
Números da criminalidade em Pernambuco  

 

NOVEMBRO TEM MENOS FEMINICÍDIOS E CVLIs DE MULHERES  

- Em novembro último, as mortes violentas de mulheres diminuíram 36% em 

comparação com o mês equivalente de 2020. A queda foi de 25 para 16 

vítimas. Além disso, os feminicídios caíram 16,7% em novembro, de 6 para 

5 vítimas.  

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM QUEDA NO MÊS E NO ANO  

- As queixas de mulheres devido à violência doméstica e familiar no Estado 

mostraram declínio tanto em novembro como no total dos 11 meses já 

terminados de 2021. De 1 a 30/11 deste ano houve 3.254 vítimas, -16,31% 

em comparação com as 3.888 de novembro do ano passado. Quanto ao 

período de janeiro a novembro, a redução foi de 1,17%: de 38.035 vítimas 

em 2020 para 37.591 em 2021. 

ESTUPROS PERMANECEM EM DECLÍNIO - Menos mulheres foram  

- vítimas de estupro em Pernambuco no último mês: foram 192 as que 

prestaram queixa em delegacias de Polícia Civil, contra 206 em novembro 

de 2020. A redução foi de -6,8%. Já os casos relativos ao intervalo de janeiro 

a novembro de 2021 totalizaram 2.195, -5,96% em relação aos 2.334 

estupros notificados nesse intervalo em 2020.  

MÊS DE NOVEMBRO COM MENOS ROUBOS DESDE 2012  

- De acordo com as estatísticas do Sistema Infopol de Pernambuco, em 

novembro de 2021 foram registrados 4.168 boletins de ocorrências de roubo 

e, no de 2020, outros 4.215. Este foi o melhor novembro desde 2012, quando 

se computaram 3.867 crimes deste tipo. O resultado significa que 47 assaltos 

foram impedidos no mês passado, equivalente a uma retração de 1,12% em 

relação a novembro de 2020. 

ZONA DA MATA LIDERA REGIÕES COM QUEDA ROUBOS  

- Em novembro, a Zona da Mata teve a maior redução nos crimes 

patrimoniais, de 11,52%, com 315 casos em 2021 e 356 em 2020. Em 

seguida, o Agreste, com 745 ocorrências em 2021 e 810 em 2020, uma queda 

de 8%. A Região Metropolitana apresentou -3,93%, com 1.319 crimes em 

2021 e 1.373 em 2020. O Sertão teve alta de 6,22%: de 241 denúncias (2020) 

para 256 (2021). Por fim, o Recife variou 6,83%, com 1.435 em 2020 e 1.533 

em 2021. 



ROUBO A ÔNIBUS DIMINUIU 65,63% NO MÊS  

- Investidas contra veículos de transporte público de passageiros também 

estão recuando. Em novembro, a redução percentual foi de 65,63% com 22 

ocorrências no 11º mês de 2021 e 64 no de 2020. No acumulado do ano, a 

queda desse tipo de crime foi de 17,29%, com 488 ocorrências nos onze 

meses de 2020 e 590 no mesmo intervalo de 2021. As forças de segurança 

prenderam 51 pessoas, este ano, por roubo em transporte coletivo. 

CAI NÚMERO DE CARGAS ROUBADAS  

- As ocorrências de roubo de carga apresentaram redução de 19%, com 29 

casos em novembro de 2021 e 36 no mesmo intervalo do ano passado. De 

janeiro a novembro, chegou a -33,8%, com 335 cargas roubadas este ano e 

506 em 2020. 

NOVEMBRO SEM INVESTIDAS A BANCOS, CARROS-FORTES E 

CAIXAS ELETRÔNICOS  

- O mês de novembro de 2021 teve redução de 100% nos crimes contra 

instituições financeiras, já que não houve nenhum registro de crime do 

gênero. Em 2020, houve um boletim de ocorrência. Entre janeiro e 

novembro, retração de 27%, com 11 investidas consumadas em 2021, 

enquanto em 2020 tinham sido 15. 

PRODUTIVIDADE POLICIAL  

- Ao longo de 2021, até 30/11, as forças de segurança pública de Pernambuco 

apreenderam 5.402 armas e prenderam 59.429 pessoas em flagrante. 

Também cumpriram 4.390 mandados de prisão e 5.954 autuações de 

adolescentes que cometeram atos infracionais. Os policiais do Estado 

atuaram, ainda, em 8.410 ocorrências de combate ao tráfico de drogas. 


