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Queda dos casamentos na população paulista em 2020 
Evolução dos casamentos e das taxas de nupcialidade legal, 
2010-2020

Casamentos, por mês de registro, 2017-2020, em mil

Fonte: Fundação Seade. Estatísticas do Registro Civil (https://estatisticasvitais.seade.gov.br/).

A distribuição mensal dos casamentos também teve sua sazonalidade 
alterada por conta da pandemia, quando comparada aos anos 
anteriores. A partir de março, observa-se redução importante no volume 
mensal, sendo que abril, maio e junho foram os meses com menores 
ocorrências, concentrando apenas metade dos casamentos verificados 
nesses meses em 2019. Depois de julho, apesar da recuperação 
esboçada, o patamar de anos anteriores não foi alcançado. Dezembro 
permaneceu como o de maior registro de casamentos.

Idade média ao se casar de cônjuges de sexos diferentes, 2020

A idade média ao se casar no estado de São Paulo manteve-se elevada 
em 2020, sendo 35,2 anos para os homens e 32,7 para as mulheres. 
Em 2019, as médias foram de, respectivamente, 35,0 e 32,5 anos.  
Nota-se relevante heterogeneidade entre municípios do estado de 
São Paulo, com a idade média oscilando de 22,5 a 55 anos, para os 
homens, e de 20 a 55 anos, entre as mulheres. Para o sexo masculino, 
mais da metade dos municípios (53,7%) apresentou idades médias 
próximas ou acima da média estadual e, para o feminino, essa 

As estatísticas do Registro Civil processadas no Seade revelam que a 
pandemia de Covid-19 teve impacto na redução do volume de casamentos 
no estado de São Paulo. Foram registrados 196.508 casamentos em 2020, 
representando um decréscimo de 27% em comparação com 2019, ou 
seja, redução de 73,4 mil ocorrências. A taxa de nupcialidade legal, que 
relaciona esse número com a população de 15 anos e mais, também 
apresentou queda expressiva em 2020, atingindo 5,4 casamentos por mil, 
enquanto em 2019 foi 7,5 por mil.

proporção foi um pouco menor (51,5%). Entre os homens, apenas 1,6% 
dos municípios registraram idades médias inferiores a 30 anos, ao  
passo que entre as mulheres foram 10,3% dos municípios. A menor idade 
média ao se casar masculina foi observada no município de Santa Rita 
d’Oeste (22,5 anos) e a feminina em Marapoama (20 anos). Por outro 
lado, as maiores idades médias, ambas com 55 anos, foram registradas 
em Nova Guataporanga, para os homens, e em Mirassolândia, para as 
mulheres.
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