.OOO Braziliense:::. 1.51)0.000 e;i
cra.os. Outros porém e!evão-na a 4,OI)(I.OO(l~ Ora. :::i n6::: considcrarri:lO~ que pelas 
listas authentica:; de ~Iina,~ Gernes em l'ii:? p~ta Capitania. apezar de não ser das 
mais povoadas. nem se poder igualar com a:: de Pernambuco, . Bahia. e Rio. jiL 
contin~a para cima de 400.000 habi'tante:::. e ::i, acc:'e,::cent~lrIl1?:; a i::;~o c ~llito que!1 
povoaçao se tem augmentado de,.:de Q ne o TIlO de .JaU(,i:'O e a reslllencJa da faml
lia real. sCr'\"indo de séde da monarchia pOi·tug-nczu. o comm,ercio do Drazil li ~·re. 
c seus portos abertos a todo:'> a" lJa~<je:::: nfio pOlkremo,.: deixar d(' fazl'r ,.:nblr :1 
povol1ção a perto, de 5.000.000. cOIl:::i(leralldo-::e 1Ima qi:arta parte cllmo brancos e 
livres e um terco Indios 011 Bra;dlien"es ind:g-ena:,. Dl'sta opinião é um dos nossos 
distinctos diplomatas. que jiL governou o ~faranhão. residi 11 no Rio de ,Jane:ro e tem 
feito estudos profundos sobre este rico paiz. » 



No Tabltau statistiqut! du lIrüil rII 1890 d/L ~llIL G,(ographie 1L11it'~rselle orçava ~alte- ':( 
Brlln /I. populucno do Imperio em 5.:.140.000 habltuntes, em uma superficl.e de 
401. flOO legull.S, 'isto é, 13 indi \'idllOil pura clldll leg'lln q undrüdn, q ulllldo AdrlRnllo 
Bnlbi Il re:;tringin IL. :tG17.900. 
. Se gUlluo ~llll te-Brull cs:::n populn~l1o constll \'It dus 

Brancos .. 
Negros ... 
~Ie:;ticos. . . 
Indigéuns. . 

seguintes rllçns: 
'1.3-17.000 
2.017.000 
1.748.000 

228.000 

E :,;u bdividia-se pelas Provincias da seguinte maneira: 
Rio de Janeiro .. 
~. Panlo .... '.' 
Santa Catharinn. 
S. Pedro do Sul. 
)!utto Grosso . . 
Govuz ....•. 
:mila5-Gerncs. . 
Espirito :.'; .:.,,' . 
Bahia ..... . 
Sergipe. . . 
Alagõas ... 

• Pernambuco. 
Purah\'ba ... 
Rio Cirande do :\orte. 
Cearú ... 
Piauh\' .. 
~!ararihiLo . 
Pará ... . . 

Rugenrlas na :ma magn:fica obra l'{)yll!J'~ pi!torrS1jlle 
11. 3.';;)8.000 ind'iviut.:o.', di~ail.lUiuü,;: a.~,óu: 

Brancos. 
De côr 
Xsgros . 
Indios. . 

r,91.000 
610.000 
50.000 

170.000 . 
82.000 

150.000 
. 930.000 

74.000 
560.000 
267.000 
257.000 
602.000 
246.000 

69.000 
273.000 
46.000 

183.000 
190.000 

(w Brésil limitou a populaçilo 

843.000 
628.000 

1.937.000 
300.000 

Pelos calculos do CO!1selheiro d'Estado Candido Baptista de Oliveira a populac!í.O 
do I!!l.perio no anno de 18501 deYêl'a ter sido :de 8.000.000 de individuos. • 

As info:-maçoe:! remettidns pelos Presidentes de ~ro\'incia, em virtude da circular 
do ~Iinis!erio do Imperio de 23 de Ou.tu bro. de.] 854. re.ati\"am~nte ao censo da populaçao 
de cada uma dellas, e de que da conneCImento O Relatorlo de 15 de .tfaio de 18:;6 
do Conselheiro Luiz Pedreira do COJto Ferraz. actualmente Barilo do Bom Retir~ 
resumem-se no seguinte quad:-o. selldo o total da população de 7.677.800 individuos: 

~Iinas Geraes . 1.300.000 • 
Rio de Janeiro 1.200.000 
Bahia. . . . 1.100.000 
Pernambuco. 950.000 
~. Paulo. . 500.000 
Ceará. . . 385.300 
~!aranhão . 360.000 
Parah~·ba . 209.300 
Pará. . . . 207.400 
Alagõu:::. . 204.200 
S. Pedro. . . . . . . 201.300 
Rio-Grande do Xorte 190.000 
Sergi pe . . 183.600 
Goyaz. . . 180.000 
Piauhy . . . . . 150.400 
Santa Catharina. 105.000 
jlatto Grosso. . 85.000 
Paraná . . . . 72.400 
Espirito Santo. 51.300 
Amazonas. 42.600 



• 

• 

16á ....: 

. Sóbiu a 11.780.000 individuos, dos' quaes 9.880.000 livres, 1.400.000 escravos,' 
e· 500.000 Indios errantes, a 'p'opulaçno concedida ao ImJ>:ei'io no opusculo .impresso 
em "arina lingulls e distribulilo na expooiçno unh'ersal de 1867 em Pariz.· l."ellc 
:le l\ffirmoll ser fundado. nos ultimos cálculos feitos por ordem do Governo, e para 
os qunes, além de ditferent~t4 esclarecimentos, tomou-se por pouto de partIda o 
recenseamento. omcial organizado em 1817 e 1818. O quadro, que apresenta, é: 

Provincias. 
Amazonas 
Pará .•. 
Maranhllo. 
Piauhy .. 
Ceara. . .. .. 
Rio Grande do ~orte . 
Parahyba .• 
Pernambuco . 
Alagõas ..... 
Sergipe .•... 
Bahia ...•...... 
EspirIto Santo. . . . . . 
Côrte e Provincia do Rio. 
S. Paulo. 
Paraná... . 
Santa Catharina . • 
Rio Grande do Sul . 
Minas Gemes. 
Ma tto Grosso. 
Goyaz .. 

Indigenas errantes .. 

TotaL. 

. Livres. 
95.000 

32il.00Ql 
450.000 
230.000 
520.000 
235.000 
260.000 
9iO.000 
250.000 
285.000 

1.1iO.000 
90.000 

1.550.000 
825.000 
110.000 
190.000 
550.000 

1.440.000 
95.000 

240.000 

9.880.000 
;:í00.000 

10.380.000 

Escravos. 
5.000 

25.000 
50.000. 
20.000 
30.000 
5.000 

40.000 
250.000 
50.000 
35.000 

280.000 
10.000 

300.000 
75.000 
10.000 
10.000 

'30.000 
160.000 

5.000 
10.000 

1.400.000 

1.400.000 

Total • 

100.000 
350.1WO 
500.000 
250.000 
550.000. 
240.000 
300.000 

1.220.000 
300.000 
320.000 

1.450.000 
100.000 

1.850.000 
900.000 
120.000 
200.000 
580.000 

1.600 000 
100.000 

, 250.000 

11.280.000 
500.000 

11.780.000 

Sobre as mesmas bases de qne se servirM os autores do opuscul0 O lmperio 
do Bra::il na. E:cposição uni'Cersal de f86i, parece ter-se firmado o Dr. Candido Mendes 
de Almeida no Quadro estatistico que "em no ,·1tlas do ImEerio publicado em 1868, 
calculando a populaç.'lo em 11.030.000 individuos, como se vê: 

Amazonas. 
Pará ..•• 
:Yaranháo . 
Piauhy .• 
Ceará ..... . 
Rio Grande do Xorte 

. Parahyba .. 
Pernamb:.Ico .. 
Alagôas .... 
Ser&,ipe . . . . 
BahIa ..... 
Espirito Santo. 
Rio de Janeiro . . . 
Municipio da Côrte . 
S. Paulo ..... . 
Paraná .•..... 
Santa Catharina. . . 
S. Pedro do Rio Grande do 
~linas Geraes . 
Goyaz ......... . 
Matto Grosso ...... . 

.. 
Sul 

100.000 
350.000 
500.000 
250.000 
550.000 
240.000 
300.000 

1. 2'.20.000 
300.000 
300.000 

1.450.000 
100.000 

1.400.000 
450.000 
900.000 
120.000 
200.000 
450.000 

1.500.000 
250.000 
100.000 

Citarei, pela ultima vez, o Compendio de Geographia do Senador Thomaz Pompeu 
de Souza Brazil, cujos cál~los relativos a cada provincia referiu em seus reg. 
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pectivos luga~es, ,vi8to ser o seu trablllho ndoptudo 110S estabelecimentos de edu
cacll.o e anânr por todas as mMs . 
. • Tratando da populacll.o geral do Imperio, disse o distineto Senador: 

(( ~no temos um' censo omeial completo da populacno do Drazil; o que se sabe 
é tirado de arrolamentos feitos em diversos an.nos em alg'lmas provincias e augmen
tudo com o crescimento de 3 .,'. Il!l populacno livre, e ainda menos na escrava, que, 
apezal' do. !rafico feito até 18i:í0 DI~S provindas do Sul, ~U!~si que uno tem augI?e~
tudo, e nSl';elmente tem decrescIdo em algumas pro\"lllcllls, sendo a· causa prmcI
paI. nno s6 a maior mortalidade desses infelizes, como sua exportaç!io para as 
provincias- 0.0 Sul. E n'estas mesm~ nno tem uugmentado, apezar do trafico feito 
até 1850, porque qUllsi todos os Africanos importados erilo Vtl.I'OCS, e tem-se calculao.o 
que o termo médIO o.a vida de um escravo de rora é de 10 li li:í annos. 

II Segundos os mappas, publicuo.os em 1820 pelo Desembargador Antonio Rodri
gues Ve11oso de Oliveira, do arrolamento da populaçi1.o do Brazil, feitQ em diverso:,; 
annos, de 1813 llté 1818, a populaçno total era de: 

Livres .. 
Escravos. 

3.288.743 
1.l0i.389 

4.396.132 

(( O mesmo autor 'acha mUlto deficiente, e calcula que pelo menos seria entilo 
de 6 milhoes, principalmente uttendendo ao cálculo fundado em arrolamentos que 
em 1800 fizera o minb,tro Conde de Linhares de -1 milhoes. 

« Ora, suppondo que a populaçilo livre u'um paiz novo. fertil, abundante, espa
çoso, salubre, para ~nde tem concorrido não pequena emigração, duplique, nM ~m 25 
annos segundo. a leI de Malthus, mas em 30 annos, deveria em 1849 ter duplicado, 
e por consequencia attingir a 6.i:íii .000 em numero redondo, e 20 annos depOIS (1869; 
podia ter 10.960.000: e admittindo que a populacão escrava. cresce lentamente pelas 
razoes supra, isto é, dobra n'um periodo triplice' 0.0 que a população !ine, em 90 
annos, ~eremos para a população aciual :.50 annos depois; 1.i20.000 escravos. ~Ia:; 
p~los calculo::. d~ q';le nos senilllVs, fUllo.auos no:; arrú:<LIllclltO::; parcia~s ua;:; proviu
Clas, a população hHe chega apenas a 8.i25.000 habitantes e a escrava a 1.690.000, 
computo redondo.» . 

Reproduzirei aqui igualmente o quadro estatistico organizado pelo mesmo Sa
nador: 

Pro\"incias. Urres. Escra,os. Total. 
Amazonas. 75.000 1.000 76.000 
Pará. 290.000 30.000 320.000 
~Iaranhão . 340.000 60.000 400.000 
Piauhv 200.000 20.000 220.000 
Ceará ". 540.000 20.000 560.000 
Rio Grande' d~ Xo~t~ 220.000. 20.001) 240.000 
Parahvba 2iO.000 30.000 300.000 
Pernain b!lc'o : 1.000.000 2;)0.000 1.250.000 
Alagõas . . 250.000 :í0.000 300.000 
Sergipe . . 230.000 50.000 280.000 
Bahia .. 1.140.000 260.000 1.400.000 
Espirito Santo . 5:).1)00 ]5.000 70.000 
Rio de .laneiro . 800.000 300.000 1.100.000 
Cõrte 350.000 80.000 4:30.000 
S. Paulo. iiO.OOO 80.000 850.000 
Paraná ... 90.000 10.000 100.000 
Santa Catharina 12.).000 15.000 1-10.000 
Rio Grande do Sul 3130.000 80.000 440.000 
~Iinas Gerae::: 1. 200.000 300.000 1.500.000 
Govaz. l-!5.000 15.000 160.000 ~Ia'tto Gr~s~o: 60.000 4.000 64.000 

Indios 
8.510.000 1 690.000 10.200.000 - • .-. -.- . 215.000 

Total. 10.415.000 
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Recapitulando os citlculO:l garnes sobre a populaçllo do .tmperio em diversos 
pc riodos , temos o seguinte quadro: 

Ann09. 
1776. 
1808. 
1810. 
1815. 
1817. 
1819. 
1825. 
1827. 
1829. 
1830. 
1834. 
18'10. 
1856. 
1867. 
1868. 
18fi9 . 

Autoridados. 
Abbatle Corrt1a da Serru . 
D. Hodrig-o tle Souza Coutinho. 
Alexllndre de Humboltlt. • . . 
Conselheiro Yelloso de Oliveira 
Henrv HiU . . . . . . •. . . 
Conselheiro Velloso de Oliveira 
Casado Giraldes. . . . . 
Rug-elldus. . . • . . . . 
Adrianno llnlbi . . . . . 
:\Ialte-BrllIl . . . . . . . 
Senador José :3aturniuo . 
Senador Calltlido Baptista 
Barão do Bom Retiro . . . 
O J I/Ipaio lI!l E.rp!).~irti() Ne. 

. . 
Candido :\Iende:-. . . . . . . . . 
~enador T. Pompeu de Souza Brazil. 

. Rio de Janeiro. 30 de A.bril de 1870 . 

• 

PopulaçiIo. 
1.900.000 
4.000.000 
4.000.000 
2.860..525 
3.300.000 
4.396.132 
5.000.000 
3.758.000 
2.617.900 
5.340.000 
3.S00.000 
8.000.000 
7.67i.800 

11. i80.000 
11.030.000 
10.415.000 
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