
OS TIPOS DE DOMICÍLIOS IDENTIFICADOS FORAM: 

• Casas: 254.052 unidades;  
• Apartamentos: 237.297;  
• Casas em vilas ou em condomínios: 15.278; e  
• Outras (inclusive casa de cômodos e cortiços): 1.829  

        Titularidade:  

• 395.395 são próprias;  
• 85.363 são alugadas;  
• 21.609 são cedidas;  
• 6.086 o IBGE caracteriza como outros  

        Moradores:   

• 109.653 tinham apenas 1 morador  
• 5.521 domicílios tinham 8 ou mais moradores.   

        Energia elétrica:  

• Apenas 516 habitações não possuíam algum tipo de fonte de energia elétrica  

        Destino de resíduos:  

• Menos de mil unidades não possuíam nenhum tipo de coleta  

        Abastecimento de água:  

• 505.146 são atendidos pela Rede Geral de Distribuição;  
• 1.269 são abastecidos por poços ou nascentes da propriedade; e  
• 2.037 tinham outra forma de abastecimento.  

  
Os primeiros resultados definitivos do Censo Demográfico de 2010 divulgados em abril 

deste ano mostram que há um envelhecimento da população de Porto Alegre em relação ao Censo 
anterior de 2000. Somado a isso, houve uma queda na proporção de jovens.  
               A população idosa (60 anos ou mais) da Cidade aumentou 32% em relação a  2000, 
passando de 160.540 para 211.896 pessoas, enquanto a população jovem (zero a 24 anos) da 
cidade  apresentou um decréscimo de 13,68% com destaque para o número de crianças de zero a 
quatro anos que diminuiu quase 25%. Como conseqüência mais clara desta modificação estrutural 
na composição populacional porto-alegrense, a pirâmide etária da Cidade tem uma forma cada vez 
mais retangular, como pode ser observado comparando a pirâmide de 2010 com a de 2000 nas 
imagens a baixo.  Em paralelo ao envelhecimento, a taxa média de crescimento populacional foi de 
apenas 0,35% ao ano, caracterizando Porto Alegre como a capital brasileira que cresce em ritmo 
mais lento, segundo o IBGE. Em termos absolutos, o aumento nos últimos 10 anos foi de 48.935 
habitantes. Sendo observado que mantendo essa taxa, a Capital levará 200 anos para duplicar a 
sua população atual. 

     Ainda foi observado que as famílias diminuíram e mais pessoas passaram a morar 
sozinha. É o que mostra a informação do aumento de 67.879 domicílios em 2010, diminuindo o 
número de moradores por habitação de 3,06 (Censo 2000) para 2,75 em 2010. 
              Por fim, Porto Alegre tem 1.409.351 habitantes, o que representa 13,2% da população do 
Estado do RS, que é de 10.693.929. Em 2000, a participação da capital era de 13,4%. A perda de 



representatividade também é observada em outras metrópoles brasileiras, como São Paulo, Rio de 
janeiro, Belo Horizonte. 
           Essas informações têm aplicação importante na formulação de políticas sociais, na medida 
em que permitem estimar a taxa de expansão necessárias aos diversos serviços e equipamentos 
sociais disponibilizados pela municipalidade. 
 

Segue distribuição etária da população. 
 
  

 

   
 



 
  

fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. 

  

Densidade Populacional 

De acordo com os dados do IBGE, Porto Alegre tem uma densidade demográfica de 2.837,52 
habitantes por Km2, a segunda maior do Estado. A cidade com maior densidade é Esteio com 
2.917,87 hab./Km2 e a com menor é Pedras Altas com 1,61 hab./Km2. 

 Razão de Sexo: Porto Alegre uma Cidade com Mais Mulheres 

Os dados divulgados mostram que Porto Alegre tem 653.787 homens e 755.564 mulheres, 
indicando a razão de sexo na Cidade que é 86,5, a menor do Estado. Ou seja, na capital para 
cada grupo de 100 mulheres há 86.5 homens. Para se ter uma ideia, Charqueadas é a cidade 
que tem a maior razão que é de 123,7. 

A razão entre sexo é o número de homens para cada grupo de 100 mulheres. Expressa a relação 
quantitativa entre os sexos. Se igual a 100, o número de homens e de mulheres se equivalem; 
acima de 100, há predominância de homens e, abaixo, predominância de mulheres. 
 
 


