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Idade média ao casar, segundo o sexo dos cônjuges
Estado de São Paulo, 2013-2021, em anos

Proporção de mulheres com mais idade do que seus maridos 
Municípios do Estado de São Paulo, 2021, em %

Evolução dos casamentos, segundo sexo dos cônjuges
Estado de São Paulo, 2013-2021, em mil

A análise da evolução dos casamentos, a partir das estatísticas do 
Registro Civil processadas no Seade, mostra aumento de 23% nas uniões 
homoafetivas em 2021, com destaque para aquelas entre mulheres. Os 
casamentos civis homoafetivos, contabilizados desde 2013, registraram pico 
de crescimento em 2018 e tiveram redução em 2019 e 2020. Em relação 
às uniões entre sexos diferentes, o decréscimo ocorreu a partir de 2016, 
com maior queda em 2020 como reflexo da pandemia de Covid-19, e 
recuperação em 2021.

Nas uniões heterossexuais, para ambos os sexos, a idade média é 
crescente desde 2013, registrando o maior valor em 2021, com aumentos 
acima de dois anos. Já entre os cônjuges de mesmo sexo, a tendência não 
é tão definida, apesar de suas idades médias serem mais elevadas do que 
aquelas dos casamentos entre pessoas de sexo distinto. Exceto para as 
mulheres das uniões heterossexuais, observa-se grande convergência nas 
idades médias no final do período, com as diferenças diminuindo para no 
máximo um ano, em 2021.

No Estado de São Paulo ainda predominam os casamentos em que os 
homens têm idades superiores às de suas esposas (65%), embora para 
parcela expressiva (26%) tal padrão não ocorra. Em 2021, para 334 
municípios, essa proporção foi superior ou igual à média observada no 
Estado. A região localizada mais a noroeste concentrou o maior número 
de municípios onde as mulheres se uniram a homens mais novos. 
Somente em 11 municípios não foi registrado casamento com este padrão 
e nos demais houve pelo menos um evento.

Perfil dos cônjuges paulistas em 2021
Distribuição dos cônjuges, por sexo, segundo estado civil 
anterior ao casamento atual
Estado de São Paulo, 2021, em %

Fonte: Fundação Seade. Estatísticas do Registro Civil.

Solteiro foi o estado civil anterior predominante entre os casamentos em 
2021: 76% dos homens e 79% das mulheres, nas uniões heterossexuais; 
e 91% para o sexo masculino e 86% para o feminino, nas homoafetivas. 
Os divorciados representaram pouco mais de 20% dos casamentos entre 
sexos diferentes, 8% daqueles entre homens e 13% entre mulheres. Já a 
participação dos viúvos foi bem menor, sendo inferior a 2% entre cônjuges 
de sexos diferentes e menos de 0,5% para os de mesmo sexo.

Nota: Cartórios de três municípios não enviaram o movimento de casamentos de 2021: Itapuí, 
Pindorama e São João da Boa Vista.
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 Nenhum (11)
 Até 24,9 (215)
 De 25,0 a 29,9 (255)
 30,0 e mais (161)
 Sem envio (3)
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