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Censo 2010 contabiliza mais de 60 mil casais homossexuais 

Resultados preliminares foram divulgados nesta sexta-feira (29), pelo IBGE. 
País tem 37,5 milhões de pessoas que vivem com cônjuges do sexo oposto. 

Carolina Lauriano e Nathália Duarte Do G1, no Rio e em São Paulo  
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O Brasil tem mais de 60 mil casais homossexuais, segundo dados preliminares do Censo Demográfico 2010, divulgados nesta sexta-feira (29). 
Essa foi a primeira edição do recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contabilizar a população residente com 
cônjuges do mesmo sexo. 

Ainda de acordo com os resultados preliminares, 37.487.115 pessoas vivem com cônjuges do sexo oposto. 

Em números absolutos, a região com mais casais homossexuais é o Sudeste, que abriga 32.202 casais, seguida pelo Nordeste, com 12.196 casais. 
O Norte tem o menor número de casais do mesmo sexo: 3.429, seguido do Centro-Oeste, com 4.141. A Região Sul tem pouco mais de 8 mil casais 
homossexuais. Entre os estados, São Paulo é o que tem a maior quantidade de casais homossexuais (16.872) e Roraima é o que tem menos, com 
apenas 96 casais que se declararam homossexuais. 

Nesta sexta, o IBGE também divulgou a Sinopse do Censo Demográfico 2010, que apresenta os primeiros resultados definitivos do último 
recenseamento. Alguns números divulgados preliminarmente em novembro de 2010 foram ajustados, a exemplo do total da população, com a 
inclusão de estimativas sobre a população dos domicílios considerados fechados durante a coleta de dados. 

saiba mais 

 IBGE atualiza dados do Censo e diz que Brasil tem 190.755.799 habitantes  
 Consulte a população de sua cidade de acordo com o Censo 2010  
 Número de moradores por domicílio cai 13,2% em 10 anos, diz IBGE  
 Percentual de idosos na população segue em crescimento, diz Censo  
 Palmas é a capital com o maior crescimento populacional em 10 anos  
 Saiba o que mudou no Censo no Brasil em 140 anos  

Os censos demográficos são realizados no Brasil a cada dez anos. Participaram desta edição, segundo o IBGE, cerca de 230 mil recenseadores, 
supervisores, agentes censitários e analistas censitários. A coleta do Censo 2010 foi realizada entre 1º de agosto e 30 de outubro de 2010. 

Grau de parentesco 
Dos 67,5 milhões de domicílios recenseados, mais de 57 milhões são considerados particulares e têm ao menos uma pessoa apontada como 
responsável pelos demais moradores da casa. 

Sobre o grau de parentesco dos residentes em domicílios particulares com relação ao responsável pelo domicílio, o levantamento preliminar 
aponta que, 71.279.012 brasileiros são filhos ou enteados que moram com os pais; 9.123.939 são netos ou bisnetos; 12.771.453 tem outro grau de 
parentesco; e 1.924.250 não possuem nenhum grau de parentesco com os demais moradores do domicílio. 

“Um morador de cada domicílio respondeu ao questionário e enumerou o grau de parentesco de cada morador do domicílio. Quem é o 
responsável, o cônjuge, o filho, o neto e demais parentescos que podem aparecer”, explica a demógrafa Leila Ervatti, do IBGE. 
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