
 

  

 

RESUMO DOS INDICADORES DE NOVEMBRO DE 2016 

HOMICÍDIO DOLOSO 

 No mês de novembro, foram registradas 461 vítimas de homicídio doloso no 

estado do Rio de Janeiro.  Esse número indica um aumento de 121 vítimas em relação 

ao mesmo mês de 2015, ou 35,6% de vítimas a mais. Em relação ao mês de outubro 

deste ano, quando foram registradas 462 vítimas, a variação foi de uma vítima a menos. 

Já quando observamos o acumulado de janeiro a novembro de 2016, foram registradas 

4.572 vítimas de homicídio doloso, o que representa um aumento de 754 mortes (ou 

19,7% a mais) em relação ao mesmo período de 2015.  

 

 

Ao longo do ano de 2016, observamos uma elevação do número de vítimas nos 

meses iniciais, até abril, com queda em maio e estabilidade naquele patamar até agosto, 

com nova elevação em setembro e outubro, e estabilização em novembro em relação ao 

mês anterior.  A média do ano para o estado até o fim de novembro é de 415,6 vítimas 

por mês. Abril foi o mês com o maior número de vítimas registradas: 475. Novembro 
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foi o mês com o terceiro maior número de vítimas. Note-se ainda que, com exceção do 

mês de janeiro, em todos os meses do ano de 2016 o número de vítimas de homicídio 

doloso esteve acima dos respectivos meses de 2015. 

  Grande parte desse aumento de homicídios no acumulado do ano, quando 

comparado com o mesmo período de 2015, foi registrada em municípios da Baixada 

Fluminense e da Região Norte do estado, além de São Gonçalo. As Áreas Integradas de 

Segurança Pública (AISP) que registraram maiores aumentos foram a AISP 24, a AISP 

08, a AISP 32, a AISP 15 e a AISP 07, com respectivamente 117, 96, 62, 47 e 42 mortes 

a mais. Já as AISP que apresentaram maior redução de casos foram a AISP 27, a AISP 

04 e a AISP 09, todas na capital, com respectivamente 13, 11 e 6 mortes a menos. 

 

No mês de novembro, as AISP que apresentaram maior número de vítimas de 

homicídio doloso foram a AISP 20 e a AISP 24, ambas na Baixada Fluminense, com 45 

vítimas cada, representando, somadas, praticamente 20% do número total de vítimas do 

estado no mês. Em seguida, vieram a AISP 15, também na Baixada, e a AISP 08, no 

norte fluminense, com 34 e 32 vítimas, respectivamente. A AISP 07 (São Gonçalo) e a 

AISP 25 (Região dos Lagos), que vêm na sequência, tiveram 29 vítimas cada uma.  Já a 

AISP 02, a AISP 17, a AISP 19 e a AISP 23 não apresentaram nenhuma vítima de 

homicídio doloso em novembro. 
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HOMICÍDIO DECORRENTE DE OPOSIÇÃO À INTERVENÇÃO POLICIAL 

 No mês de novembro, foram registradas 94 vítimas de homicídio decorrente de 

oposição à intervenção policial no estado do Rio de Janeiro. Este é o maior valor 

encontrado na série histórica este ano. Esse número indica um aumento de 47 vítimas 

(ou 100% de vítimas a mais) em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em relação ao 

mês de outubro deste ano, quando foram registradas 86 vítimas, a variação foi de oito 

vítimas a mais. Já quando observamos o acumulado de janeiro a novembro de 2016, 

foram registradas 815 vítimas de homicídio decorrente de oposição à intervenção 

policial, o que representa um aumento de 199 mortes (ou 32,3% vítimas a mais) em 

relação ao mesmo período de 2015. Em 2016, a média do estado é de 74,1 vítimas de 

homicídio decorrente de oposição à intervenção policial por mês.  
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Grande parte do aumento registrado no acumulado de janeiro a novembro deste 

ano em relação ao mesmo período do ano anterior se concentrou em apenas duas AISP, 

ambas na zona norte da Capital: a AISP 41, com aumento de 41 vítimas, e a AISP 3, 

com aumento de 40 vítimas. Em um segundo bloco de AISP onde foi verificado 

aumento no acumulado deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior, estão a 

AISP 22, com 22 vítimas a mais, e a AISP 15 e a AISP 5, ambas com 17 vítimas a mais. 

Já as AISP que apresentaram maior redução de casos no período de janeiro a outubro de 

2016 foram a AISP 33, a AISP 14, a AISP 9 e a AISP 16, com, respectivamente, 11, 11, 

9 e 8 vítimas a menos. 
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No mês de novembro, as AISP que apresentaram maior número de mortes foram 

a AISP 07 e a AISP 15, com 13 vítimas cada. Em seguida, vieram a AISP 35 e a AISP 

41, com 11 e 10 vítimas, respectivamente. O somatório das quatro AISP citadas resulta 

na metade do total de homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial do 

estado do Rio de Janeiro no mês de novembro. 

 

ROUBO DE RUA 

 No mês de novembro, foram registrados 12.207 roubos de rua no estado do Rio 

de Janeiro. Esse número indica um aumento de 4.979 casos em relação ao mesmo mês 

do ano anterior, ou 68,9% a mais. Este é o segundo valor mais alto registrado desde 

janeiro de 2013. No acumulado de janeiro a novembro de 2016, foram registrados 

116.509 casos de roubo de rua, o que representa um aumento de 38.699 casos em 

relação ao mesmo período do ano anterior (ou 49,7% a mais). Analisando as séries 

históricas a partir do ano 2001, os meses de 2016 apresentaram os valores mais altos já 

registrados no estado do Rio de Janeiro, até então. Em 2016, até aqui, foram registrados, 

em média, 10.591,7 casos de roubo de rua por mês.  
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No acumulado de janeiro a novembro de 2016, as AISP que apresentaram maior 

crescimento no número de casos em relação ao mesmo período do ano anterior foram a 

AISP 07, a AISP 20 e a AISP 15, com, respectivamente, 5.620, 5.349 e 4.063 casos a 

mais. As três AISP ficam na Região Metropolitana do estado, sendo a primeira em São 

Gonçalo e as outras duas na Baixada Fluminense. Na comparação entre os períodos, 

apenas a AISP 2, na zona sul carioca, apresentou redução, ainda que pequena, no 

número de casos: 37 registros a menos.    
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No mês de novembro, as AISP que apresentaram maior número de casos foram a 

AISP 20, a AISP 07, a AISP 15, a AISP 09 e a AISP 41, com 1.426, 1.283, 956, 871 e 

723 casos, respectivamente. O somatório das cinco AISP citadas é equivalente a 43% do 

estado. 

 

 

ROUBO DE VEÍCULO 

 No mês de novembro, foram registrados 4.111 casos de roubo de veículo no 

estado do Rio de Janeiro. Esse número indica um aumento de 1.500 registros em relação 

ao mesmo mês do ano anterior, uma variação de 57,4%. Mesmo que tendo apresentado 

uma redução de 71 casos em relação ao mês de outubro, novembro foi o mês com o 

segundo maior número de roubos de veículos no ano de 2016. A média mensal do ano, 

até o final de novembro, foi de 3.410,5 veículos roubados por mês.  
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Grande parte do aumento de casos observado no acumulado de janeiro a 

novembro de 2016 em relação ao mesmo período de 2015 foi registrada na AISP 20, na 

AISP 07, na AISP 21 e na AISP 41, com, respectivamente, 1.475, 1.441, 925 e 783 

casos a mais. A única AISP que apresentou redução, ainda que pequena, de casos no 

período foi a AISP 26, com 3 roubos a menos em relação ao período de janeiro a 

novembro de 2015. 

 

As AISP que apresentaram maior número de casos em novembro foram a AISP 

20, a AISP 41, a AISP 07, a AISP 09 e a AISP 15, com, respectivamente, 524, 431, 397, 

344 e 322 roubos de veículo no mês. O somatório das cinco AISP descritas representa 

49% do total do estado. 
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OBSERVAÇÕES 

Nota-se que, no mês de novembro de 2016, a AISP 07 (São Gonçalo) e a AISP 

15 (na Baixada Fluminense) apareceram entre as de maior incidência em todos os títulos 

analisados. Já a AISP 20, também na Baixada, e a AISP 41, na zona norte da Capital, 

apareceram entre as de maior incidência em três dos quatro títulos.  

Ainda em relação ao mês de novembro, chama a atenção a presença de duas 

AISP do interior do estado entre as de maior incidência de homicídio doloso: a AISP 8, 

no norte fluminense, e a AISP 25, na Região dos Lagos. 

Digno de nota, ainda, o fato de que as cinco AISP com maior incidência em 

roubo de rua no mês de novembro também são as cinco com maior incidência em roubo 

de veículo: AISP 7, AISP 9, AISP 15, AISP 20 e AISP 41. 

No que diz respeito ao acumulado de janeiro a novembro, chama a atenção que a 

AISP 15, na Baixada Fluminense, foi uma das que mais contribuiu para o aumento, na 

comparação com o mesmo período do ano passado, do número de vítimas nos dois 

títulos analisados que compõem o indicador de letalidade violenta: homicídio doloso e 

homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. A mesma AISP aparece ainda 

entre aquelas com maior crescimento no número de casos de roubo de rua. 

 Em relação ao crescimento verificado, no período, nos crimes contra o 

patrimônio analisados (roubo de rua e roubo de veículo), a AISP 7 (São Gonçalo) e a 
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AISP 20, na Baixada Fluminense, aparecem em ambos os títulos entre as principais 

responsáveis pelo crescimento no número de casos. A AISP 7 aparece ainda entre 

aquelas com o maior crescimento no número de vítimas de homicídio doloso, 

merecendo especial atenção.      

  

 

Lista de AISP citadas no Balanço Mensal de Novembro (2016) 

AISP 2 
Referente aos bairros Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória, Laranjeiras, 

Botafogo, Humaitá e Urca 

AISP 3 

Referente aos bairros Cachambi, Méier, Abolição, Encantado, Piedade, 

Pilares, Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e 

São Francisco Xavier, Água Santa, Engenho de Dentro, Lins de Vasconcelos, 

Todos os Santos, Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça 

e Tomás Coelho 

AISP 4 

Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido, Centro (parte), Caju, 

Mangueira, São Cristóvão, Vasco da Gama, Maracanã, Praça da Bandeira e 

Tijuca (parte) 

AISP 5 
Referente aos bairros Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo, Saúde, Lapa e 

Paquetá 

AISP 7 São Gonçalo 

AISP 8 
Campos dos Goytacazes, São Francisco 

de Itabapoana, São Fidélis e São João da Barra 

AISP 9 

Referente aos bairros Campinho, Cascadura, Praça Seca, Quintino Bocaiúva, 

Vila Valqueire, Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, 

Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Coelho Neto, Colégio 

(Parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda 

AISP 14 
Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo, 

Vila Militar, Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará 

AISP 15 Duque de Caxias 

AISP 16 

Referente aos bairros Brás de Pina (Parte), Olaria, Penha e Penha Circular 

(Parte), Brás de Pina (Parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,  

Penha Circular (Parte), Vigário Geral e Complexo do Alemão 
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AISP 17 

Referente aos sub-bairros de Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, 

Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, 

Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi 

AISP 19 Referente aos bairros de Copacabana e Leme 

AISP 20 Nova Iguaçú, Mesquita e Nilópolis 

AISP 21 São João de Meriti 

AISP 22 
Referente aos bairros de Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, 

Maré e Ramos 

AISP 23 
Referente aos bairros Rocinha, Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim Botânico, 

Lagoa, São Conrado e Vidigal 

AISP 24 Seropédica, Itaguaí, Paracambi, Queimados e Japeri 

AISP 25 
Araruama, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Armação dos 

Búzios, Iguaba Grande, Arraial do Cabo 

AISP 26 Petrópolis 

AISP 27 
Referente aos bairros Paciência, Santa Cruz, Guaratiba, Pedra de Guaratiba e 

Sepetiba 

AISP 32 
Casimiro de Abreu, Conceição de Macabú, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã 

e Carapebus 

AISP 33 Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro 

AISP 35 Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Cachoeiras de Macacu 

AISP 41 

Referente aos bairros Colégio (Parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila 

Kosmos, Vila da Penha, Vista Alegre, Anchieta, Guadalupe, Parque 

Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque 

Colúmbia e Pavuna 

 

 

 

 


