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1. Universo da pesquisa

Registros  administrativos 

▪ Nascimentos

▪ Casamentos

▪ Divórcios 

▪ Óbitos

▪ Óbitos fetais
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2. Informantes

• Cartórios

• Varas de família, 

cíveis, foros 

• Tabelionatos

Mais de 20 000 informantes
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3. Objetivo e importância

● Fornecer estatísticas para estudos demográficos 

● Acompanhamento da evolução populacional 

● Cobertura do sistema de registros

● Instrumento para implantação e avaliação de 

políticas públicas

● Análise de aspectos sociais
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4. Breve histórico 

● Lei 6.015/73 – Lei de Registros Públicos

● 1975 – Primeira divulgação 

● 1985 – Divulgação das separações Judiciais e Divórcios

● 2007 – Coleta de separações e divórcios em tabelionatos

(Lei 11.441/2007)

● 2013 – Casamentos de pessoas do mesmo sexo 

(Resolução 175/CNJ); último ano da divulgação das 

separações.

6



5. Forma de Coleta

● Cartórios – 13,7%

● Tabelionatos – 77,8%

● Varas – 87,4%

Questionários 

impressos

As informações podem ser enviadas também 

por meio eletrônico
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5. Forma de coleta 
Envio de arquivos pela página do IBGE

http://www.registrocivil.ibge.gov.br/ 8



6. Algumas variáveis investigadas

Nascimentos

● Data e local de 

nascimento 

● Lugar de nascimento

● Tipo de gravidez

● Sexo 

● Lugar de residência da 

mãe

● Idade da mãe na 

ocasião do parto

Óbitos

● Data do óbito

● Natureza e local do 

óbito

● Data de nascimento do 

falecido
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6. Algumas Variáveis investigadas

Casamentos

● Data do casamento e 

nascimento

● Estado civil anterior

● Lugar de nascimento e 

domicílio dos cônjuges

Divórcios

● Natureza  

● Data do casamento e 

nascimento

● Regime de bens

● Lugar de nascimento e 

domicílio dos cônjuges
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7. Registros de nascimentos - 2019
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Nascimentos - Registros 2019

UF de 
residênciaANO de 

nascimento
Pessoas 

Registradas

2 888 218

2 812 030

2019

2 806 456

UF conhecida

5 574

UF desconhecida 
ou no 

estrangeiro

76 188

Anos 
anteriores
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Nascidos em anos anteriores e registrados em 2019

76 188

2,6%

dos registros de 
2019

28 614       Norte

21 736        Nordeste

66,1% dos registros

25 838

Outras Regiões, Região 
ignorada ou no 

estrangeiro
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Registros de nascidos vivos ocorridos no ano - Brasil 

- 2010/ 2019
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(3,1%)



Registros de nascidos vivos ocorridos no ano por 

mês do registro - Brasil - 2019
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Em 2019 média mensal de 234 336 
registros de nascimentos ocorridos 
no ano.



Nascidos vivos ocorridos no ano, segundo a faixa 

etária da mãe (%) - 1999/2019
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Nascidos vivos ocorridos no ano por faixa etária da 

mãe (%) - Brasil e Regiões - 2019
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Menos de 

20



Nascidos vivos ocorridos no ano, por sexo, segundo a 

faixa etária da mãe - 2019
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Faixa 

etária

105 meninos 
para 100 
meninas



População feminina em idade fértil e nascidos vivos 

por faixa etária da mãe - Brasil - 2019
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Registros de nascidos vivos por 1 000 mulheres 

segundo a faixa etária- Brasil - 2019
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Faixas etárias



7. Estimativa de sub-registro de 

nascimentos - 2018



Notas técnicas 

22

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/period

icos/3099/rc_sev_esn_2015_2016_2017.pdf

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/pop

ulacao/9110-estatisticas-do-registro-

civil.html?=&t=notas-tecnicas

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3099/rc_sev_esn_2015_2016_2017.pdf
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9110-estatisticas-do-registro-civil.html?=&t=notas-tecnicas


Estimativa de sub-registro de nascimentos  (%) -

2015/2018
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Sub-registro de nascimentos por UF (%) - 2018
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Total de nascimentos ocorridos em 2018 e não 

registrados 

25

Estimativa de não registrados - 77 495



Total de nascimentos ocorridos em 2018 e não registrados
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Sub-registro de nascimentos por município de 
residência da mãe - 2018
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1 554 (28%) 
municípios com sub-
registro maior que a 
média nacional 



Sub-registro de nascimentos por município de 

residência da mãe - 2018
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% de municípios com sub-

registro maior que 10%:

RR - 80% de 15 munic.

AM - 66,1% de  62 

AP - 62,5% de 16

PA - 47,2% de 144



8. Registros de Casamentos civis
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Casamentos civis

1 024 676

1 015 620

sexos diferentes

9 056

mesmo sexo

28 791 em relação à 2018 ( 2,7%)
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Casamentos civis entre cônjuges do mesmo sexo 
2014 - 2019
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Casamentos entre cônjuges de sexos opostos por 

sexo e faixa etária- 2018/2019
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Casamentos entre cônjuges de sexos opostos -

1984/2019
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Média de 881 088 

37 847 em relação à 2018



Casamentos por mês do registro
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Média mensal:  84 635



Taxa de nupcialidade legal - Brasil - 1974/2018
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Taxa de nupcialidade legal - 2019
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Taxa de nupcialidade legal - 2019
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Idade média dos cônjuges solteiros ao casar, segundo o 
arranjo conjugal - 2019
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9. Divórcios judiciais e extrajudiciais
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Divórcios

383 286

302 883

judiciais

80 403

extrajudiciais
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Lei 6 515 de 26/12/1977 - Lei do divórcio



Divórcios judiciais e extrajudiciais - 2007/2019
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Casamentos X Dissoluções – 1984/2019
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3 casamentos para 

1 divórcio



Taxa geral de divórcios - 1984-2019
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Divórcios por regime de bens - 2009/2019
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Tempo de duração do casamento por grupo de

idades - 2009-2019 
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Divórcios segundo o tempo entre a data do 

casamento e o divórcio - 2019
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Proporção de divórcios judiciais, segundo o arranjo 

familiar – 2009/2019
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53,4% com filhos 
menores de idade



Divórcios por responsável pela guarda  dos filhos 

menores - 2014/2019
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10. Registros de Óbitos
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Óbitos - Registros 2019

Sexo e Idade
Ano do 

falecimento

Pessoas 
Falecidas 

Registradas

1 331 983

1 317 292

2019

1 314 103 
informados

3 189 (0,3%)

Ignorado 
sexo ou 
idade

14 691

(1,1%)

Anos anteriores ou 
ignorado
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Óbitos ocorridos no ano e registrados - 2003/2019 -

Brasil

51

Aumento de 33 796 registros  
em relação a 2018 (2,63%)

Média de 1 120 720 óbitos



Óbitos ocorridos no ano por mês de ocorrência
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Óbitos ocorridos no ano por sexo e faixa etária –

Brasil - 1978/2019
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Percentual de óbitos de menores de 5 anos e pessoas com 65 

anos ou mais de idade - 1978/2019 - Brasil
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Óbitos não naturais por sexo e faixa etária - 2019 
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Sobremortalidade masculina por causas não naturais, 

segundo a  faixa etária – 1988/2019

56



Percentual de registros de óbitos por causas não 

naturais, segundo as Grandes Regiões-2009-2019
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Percentual de registros de óbitos por causas não naturais, 

segundo as faixas etárias - Brasil - 2009 - 2019
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Óbitos masculinos por causas não naturais no grupo de 15 a 24 

anos de idade (%) - 2019



10. Estimativa de sub-registro 

de óbitos - 2018



Estimativa de sub-registro de óbitos (%) - 2015/2018
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Estimativa do sub-registro de óbitos ocorridos em 

2018 por UF (%)
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Estimativa de óbitos ocorridos em 2018 e não 

registrados
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53 415 óbitos 
ocorridos e não 
registrados



Estimativa de óbitos ocorridos em 2018 e não registrados
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Estimativa de sub-registro de óbitos - 2018
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1 038 (18,6%)  

municípios com sub-

registro maior que 

10,5%



Estimativa de sub-registro de óbitos - 2018
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2 209 (37%) dos 

municípios com 

sub-registro maior 

que 4,00%
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