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1. Introdução 
O programa permite extrair dados do Censo de 1872, produzido pela Diretoria Geral de Estatística (1876), contando, em alguns casos, com a 

possibilidade de consulta aos mapas do 1º Atlas do Brasil, de Candido Mendes de Almeida (1868). 

2. Tela principal e formas de consulta ao Pop72 
O programa possui uma tela de entrada que pode ser observada na Figura 1. Na parte superior da tela inicial, apresenta-se um menu com as três formas 

de consultas listadas, a saber: 
 

1 - Quadros originais do Censo  
Permite ao leitor consultar os originais do censo (desagregados em 6 quadros) com: 1) dados originais e 2) dados ajustados. Pode-se explorar o censo 

em 4 de níveis espaciais de consulta: A) Império; B) Província; C) Municípios e D) Paróquias. 
 

2 - Síntese comparativa 
Aqui o usuário pode consultar os diversos dados selecionados do censo em uma única tabela, fazendo comparações com províncias, municípios e 

paróquias. Os valores de linha correspondem às subdivisões espaciais, as sublinhas, as variáveis e as colunas, a população subdividia, ou não, por sexo e 
condição.  

 
3 - Tabulações avançadas  

 
A terceira forma de consulta permite ao usuário pesquisar o censo pelo uso de temas – tais como nacionalidade, religião, profissão, etc. – e poderá 

fazer resultados somados de subunidades espaciais.  
Abaixo, apresenta-se exemplos de consulta para cada uma das formas de consulta. 

2.1 - Quadros originais do Censo 

Consulta aos dados do Império 

Ao clicar na primeira opção de pesquisa na primeira tela (“Quadros originais do Censo”) abre-se a tela seguinte que mostraria as opções de extrair os 
quadros gerais do Brasil (“Império”) ou de sub-unidades (tais como províncias, municípios e paróquias), como se observa na Figura 2. Caso o usuário 
escolher a primeira opção (dados do gerais do “Império”), seria apresentada uma tela para que ele escolhe-se um dos seis quadros originais do Censo (sendo 
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que o quadro 4 é desagregado por sexo).  
Ao clicar, por exemplo, o primeiro – o “Quadro geral do Império” - abre-se uma tela com duas tabelas sendo a primeira referente à soma das tabelas 

paroquiais publicadas e a segunda, com os dados ajustados1. 

                                                        
1 Os dados foram ajustados mediante aplicação do algoritmo do Método do Resultado Predominante (MRP) que corrige os dados segundo análise lógica da coerência interna das próprias 
evidências do censo. Para um estudo mais detalhado do MRP, ver Rodarte (2008). 
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Figura 1: Tela inicial do Pop72 
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Figura 2: Tela de quadros originais do Censo 
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Tabela 1 

Quadro geral - Império - 1872

Grupos Categorias Soma
Homens Mulheres Soma Homens Mulheres Soma

Total Almas 4.318.699     4.100.973     8.419.672     805.170        705.636        1.510.806     9.930.478     
Branco 1.967.118     1.813.992     3.781.110     -               -               -               3.781.110     

Raças Pardo 1.680.046     1.651.608     3.331.654     246.641        223.397        470.038        3.801.692     
Preto 470.552        449.122        919.674        558.529        482.239        1.040.768     1.960.442     
Caboclo 200.983        186.251        387.234        -               -               -               387.234        
Solteiro 2.977.146     2.751.978     5.729.124     711.881        623.199        1.335.080     7.064.204     

Estado civil Casado 1.164.547     1.122.881     2.287.428     73.094          62.684          135.778        2.423.206     
Viúvo 177.006        226.114        403.120        20.195          19.753          39.948          443.068        

Religião Católicos 4.302.387     4.089.538     8.391.925     803.946        705.017        1.508.963     9.900.888     
Acatólico 16.312          11.435          27.747          1.224            619               1.843            29.590          

Nacionalidade Brasileira 4.139.274     4.036.624     8.175.898     719.632        652.816        1.372.448     9.548.346     
Estrangeira 179.425        64.349          243.774        85.538          52.820          138.358        382.132        

Instrução Sabem Ler e Escrever 1.013.078     550.973        1.564.051     958               445               1.403            1.565.454     
Analfabetos 3.305.621     3.550.000     6.855.621     804.212        705.191        1.509.403     8.365.024     
Frequentam Escola 155.622        96.170          251.792        -               -               -               251.792        
Não Frequentam Escola 779.343        786.110        1.565.453     114               114               228               1.565.681     
S./ Inf. da Frequência Escolar 2.782            3.706            6.488            147.806        132.054        279.860        286.348        
Cegos 7.990            5.409            13.399          1.504            982               2.486            15.885          
Surdos-Mudos 6.538            3.863            10.401          728               590               1.318            11.719          

Defeitos físicos Aleijados 23.656          9.823            33.479          4.680            2.925            7.605            41.084          
Alienados 4.838            3.449            8.287            637               523               1.160            9.447            
Dementes 3.103            2.027            5.130            374               333               707               5.837            

Ausentes Ausentes 35.631          15.819          51.450          6.484            4.662            11.146          62.596          
Transeuntes Transeuntes 23.221          13.786          37.007          1.449            885               2.334            39.341          
Parte de domicílios

Casas habitadas Casas desabitadas Fogos
1.297.447 32.930 1.332.465

Livres Escravos

Instrução - população escolar 
de 6 a 15 anos
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Consulta aos dados de Províncias 

A consulta aos quadros originais de alguma província pode iniciar-se com a seleção da segunda opção na tela da Figura 3, ou então, com um clique em 
cima do mapa do Brasil2, em alguma província. Abrir-se-ia uma tela como a observada na Figura 4. (A opção de escolher uma província clicando em uma 
parte do mapa também estaria ativa nessa etapa). 

Se por, exemplo, o usuário escolhesse a província de Minas Gerais, ele teria acesso a uma tela semelhante à Figura 5. Em qualquer das sete primeiras 
alternativas de análise, o usuário teria acesso a dados originais ou ajustados dos quadros originais do Censo, para a província, de forma similar ao modo de 
consulta dos quadros do Império. 

Por fim, o consulente poderia optar por gerar quadros do município ou de paróquias e, para tanto, ele deverá clicar o botão “Município” para gerar 
resultados agregados segundo esta unidade, ou então, escolher uma das paróquias do mesmo município. 

 
Obs.: O mapa da província (no caso, de Minas) pode ser ampliado e o ponteiro do mouse permite movimentar o mapa. Contudo, nesta versão, não há 

interação entre o mapa e o banco de dados para o nível provincial. Assim, não se encontra disponível na atual versão do Pop-72 (1.0) a função de filtrar sub-
unidades de província (tais como comarcas e municípios). 

 

                                                        
2 Os mapas que o Pop-72 utiliza foram extraídos do primeiro Atlas do Império, de Candido Mendes de Almeida (1868), uma representação geográfica contemporânea ao levantamento 
demográfico de 1872. 
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Figura 3: Tela de escolha de sub-unidades do Brasil para acessar os quadros originais do Censo 
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Figura 4: Tela de escolha da província para acesso aos quadros originais do Censo 
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Figura 5: Tela de escolha dos quadros originais de Minas Gerais 

 
 



 12 

Consulta aos quadros censitários de municípios e freguesias (paróquias) 

A janela de consulta de dados de municípios seria semelhante à tela anterior, uma vez que continuaria mostrando o mapa da província na parte 
esquerda da tela (no caso, Minas Gerais). A diferença é que na porção direita, teria agora um menu contendo todos os municípios da província (no caso de 
Minas Gerais, 72 unidades) e as suas respectivas freguesias.   

Na consulta a dados de municípios o usuário necessitaria apenas de escolher o município de interesse e clicar no botão executar, deixando em branco o 
campo “Freguesia”, como se observa na Figura 6. 

Mas o consulente poderia fazer uma pesquisa selecionando apenas uma das freguesias do município. Para tanto, pastaria escolher, no campo seguinte, 
uma das freguesias do município (no caso, “N. Sra. de Nazareth do Inficcionado”) e clicar “Executar”, como na Figura 7. 

Ao ativar o comando executar, o programa abriria a página seguinte, que teria o formato semelhante ao da tela na Figura 5. Assim, o usuário poderia 
fazer a seleção dos quadros de interesse para município ou para freguesia (paróquia). 
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Figura 6: Tela de escolha de quadros originais de algum município 
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Figura 7: Tela para seleção de quadros originais de alguma freguesia 

 



 15 

 

2.2 - Dados sintéticos comparativos3 
Como o nome já sugere, esta forma de consulta é voltada para atender a necessidade de se fazer uma rápida pesquisa comparativa entre unidades 

espaciais, de províncias a paróquias, com a seleção de até 15 atributos pessoais do censo. Isto teria a função, por exemplo, de se gerar uma tabela que teria 
nas linhas as paróquias de uma província e, nas colunas: 1) o total da população e os dados de instrução; 2) o total de pessoas em uma determinada faixa 
etária; 3) alguns dados de origem dos nacionais e estrangeiros; e 4) alguns dados de profissões. Sabe-se que cada um desses grupos de informações estão 
presentes em quadros paroquiais separados.  

Primeiramente, ao clicar nessa forma de consulta o usuário teria acesso a uma tela como apresentada na Figura 8. Dessa forma, não haveria 
possibilidade de consulta usando os mapas, que deixariam de ser exibidos. Nessa primeira tela que se abre, aparecem as opções de filtro geográfico, com as 
opções de escolha de províncias e/ou municípios e/ou as paróquias. O usuário poderia, por exemplo, escolher o nível de desagregação espacial provincial e 
selecionar apenas Amazonas, Rio Grande do Sul e Bahia4.  

Feita a seleção geográfica, o usuário poderia selecionar as variáveis contidas, organizadas por temas5. Por exemplo, optou-se por selecionar o total de 
pessoas, os alfabetizados, os lavradores e criadores, e as pessoas de 41 a 60 anos. À medida que se escolhe os atributos, eles começam a aparecer na parte 
superior da tela (Figura 9). Por fim, o programa permite também escolher os segmentos sociais por condição e sexo, na parte inferior da tela. Uma vez 
ativado o botão “gerar tabela”, a tabela de consulta surgiria (Figura 10).  

                                                        
3 Os dados apresentados são ajustados pelo método MRP (RODARTE, 2008). 
4 Para cada Província que selecionar, é necessário clicar na cruz verde ao lado, para o aplicativo adicionar a seleção. 
5 Os resultados são obtidos através da consulta do tipo “referencia cruzada”. Além do total de pessoas, pode-se gerar resultados desagregados por sexo e condição (livre e escravo), como 
pode ser observado na tabela T8c. 
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Figura 8: Tela de entrada da “Síntese comparativa” 
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Figura 9: Escolha de variáveis e lugares na opção “Síntese comparativa” 
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Figura 10: Tela de resultado da opção “Síntese comparativa” 
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2.3 - Tabulações avançadas temáticas6 
O propósito dessa forma de consulta é gerar as mesmas tabelas (apenas as corrigidas) da primeira forma de consulta, tendo o diferencial de se poderem 

agregar segmentações espaciais. Dessa forma, os resultados gerados corresponderiam aos dos quadros originais do censo, com o acréscimo do atributo idade 
para a população total (que seria a soma de população ausente e presente), com se observa na Figura 12. Assim, diferentemente da opção “Quadros originais 
do Censo”, os dados poderiam ser de duas ou mais localidades, de diferentes níveis de subunidades (província, município e paróquias). 

 
Figura 11: Tela inicial das “Tabulações avançadas”  

Deve-se considerar que neste instrumento de pesquisa, não se observariam os mapas que acompanham a primeira forma de consulta.  
Ao finalizar as seleções de entidades espaciais, por exemplo, Bahia, Minas Gerais e alguns municípios paulistas fronteiriços a Minas Gerais (Figura 

12), o usuário poderia, então, para a etapa seguinte, com a seleção do quadro desejado, como o “Quadro geral” (Figura 13). 

                                                        
6 Os dados são os ajustados pelo método MRP (RODARTE, 2008). 
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Figura 12: Escolha de localidades para a produção de “Tabulações avançadas”  
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Figura 13: Tela parcial da tabela gerada na opção de “Tabulações avançadas”  
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