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Existem no País 2,3 milhões de
domicílios inadequados, aque-
les que combinam todas
as carências: não têm
abastecimento dire-
to de água, acesso a
esgotamento sani-
tário, coleta de lixo
e onde dormem
mais de três pes-
soas por cômodo.
Essas moradias repre-
sentam 4,1% do total. O
déficit habitacional leva em con-
ta, ainda, habitações localizadas
em áreas impróprias e o gasto
excessivo com aluguel.

Os brasileiros que vivem sozi-
nhos chegaram a 6,9 milhões

em 2010 – pouco mais de
12% do total de domicí-

lios do País. Há 12
anos, este porcen-
tual era de 8,6%. A
maioria dos solitá-
rios é homem, sol-

teiro, e tem entre 40
e 59 anos. Porto Ale-

gre tem a maior propor-
ção entre as capitais, com

21,4%. Em países europeus co-
mo França, Bélgica, Áustria, Ho-
landa e Alemanha, varia de 30%
a 35%.

A maioria dos 60 mil casais ho-
mossexuais (53,8%) do País que
moram na mesma casa é forma-
da por mulheres. Dos que decla-
raram ter cônjuges do mesmo
sexo, 47,4% se disseram católi-
cas e 20,4%, sem religião. Pouco
mais de um quarto (25,8%) ti-
nha curso superior completo,
índice superior à média nacio-
nal (8,3%). A maioria dos casais
(52,6%) vive no Sudeste. Águas
de São Pedro, a cerca de 180 km
de São Paulo, tem a maior pro-
porção de casas com casais
gays: 0,18%. Entre as capitais,
Florianópolis lidera, com 0,11%.

INADEQUADOSACIMA DO NÍVEL DE REPOSIÇÃO
Mulheres são maioria
entre cônjuges gays

As mulheres pobres e sem estu-
dos têm as mais altas taxas de
fecundidade do País, muito aci-
ma da taxa de reposição da po-
pulação, de 2,1 filhos por mu-
lher. A taxa nacional, divulgada
no ano passado, é de 1,86, e, se
for mantida, indica queda na
população a partir de 2030.

Os novos números mostram
que as mulheres com renda per
capita de até um quarto do salá-
rio mínimo mensal têm 3,9 fi-
lhos, em média. Entre as mães
sem estudos ou com o funda-
mental incompleto, a taxa é de

3,09 filhos. A média cai para 1,14
no caso de mulheres que têm
curso superior. As indígenas
foram as únicas que não regis-
traram queda na taxa de fecun-
didade: 3,88. As negras e pardas
estão ligeiramente acima da ta-
xa de reposição, com 2,12 filhos.
Entre as brancas, a taxa é de
1,63. As mulheres com mais ins-
trução e mais renda têm filhos
mais tarde, com idades entre 30
e 34 anos, em média, enquanto
as de menor escolaridade e
mais pobres são mães entre os
20 e os 24 anos.

RIO

Os dados do Censo 2010 divulga-
dos ontem mostram que 8,3 mi-
lhões de famílias no País (15,4%
do total) dividem moradias, fu-
gindo do modelo de apenas um

núcleo familiar. A proporção
cresceu nessa década: em 2000,
6,5 milhões de famílias (13,9%)
viviam sob o mesmo teto.

O número de famílias que divi-
dem uma moradia é um dos crité-
rios para o cálculo do déficit habi-
tacional e se soma a informações
como má qualidade dos domicí-
lios e excesso de pessoas no mes-
mo quarto. Embora o Censo não
indique as razões para as famí-
lias se agruparem, fatores finan-
ceiros são decisivos: um quinto
(21,8%) das chamadas famílias

secundárias (que vivem como
“agregadas” de uma família
“principal”) não têm renda.

Estimativas recentes de défi-
cit habitacional variam de 7,9 mi-

lhões a 9,2 milhões de moradias.
O Ministério das Cidades infor-
mou que trabalha com déficit de
5,5 milhões, com base em infor-
mações de 2008, e atualizará o
índice com base no Censo 2010.

As regiões com maior propor-
ção de famílias que dividem a
mesma casa são as mais pobres:
Norte (23,1%) e Nordeste
(17,6%). O tipo de família secun-
dária mais comum é formada por
mulheres sozinhas com um ou
mais filhos. Segundo técnicos,
em geral são mães solteiras que

nunca deixaram a casa dos pais
ou mulheres que voltam à antiga
moradia após se separarem.

É o caso de Priscila Castro, de
26 anos, que voltou para a casa
dos pais, agora com o filho Gui-
lherme, de 1 ano e 9 meses, após
se divorciar. Quando conheceu
o ex-marido, há cerca de três
anos, no Recife, a paixão foi ful-
minante. Sete meses depois eles
se casaram, no Rio, onde ele mo-
ra. Guilherme tinha 2 meses
quando a separação, que já havia
sido ensaiada, concretizou-se.

“Não era exatamente isso que
eu queria”, conta Priscila. Agora,
pretende retomar a faculdade
que abandonou. Para ela, a per-
manência na casa dos pais é tem-
porária.

O IBGE registrou 4 milhões de
famílias “principais” que divi-
dem os domicílios com 4,3 mi-
lhões de famílias “secundárias”.
“Há casos em que as famílias vi-
vem juntas por vontade própria.
As famílias que entram no cálcu-
lo do déficit habitacional são as
que dividem o domicílio porque
não têm condições financeiras
de viver separadas”, diz o técni-
co Gilson Gonçalves de Matos. /
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2,3 milhões de lares não
têm água nem esgoto

Cresce nº de casais em
que ambos têm renda

SOB O MESMO TETO SOLITÁRIOS RENDA MAIOR

No País, 8,3 milhões de famílias dividem suas moradias

Uniões informais
crescem no Brasil
em uma década
Entre 2000 e 2010, proporção de casados no civil e religioso caiu
de 49,4% para 42,9%; a de ‘juntados’ subiu de 28,6% para 36,4%

Taxa de fecundidade chega a 3,9 filhos
entre mulheres com pouco estudo e renda

Casas com apenas um
morador somam 12%

DANIEL TEIXEIRA/AE

Por causa da maior inserção da
mulher no mercado de traba-
lho, é crescente, segundo o
IBGE, a proporção de casais em
que os dois cônjuges têm rendi-
mento. Em 2010, 62,7% dos ca-
sais tinham renda do marido e
da mulher. Essa proporção era
de apenas 41,9% em 2000.

As uniões entre casais de ra-
ças diferentes mantêm-se está-
veis. Em 1960, 88% dos casais
eram formados por pessoas da
mesma raça, índice que caiu pa-
ra 80% em 1980. Em 2000, che-
gou a 70,9%. Em 2010, ficou pra-
ticamente a mesma: 69,3%.

26,3%
moram sozinhos em
Herval (RS), cidade
que obteve o maior

índice do País

Luciana Nunes Leal / RIO

Um novo perfil da família bra-
sileira está desenhado nos da-
dos do Censo 2010 divulgados
ontem pelo IBGE. Cresceram
as uniões informais, os casais
sem filhos e os casamentos in-
ter-raciais. Também há mais
separações e divórcios. E, pela
primeira vez, o IBGE levantou
informações sobre dois tipos
de casais: os de mesmo sexo e
os que vivem com enteados,
além de filhos.

Pouco mais de um terço dos
brasileiros que vivem sob algum
tipo de união conjugal não for-
malizou o casamento no civil
nem no religioso. A chamada
união consensual foi a única que
teve crescimento na década
2000-2010, de 28,6% para
36,4%. A proporção de pessoas
casadas no civil e no religioso
caiu de 49,4% para 42,9% .

“O casamento informal era
mais concentrado na Região Nor-

te e entre casais de baixa renda.
Agora, está mais disseminado. É
comum a decisão de passar por
uma experiência antes de con-
trair matrimônio. Existe tam-
bém uma questão econômica, já
que a união consensual requer
menos gastos, não só com a fes-
ta, mas com todas as formalida-
des. Houve uma mudança cultu-
ral, iniciada pelos jovens”, diz
Ana Lúcia Saboia, do IBGE.

É o caso dos empresários
Eduardo Almeida e Sylvia Teixei-
ra, ambos com 29 anos, cada um
dono de seu próprio negócio. Os

dois vivem juntos há dois anos,
em Porto Alegre, e priorizaram a
busca de outros sonhos antes da
formalização do casamento.
“Queremos comprar uma casa”,
explica Sylvia.

Um cenário bem diferente do
que viveu a consultora pedagógi-
ca paulista Priscila Monteiro,
“juntada” com o marido, José
Costa, há 22 anos. Naquela época,
conta ela, a decisão de não se ca-
sar significava uma posição ideo-
lógica. “Eram só os considerados
alternativos que faziam isso, os
mais intelectuais, que eram con-
tra a regra do sistema”, diz ela.

Antes de se unir a José, Priscila
já tinha tido outra experiência si-
milar, que durou cerca de quatro
anos. Desse primeiro relaciona-
mento, nasceram seus dois fi-
lhos mais velhos. Um deles deci-
diu não seguir a tradição mater-
na e se casou no cartório. “É uma
decisão muito pessoal. E optar
pelo não casamento formal per-
deu a conotação revolucionária

que tinha antes”, diz Priscila.
Hoje, até dentro da Igreja esse

tipo de união tem crescido. Qua-
se quatro em cada dez católicos
casados (37,5%) não passaram
por cerimônia institucional. Em
2000, eram 28,7%.

Escolaridade. Os dados tam-
bém mostram que homens e mu-
lheres tendem cada vez mais a se
unir a pessoas do mesmo nível
educacional. Em 2010, 68,2%
dos casais tinham o mesmo nível
de instrução. Em 2000, eram
65%. “Os ganhos em escolarida-
de tornam a população um pou-
co mais homogênea”, diz o técni-
co do IBGE Leonardo Athias.

Mudanças demográficas, co-
mo queda da taxa de fecundida-
de, econômicas, como ingresso
crescente da mulher no mercado
de trabalho, e legais, como a dimi-
nuiçãona burocraciaparaodivór-
cio, contribuíram para mudanças
no perfil das famílias brasileiras.

A proporção de divorciados
quase dobrou em dez anos, pas-
sou de 1,7% da população brasi-
leira para 3,1%. Os casados caí-
ram de 37% para 34,8%.

Com as mulheres tendo menos
filhos e mais tarde, houve um au-
mento das famílias formadas por
casais sem filhos, que passaram
de 15% para 20,2%. Mas o arranjo
familiar mais comum continua a

sero decasaiscomfilhos: 55%.Em
2000, eram 63,6% das famílias.

Do total de 27,4 milhões de ca-
sais com filhos, cerca de um sex-
to (16,3%) vive com enteados e
filhos ou apenas com enteados.
Eles formam o que o IBGE cha-
ma de “famílias reconstituídas”.

Em dez anos, aumentou a pro-
porção de domicílios que têm
mulheres como responsáveis.
Em 2000, eram 22,2% moradias
e chegaram a 37,3% em 2010. Se-
gundo o IBGE, é mais um reflexo
do aumento da escolaridade e da
renda da população feminina e
também das mudanças culturais
registradas nas últimas décadas.
/ COLABOROU OCIMARA BALMANT

‘Juntados.’ João Costa e Priscila Monteiro vivem juntos há 22 anos, sem casamento oficial

● Moradias
O déficit habitacional também
considera a precariedade na
construção dos domicílios, as
habitações localizadas em áreas
impróprias e o gasto excessivo
das famílias com aluguel.

Elas fogem do modelo de
um núcleo familiar; nº de
famílias na mesma casa
é usado para calcular
déficit habitacional

● Nova configuração

3,1%
é a proporção de divorciados em
2010, contra 1,7% em 2000

53,8%
dos casais gays são de mulheres

� Cerca de 15% das famílias brasileiras têm mais de um núcleo e abrigam agregados

DOMICÍLIOS COMPARTILHADOS
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EM PORCENTAGEM EM PORCENTAGEM

Moradias 
recenseadas

Total de famílias por região Perfil dos casais

57.314.048

FAMÍLIAS ÚNICAS FAMÍLIAS CONVIVENTES
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4,5 1,5 1,41,4

37,5 31,6 59,9 26,5 

NO BRASIL

54.357.190

84,615,4

Com 2 ou mais 
pessoas 
com parentesco

87,2% 
(49.982.183)

Com 2 ou mais 
pessoas 
sem parentesco

0,7% (393.843)

Com uma pessoa

12,1% (6.938.023)
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A26.




