
  

 
Quase metade das mulheres do DF são solteiras, 
segundo FGV  

14:38  
   

Alana Gandra 
Repórter da Agência Brasil 
 
Rio – Quase cinco de cada dez brasileiras que vivem no Distrito 
Federal são solteiras e sem companheiro acima de 20 anos. De 
acordo com a pesquisa Sexo, Casamento e Economia que o Centro 
de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas lançada hoje (9), 
por unidades da federação, o DF lidera esse ranking (44,32%), 
seguido do Rio de Janeiro (43,10%) e Pernambuco (42,43%). Já 
entre os homens, a Bahia apresenta o maior contingente de 
homens desacompanhados (35,17%). 
 
Oito entre 10 municípios brasileiros com maior taxa de mulheres 
solteiras são baianos, entretanto. Isso mostra que nas capitais 
existe uma alta taxa de solidão, tanto masculina como feminina, o 
que já leva os estudiosos a adotar o termo "capitais da solidão". 
Nas capitais, a cidade com mais mulheres sem companheiro é 
Salvador (50,90%). Belo Horizonte é a cidade com mais homens 
solteiros (39,16%). 
 
O Diretor do CPS/FGV, Marcelo Néri, disse que a pesquisa localiza 
no território brasileiro os locais em que as pessoas est ão mais 
acompanhadas ou sozinhas e as diferentes modalidades de uniões 
e solidão conjugais. 
 
Néri revelou que Minas Gerais é o estado onde há maior proporção 
de viúvas e solteiras, enquanto o maior contingente de divorciadas 
está em São Paulo e o de casadas em Santa Catarina. Já as 
casadas só no religioso se encontram mais no Piauí e as uniões 
consensuais são registradas em maior número na região Norte, 
com destaque para o Amapá. A pesquisa mostra que em Mato 
Grosso está o maior número de mulheres acompanhadas, em 
função principalmente da forte imigração masculina. 
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Economia em alta favorece casamentos, mostra pesquisa da FGV 
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