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Nupcialidade no Distrito Federal

Introdução
A nota técnica “Nupcialidade no Distrito Federal segundo as fontes do Registro
Civil e da PDAD 2018” apresenta um breve retrato da nupcialidade (casamentos e
separações/divórcios) no Distrito Federal, o perﬁl sociodemográﬁco dos casais
que optam por uma união registrada em cartório e os que optam por união não
registrada em cartório.
Acesse o estudo completo em www.codeplan.df.gov.br
A análise foi elaborada pela Diretoria de Estudos e Políticas Sociais da
Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Dipos/Codeplan) a partir dos
dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD) do ano de 2018 e do
Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística - IBGE, para o
período 2014 a 2019. Seu objetivo é informar aos gestores públicos,
pesquisadores e a sociedade civil sobre o tema. As informações de nupcialidade
não fazem parte da contabilidade demográﬁca da mesma forma que os
dados sobre nascimentos e mortes, mas são importantes porque têm
relação com a fecundidade das mulheres e, ainda que indiretamente, com
crescimento populacional.
Observou-se nos dados analisados:
Registro Civil
2019

2014

Tanto no Brasil, quanto no
Distrito Federal, observou-se
um aumento relevante no
número de casamentos entre
pessoas do mesmo sexo.
No DF e no Brasil (de 86% e
117%, respectivamente).

Ocorreu um aumento no
número de casamentos e
uma redução no número de
divórcios no Distrito Federal
em relação ao Brasil
PDAD - 2018

Quase metade da população com mais de 15 anos está em algum tipo de união
e, cerca de 80% dessas uniões, são registradas. Apesar da maior proporção de
uniões registradas, elas não se distribuem uniformemente no território, ou entre
a população. É possível observar que há uma proporção maior de uniões não
registradas nas RAs de menor renda, entre os menos escolarizados e
mais jovens.
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Metodologia
Utilizaram-se duas fontes de informação de forma complementar para traçar o
perﬁl da nupcialidade no DF:
Registro Civil – IBGE: 2014 a 2019

• O que se observou?

Número total de casamentos de pessoas do mesmo sexo,
sexo diferente e número total de divórcios.

• Como os dados foram capturados?

Certidões de casamento ou a união estável convertida em
casamento e os divórcios declarados pelas Varas de
Família, Foros, Varas Cíveis e Tabelionatos de Notas.

• Dados de fluxo

Número de casamentos e divórcios que aconteceram por
ano e não a quantidade de pessoas casadas e divorciadas.
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2018

• O que se observou?
- Informações sobre o estado civil e conjugal da população do
DF, inclusive por região administrativa.
- Uniões registradas (pessoas que estavam casadas ou tinham
a união estável registrada em cartório) ou não registradas (cônjuges que residiam juntos, mas não registraram a união).

• Dados de estoque

Número total de pessoas que, em 2018, estavam casadas ou
morando juntas no Distrito Federal.

Para se obter os dados das uniões na PDAD, foram considerados:

1

Pessoas em união
Responsáveis pelo domicílio e seus cônjuges com 15 anos ou mais.
Apenas maiores de 15 anos são perguntados sobre estado civil.

2

Uniões registradas
Pessoas que responderam serem casadas ou que tinham união estável
assinada em cartório.

3

Uniões não registradas
Pessoas em união que responderam como solteiro/desquitado ou
separado judicialmente/divorciado/viúvo.
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Resultados
Registro Civil

• Casamento
Aumento no número de casamentos
no DF: 18.379 registros para 20.130;

Redução de casamentos no Brasil:
1.101.586 registros para 1.015.620.

• Divórcios
Redução no número de divórcios no
DF: 5.913 registros para 4.635.

Aumento no número de divórcios do
Brasil: 266.976 registros para 307.519.

PROPORÇÃO DE AUMENTO E QUEDA DOS CASAMENTOS E DIVÓRCIOS NO BRASIL E NO DF

A taxa de nupcialidade (número de casamentos de pessoas de 15
anos ou mais a cada mil habitantes) manteve a tendência de aumento
no DF e de redução no Brasil.
Casamento civil entre pessoas do mesmo sexo:
No Brasil

• Em 2014, o número de registros de casamento entre pessoas do mesmo sexo
foi de 4.854, o equivalente a 0,4% do total de casamentos daquele ano.

• Em 2019, esse número quase dobrou, sendo que os registros foram de 9.056
casamentos entre pessoas do mesmo sexo, representando um aumento de 86%
em relação a 2014 e 0,9% no total de uniões registradas em 2019.
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No Distrito Federal

• Também se observou uma tendência de aumento. Em 2014, foram registradas

129 uniões entre pessoas do mesmo sexo. Em 2019, esse número foi de 280,
117% maior que em 2014, uma taxa de crescimento anual de 17%.

Enquanto no Brasil o registro de união entre as mulheres é um pouco mais elevado,
cerca de 59% das uniões, no DF essa distribuição é mais balanceada. Registrou-se
53% das uniões entre mulheres e 47% das uniões entre homens, em 2019.
UNIÃO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO NO BRASIL E NO DF

41%

59%

47%

53%

União entre mulheres
União entre homens

Brasil

DF

Fonte: IBGE: Registro Civil - 2019. Elaborado por Dipos/Codeplan

Uniões no Distrito Federal na PDAD -2018
Havia em 2018 no DF 147 mil uniões, ou 1.087.520 pessoas estavam em união.
Observou-se que 60% dos responsáveis pelos domicílios estavam em união conjugal.

• Uniões registradas
879.792 pessoas (80%) estavam em união conjugal e apresentavam como estado civil:
casadas ou com união estável registrada em cartório.

• Uniões não registradas
251.549 pessoas (20%) residiam com o cônjuge, mas declaravam que o seu estado
civil era de solteiros/desquitados, separados ou divorciados/viúvos.

Uniões registradas e não registradas por Região Administrativa
A proporção de uniões registradas e não registradas era diferente entre as
regiões administrativas. Variou acima de 95% de uniões registradas no Lago Sul
e no Sudoeste/Octogonal, e a 50% de uniões não registradas no Varjão.
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DISTRIBUIÇÃO DAS UNIÕES REGISTRADAS E NÃO REGISTRADAS POR RA, DF, 2018.
Varjão
Itapoã
Paranoá
Planal�na
Samambaia
Ceilândia
São Sebas�ão
Riacho Fundo
Scia-Estrutural
Riacho Fundo II
Recanto das Emas
Santa Maria
Núcleo bandeirante
Candangolândia
Brazlândia
Tagua�nga
Gama
Fercal
Sobradinho II
Águas Claras
Sobradinho
Guará
Plano Piloto
Lago Norte
Jardim Botânico
Vicente Pires
Park Way
Cruzeiro
Sudoeste/Octogonal
Lago Sul
SIA
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O SIA é uma Região Administrativa com características industriais. As análises sobre ela serão desconsideradas.
Fonte: Dieps/Codeplan, PDAD 2018. Elaborada pela Dipos/Codeplan.
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Perﬁl das pessoas que estão em cada tipo de união:
Uniões registradas

Uniões não registradas

• A maioria da população, a partir dos 25
anos, estava em união registrada. Essa
proporção aumenta progressivamente com
a idade: 54% entre as pessoas de 25 a 29
anos e 84% entre as com mais de 50 anos.

• Entre as pessoas de 15 a 24 anos, a maior
parte das uniões eram não registradas:
71% no primeiro grupo (15 a 19 anos) e
60% no segundo (20 a 24 anos).

• 54% da população que estava em união
registrada é negra, proporção semelhante à
da população negra no DF (57,6%).
• 86% das uniões nas RAs de alta renda no
DF eram registradas.
• Cerca de 85% das pessoas em união
registrada tinham o ensino superior.
• 63% das pessoas em união registrada
tinham entre 1 e 2 ﬁlhos; 12% tinham 3 ou
mais e 25% não tinham ﬁlhos.

• Entre as uniões não registradas, havia
uma maioria de população negra (67,6%).
• 39% das uniões nas RAs de baixa renda
eram não registradas.
• 30% das pessoas que estavam em
uniões não registradas, possuíam apenas
o ensino fundamental.
• 57% das pessoas em união não registrada
tinham entre 1 e 2 ﬁlhos; 14% tinham 3 ou
mais ﬁlhos e 29% não tinham ﬁlhos.

Desenvolvimentos de pesquisas futuras
A PDAD de 2021 incorporou algumas mudanças em relação à pesquisa de 2018. Duas
dessas mudanças poderão auxiliar na melhor identiﬁcação e análise das uniões
registradas e não registradas:
1) Graças à implementação de regras de consistência, que garantirão a identiﬁcação
de quem é cônjuge de quem, será possível identiﬁcar todos que residam com o
cônjuge no domicílio e não mais somente responsável e cônjuge.
2) O acréscimo da pergunta “A responsabilidade pelo domicílio é compartilhada com
mais algum morador do domicílio?” permitirá, analisar se essa responsabilidade é
mais compartilhada em um tipo de união do que em outra.
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