Atlas da Violência 2019
homicídios
65.602 em 2017
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VIOLÊNCIA ARMADA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
4.936 mulheres assassinadas em 2017 –

72,4% dos homicídios em 2017

Taxa de 31,6 por 100 mil habitantes
Maior número da história

maior número em 10 anos

foram cometidos com Armas de Fogo

13

vítimas
por dia

ESTATUTO DO DESARMAMENTO POUPOU VIDAS!
Média de crescimento
dos homicídios nos
14 anos PRÉ Estatuto
do Desarmamento:
5,44% ano

JUVENTUDE PERDIDA
35.783 jovens

assassinados em 2017

Taxa 69,9 por
100 mil jovens

Aumento de 6,7% com relação a 2016
e de 37,5% em relação a 2007

140,2

Rio Grande
do Norte

Ceará

Entre 2007 e 2017...

128,6

Pernambuco

Alagoas

Menores taxas
SP – 2,2
DF – 2,9
SC – 3,1
PI – 3,2

vítimas eram
66% das
negras no último ano

CE

De 2007 a 2017...

RN
PE
AL
SE

AC

133,0

Maiores taxas
RR – 10,6
RN – 8,3
AC – 8,3
CE – 8,1

PERFIL DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIO

PIORES CENÁRIOS:
152,3

Média de crescimento
dos homicídios nos
14 anos PÓS Estatuto
do Desarmamento:
0,85% ano

618 mil pessoas foram

29,9%
A taxa de homicídio de mulheres não negras cresceu 4,5 %
A taxa de homicídio de mulheres negras cresceu

92% das vítimas

vítimas de homicídio

eram homens

Entre 2012 e 2017

3,3%
Homicídios dentro de casa crescem 17,1 %
Homicídios fora da residência caem

126,3

125,5

Acre

Sergipe

74,6% dos homens e
66,8% das mulheres

76,9% dos homicídios de
homens e 53,8% dos de

possuíam até sete anos de estudo

mulheres foram por arma de fogo

Número de mulheres mortas por arma de fogo
na residência cresce

Número de mulheres mortas por arma de fogo

O PESO DA DESIGUALDADE RACIAL
75,5% das vítimas de homicídio no Brasil em 2017 eram negras
de homicídios
43,1 Taxa
de negros

Para cada indivíduo não negro
vítima de homicídio, houve
2,7 negros mortos.

16,0 Taxa de homicídios

Em Alagoas, essa relação é de
18,3, sendo o pior cenário estadual.

de não negros

De 2007 a 2017...
A taxa de homicídio de negros cresceu 33,1%
A taxa entre os não negros cresceu 3,3%

28,7%

fora da residência aumenta

Sábado foi o dia com maior frequência de homicídios
VIOLÊNCIA CONTRA LGBTI+
Denúncias de homicídios contra LGBTI+
• Foram denunciados

193 homicídios

contra LGBTI+ em 2017
• Só entre 2016 e 2017, o número de denúncias
cresceu

127%, de 85 para 193

6,2%

Aumento dos homicídios de mulheres ou dos feminicídios?
Notificações de violência (física, psicológica, tortura, outros)
contra homossexuais e bissexuais
• Em 2016, foram

5.930 notificações de violência contra

homossexuais e bissexuais

64,8% dos agressores de homossexuais e bissexuais eram homens
• 59,5 % das vítimas eram mulheres
• 92,1 % das vítimas residiam em áreas urbanas
•

