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COMPORTAMENTO - BH é capital dos solitários 
Pesquisa mostra que Belo Horizonte é a cidade com mais homens 
solteiros no País. Na análise por estados, Distrito Federal e Rio 
lideram ranking da solidão entre mulheres 
 
Rio  – A pesquisa Sexo, Casamento e Economia, divulgada ontem 
pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, 
mostra que nas capitais brasileiras há alta taxa de solidão, tanto 
masculina como feminina, o que leva os estudiosos a adotar o 
termo “capitais da solidão”. Nesse contexto, duas metrópoles se 
destacam: Belo Horizonte é a cidade com mais homens solteiros 
(39,16%), enquanto Salvador tem maior número de mulheres 
sem companheiro (50,90%). 
 
Por estados ou unidades da federação, o estudo mostra que cerca 
de cinco de cada dez brasileiras que moram no Distrito Federal 
são solteiras e sem companheiro acima de 20 anos, fazendo com 
que o DF lidere o ranking nesse quesito (44,32%), seguido pelo 
Rio de Janeiro (43,10%) e Pernambuco (42,43%). Já entre os 
homens, a Bahia apresenta o maior contingente de 
desacompanhados (35,17%). No caso do Distrito Federal e do 
Rio, explica o diretor da FGV, Marcelo Neri, isso acontece porque 
eles apresentam mais alto nível de renda e educação em rela ção 
ao restante do País e são também as cidades-estado mais 
metropolitanas do Brasil. Prova disso é que a situação não 
acontece em São Paulo, que tem renda alta, mas possui um 
grande interior.  
 
Segundo Marcelo Néri, Minas 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 do País, com destaque para o Amapá. A pesquisa mostra 
ainda que em Mato Grosso está o maior número de mulheres 
acompanhadas, em função, principalmente, da forte imigração 
masculina para as lavouras do estado. 
 
A questão geográfica é importante para explicar os padrões 
regionais de união e casamentos, segundo Marcelo Néri. De 
acordo com ele, enquanto em muitas capitais mais de 40% das 
mulheres são solteiras, na zona rural o número cai para 25,6%. 
“A questão geográfica explica os padrões, quando as pessoas 
estão sozinhas ou não. Isso determina também o tipo de solidão. 
Se é uma pessoa divorciada será de lugares de mais alta renda, 
como São Paulo e Rio Já no Piauí, de renda menor, as pessoas 
são casadas só no civil ou no religioso, porque têm de optar. ” 
 
Em lugares mais ricos, de acordo com ele, onde as mulheres 
estão melhor na escala de renda, elas tendem a ficar sozinhas. 
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16 h 31 min >> Dia de vacinação contra poliomielite  
08 h 14 min >> TSE deve barrar dízimo para cargos de confiança  
08 h 11 min >> Polícia acha fotos de Robinho junto com Naldinho  
16 h 07 min >> Homicídios caem 40% em SP, diz pesquisa  
16 h 06 min >> PF prende quatro envolvidos em fraudes  
15 h 59 min >> Mordida de morcego pode ter matado seis no Pará  
09 h 04 min >> Pelé diz que não sabia que seu filho usava drogas  
09 h 01 min >> Corrupção: Lula diz que "cortará na própria carne"  
08 h 52 min >> Justiça absolve Naya pelo desabamento do Palace II  
09 h 59 min >> Gravações comprovariam envolvimento do filho de Pelé com tráfico  
 
 

“Mulheres e homens de grandes cidades tendem a ficar sozinhos. 
Por exemplo, como o registrado no bairro de Copacabana, no Rio, 
onde 64% das mulheres estão sozinhas.”  
 
A pesquisa revela ainda algumas curiosidades. Recife é a capital 
com maior número de mulheres por homens, com uma “oferta” 
de 12,6 mulheres para cada dez homens. Já o município Jussiape, 
na Bahia, com 11.253 habitantes, concentra o maior número de 
mulheres solitárias do País e tem uma alta taxa de solidão 
masculina. Já a maior concentração de homens solitários está no 
município de Álvaro de Carvalho, em São Paulo.  
 
Jornal Estado de Minas 
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