DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM
ALAGOAS NO PERÍODO DE 1999 A 2010
FONTE: Base de dados do CONSEG até 2008; IML a partir de 2009.
OBSERVAÇÕES:
1) A falta de estrutura e de pessoal no CONSEG limitou sobremodo as
possibilidades de reunião de dados e produção de análise própria do colegiado.
2) Os dados sobre ocorrências criminais em Alagoas não são confiáveis,
notadamente em razão da inexistência de sistema centralizado e transparente de
coleta, processamento e análise.
3) Mesmo em relação ao número de homicídios, os números disponíveis acusam
uma histórica “subnotificação”, em maior escala, até o ano de 2004.
4) A Taxa de Homicídios, padrão seguido pela ONU para aferir os níveis de
violência contra a pessoa, é medida levando em conta o número de homicídios
ocorridos para 100 mil habitantes do universo pesquisado.

Fonte: Secretária de Defesa Social
Note-se
no gráfico acima que entre 1999 e 2010 o índice de homicídio aumentou
aproximadamente 403%, atingindo a marca total de 16.131 ocorrências no período,
conforme se ver abaixo.

O gráfico abaixo mostra o índice anual de crescimento das ocorrências de homicídios,
no período de 1999 a 2010.

Computando-se apenas os anos de 2007 a 2010, verifica-se que o número de ocorrências
de homicídios teve um crescimento anual na ordem de 12,5%, enquanto entre 2003 e
2006, dito crescimento teria sido de apenas 7,5%. Nessa análise, devem ser levados em
conta os efeitos do índice de “subnotificação” registrado entre 1999 e 2005.

Contribuição de cada ano em percentual para a formação do valor total de
homicídios nesse período.

TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES
ANO

POPULAÇÃO DE
ALAGOAS
2.822.621
3.050.652
3.120.922

TOTAL DE
HOMICÍDIOS
724
1.614
2.226

TAXA DE POR 100
MIL HABITANTES
25
53
71

2000
2006
2010
Observações:
1) O número de habitantes em 2000, 2006 e 2010 foi obtido na base de dados do IBGE.
2) Entre 2000 e 2006, a Taxa de Homicídios em Alagoas cresceu, ao ano, à razão de
4,6 mortes por cada 100 mil habitantes; entre 2006 e 2010, cresceu à razão de 4,5
mortes por cada 100 mil habitantes.

