
Indicadores de Segurança: principais destaques de março de 2018
LETALIDADE VIOLENTA

No estado: 636 vítimas. Em relação a março de 2017, 

foram 19 vítimas a menos (redução de 2,9%). Em relação a 
fevereiro de 2018 foram 75 vítimas a mais. No total dos 
três primeiros meses de 2018 foram 1.846 vítimas (30 
vítimas a menos do que na soma dos três primeiros meses 
de 2017, uma redução de 1,6%). 

AISP 35: 26 vítimas.  
Aumento de 14 em 
relação a março de 2017

AISP 21: 30 vítimas. 
Aumento de 12 em 
relação a março de 
2017

Série Mensal Letalidade Violenta – Estado (Jan/13 a Mar/18)

AISP 23: 15 vítimas.  
Aumento de 12 em 
relação a março de 2017. 
13 vítimas foram na CISP 
11 (Rocinha).  7 delas 
foram de homicídio 
decorrente de oposição à 
intervenção policial. 

AISP 27: 10 vítimas.  
Redução de 9 em relação 
a março de 2017Obs: As AISP 4, 6, 9 e 18 sofreram alteração territorial em julho do ano passado. Por isso, a comparação 

entre março de 2018 e março de 2017 nessas AISP não foram consideradas para destaque. 

Homicídio Decorrente de Oposição à Intervenção Policial: 
109 vítimas em março de 2018. Foram 14 vítimas a menos 
do que em março de 2017. Porém, foi o segundo número 
mais alto para o mês de março depois de 2008. No total 
dos três primeiros meses de 2018 foram 363 vítimas, 
contra 306 no primeiro trimestre de 2017 (um 
crescimento de 18,6%). 

Vítimas de Letalidade Violenta (Diferença Março 18 – Março 17)

Vítimas de Letalidade Violenta (Diferença Março 18 – Março 17)



Indicadores de Segurança: principais destaques de março de 2018
ROUBO DE VEÍCULO

No estado: 5.358 ocorrências. É o maior número para 

um mês na série histórica. Em relação a março de 2017, 
foram 356 casos a mais (aumento de 7,1%). No total dos 
três primeiros meses de 2018 foram 15.436 ocorrências 
(1.942 ocorrências a mais do que na soma dos três 
primeiros meses de 2017, um aumento de 14,4%). 

AISP 39: 371 ocorrências.  
Aumento de 196 em 
relação a março de 2017 
(112,0%)

AISP 20: 494 ocorrências.  
Redução de 98 em relação 
a março de 2017 (-16,5%)

AISP 7: 632 ocorrências.  
Maior número da série 
histórica da AISP

Série Mensal Roubo de Veículo– Estado (Jan/13 a Mar/18)

AISP 41: 729 ocorrências. 
Aumento de 317 em 
relação a março de 2017 
(76,9%). 

AISP 2: 74 ocorrências.  
Aumento de 39 em 
relação a março de 2017

AISP 27: 25 ocorrências.  
Queda de 50 em relação a 
março de 2017 (-66,7%)

AISP 3: 256 ocorrências. 
Havia tido um crescimento 
acentuado nos dois 
primeiros meses do ano 
(em fevereiro foram 356 
casos), e recuou para o 
patamar mais baixo desde 
fevereiro de 2017. 

Obs: As AISP 4, 6, 9 e 18 sofreram alteração territorial em julho do ano passado. Por isso, a comparação entre março 
de 2018 e março de 2017 nessas AISP não foram consideradas para destaque. 

Casos de Roubo de Veículo (Diferença Março 18 – Março 17) AISP 25: 22 ocorrências.  
Queda de 27 em relação 
a março de 2017

Casos de Roubo de Veículo (Diferença Março 18 – Março 17)



Indicadores de Segurança: principais destaques de março de 2018
ROUBO DE RUA E ROUBO DE CARGA*

No estado: 11.182 ocorrências. Significa um aumento de 731 ocorrências em relação 

a fevereiro. Na soma dos três primeiros meses de 2018 foram 32.585 ocorrências.

* Por conta da paralisação dos policiais civis ocorrida no 1º trimestre de 2017, que causou atípica subnotificação nesses dois delitos, não foi feita a 
comparação entre as ocorrências de março de 2018 e as ocorrências de março de 2017.

ROUBO DE RUA ROUBO DE CARGA

No estado: 917 ocorrências. Significa um aumento de 175 ocorrências em relação a 

fevereiro. Na soma dos três primeiros meses de 2018 foram 2.636 ocorrências.

Série Mensal Roubo de Rua – Estado (Jan/13 a Mar/18) Série Mensal Roubo de Carga – Estado (Jan/13 a Mar/18)

AISP 7: 225 ocorrências.  
Maior número da série 
histórica da AISP, a 
exemplo do que 
aconteceu com roubo 
de veículos. AISP 15: 73 ocorrências. 

Manteve sua trajetória 
de queda e atingiu o 
menor número desde 
julho de 2017. 

AISP 3: manteve a 
trajetória de queda dos 
últimos meses e chegou 
a 29 registros em março 
de 2018. Em fevereiro 
haviam sido 60 casos.

AISP 41: 87 ocorrências. 
17 a mais do que em 
fevereiro. Interrompeu 
a trajetória de queda 
dos últimos dois meses. 
Porém, 33 casos a 
menos que em março 
de 2017.

Paralisação de policiais civis Paralisação de policiais civis

AISP 20: 995 ocorrências.  
AISP com maior número 
de registros no mês de 
março de 2018.

AISP 15: 993 ocorrências.  
Veio logo em seguida da 
AISP 20 no número de 
registros em março.

As duas AISP somadas, com 
mais a AISP 7, que teve 848 
ocorrências, correspondem 
a 24,5% dos roubos de rua 
no estado em março.



Indicadores de Segurança: principais destaques de março de 2018
CISP 34 (onde está localizada a Vila Kennedy)

Roubo de Veículo: 148 ocorrências, o número mais 
baixo desde fevereiro de 2017. Em relação a março 
de 2017, foram 22 ocorrências a menos (queda de 
12,9%). Em relação a fevereiro de 2018, foram 90 
ocorrências a menos.

Roubo de Carga: 20 ocorrências. O número mais baixo 
desde agosto de 2014. Em relação a março de 2017, 
foram 22 casos a menos, mesmo aquele mês ainda 
tendo sido possivelmente afetado pelas subnotificações
decorrentes da paralisação de policiais civis. Em relação 
a fevereiro de 2018 foram 18 ocorrências a menos.

Roubo de Rua: 366 ocorrências. O número mais 
baixo desde abril de 2017. Em relação a fevereiro 

ocorrências a menos.

Letalidade violenta: 10 vítimas. O número mais 
baixo para o mês de março desde o início da série 
em 2003. Em relação a março de 2017, foram 7 
vítimas a menos. Em relação a fevereiro de 2018, 
foram 5 vítimas a menos.

baixo desde abril de 2017. Em relação a fevereiro 
e a janeiro de 2018 foram 7 ocorrências a menos.




