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Casamentos entre cônjuges de sexos diferentes, por mês de 
ocorrência, 2019-2021 

Casamentos entre cônjuges do mesmo sexo, por mês de 
ocorrência, 2019-2021

Evolução dos casamentos entre cônjuges de sexos diferentes, 
2013-2021

As estatísticas do Registro Civil processadas no Seade revelaram que 
o número de casamentos entre homens e mulheres vem recuando no 
Estado de São Paulo desde 2016. Houve queda mais expressiva entre 
2019 e 2020, quando reduziu 27,1% como reflexo da pandemia, que 
levou muitos casais a adiar ou mesmo cancelar sua formalização. Em 
2021, esse número se recuperou, mas ainda em patamar inferior ao de 
anos anteriores. O aumento em relação a 2020 foi de 17,5%, com 228.026 
eventos registrados.

As estatísticas de 2021 revelaram recuperação mensal dos casamentos 
de cônjuges de sexos diferentes em relação a 2020 que, exceto em 
fevereiro e março, superaram os demais meses, ainda que em patamares 
inferiores a 2019. Nota-se aumento sobretudo entre abril e julho, meses 
de menores ocorrências em 2020. Tradicionalmente, a sazonalidade dos 
casamentos indica que os últimos quatro meses do ano são preferidos 
para o início da união e, em 2021, esse período concentrou 41% do total 
de eventos registrados.

Observa-se que os casamentos homoafetivos também tiveram sua 
sazonalidade alterada em decorrência da pandemia. Entre 2019 e 2020, 
houve queda no número de eventos exceto para os meses de outubro 
e dezembro. Em 2021, observou-se recuperação em todos os meses 
quando comparados a 2020, com exceção de fevereiro. Já em relação a 
2019, a retomada ocorreu a partir de julho. Entre setembro e dezembro 
de 2021 foram registrados os maiores volumes, que concentraram 41,4% 
dos 3.318 casamentos homoafetivos desse ano.

Retomada dos casamentos no Estado de São Paulo em 2021
Evolução dos casamentos entre cônjuges do mesmo sexo, 
2013-2021

Fonte: Fundação Seade. Estatísticas Vitais.
Nota: Base de dados de casamentos de 2021 é preliminar.

A evolução dos casamentos homoafetivos tem sido distinta. Após contínuo 
crescimento desde a regulamentação em 2013, seu volume se reduz em 
2019 e mais fortemente em 2020, também com o impacto da pandemia. 
Entretanto, em 2021 ocorreu expressiva recuperação de 23,2% em relação 
a 2020, e o total de eventos ficou muito próximo ao de 2019.  
A participação dos casamentos homoafetivos aumentou de 0,7% (2013) 
para 1,4% (2021) e totalizou 24.300 uniões celebradas nesse período, 
sendo 62,3% entre mulheres e 37,7% entre homens.
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