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RESUMO 

A discussão sobre crimes no âmbito da Geografia conta com uma vasta literatura, cujos debates 

permeiam várias dimensões: sociais, espaciais, econômicas, demográficas, entre outras. No 

entanto, um denominador comum nas discussões sobre o crime é a ligação com os fenômenos 

de industrialização e urbanização. Diante disso, a discussão teórica desse trabalho partiu do 

princípio do crime como uma questão urbana, sendo que o objetivo geral da tese foi 

compreender a distribuição espacial da criminalidade na Rede Integrada para o 

Desenvolvimento do Distrito Federal (RIDE/DF), bem como suas relações com condicionantes 

socioespaciais. A revisão teórica de literatura concentrou-se nas ideias da Escola de Chicago 

nas quais relatam que a aceleração da urbanização causada em grandes centros mundiais pela 

industrialização, acarretou diversas mazelas sociais ocasionadas pela falta de condições dignas 

de vida urbana relacionadas e a péssima oferta de infraestrutura urbana, que induzem um 

enfraquecimento das relações comunitárias e a perda da ordem moral. Dado esse cenário, as 

taxas de criminalidade se mostram elevadas e provocam a ruptura dos instrumentos de controle 

social que levam à uma desorganização social.  Uma pesquisa empírica, realizada com trabalhos 

publicados em anais e periódicos da área da Geografia e de outras ciências sociais aplicadas, 

foi crucial para a discussão da temática desta tese, subsidiando um levantamento de evidências 

das relações entre crimes e determinantes socioespaciais. Por meio de pesquisa descritiva, com 

dados secundários, observou-se que a RIDE/DF foi submetida a uma urbanização desordenada 

não relacionada primordialmente à industrialização e nem diretamente ligada a fatores 

vinculados a um desenvolvimento regional igualitário, dado que foi criada a partir de decisões 

políticas centralizadoras, o que até hoje ainda acarreta problemas quanto à sua definição como 

região de desenvolvimento, de governança, de fundos, de mapeamento de fluxos e demandas 

locais, de participação ativa de entes federados e da sociedade civil etc. Tal situação resultou 

em diversos problemas, como o desemprego estrutural, déficit habitacional, violência urbana e 

desigualdade socioespacial, que geraram efeitos de transbordamentos para os municípios que a 

compõem. Nessas circunstâncias, essa tese buscou responder as seguintes proposições: como 

se configura a Geografia da criminalidade na RIDE/DF, interpretada por meio da análise da 

espacialização de crimes contra a pessoa no período de 2010 a 2017, e de crimes contra o 

patrimônio nos anos de 2017 a 2018? Essa criminalidade pode ser explicada por variáveis e 

fenômenos socioespaciais? Ocorreram spillovers de crimes entre os entes federados desta 

região no período em análise? Por meio de pesquisas descritivas e quantitativas, com uso de 

dados secundários, foi possível concluir que as taxas de crimes na RIDE/DF não estavam 

distribuídas aleatoriamente no espaço pois, por meio de uma análise exploratória de dados 

espaciais, foi detectada a existência de dependência espacial, em que os municípios limítrofes 

e mais próximos do DF concentram as maiores taxas de crimes, sendo esses responsáveis por 

mais de 80% dos registros de crimes realizados no período em análise. As principais vítimas 

são jovens, homens negros atingidos por armas de fogo, sendo que a proporção de população 

jovem entre 15 e 19 anos de idade foi um fator determinante de correlação positiva, dentre 

outros condicionantes significativos obtidos por estimações de modelos de regressão espacial 

do tipo Spatial Durbin Model – SDM. Na análise dos efeitos, notou-se que nos crimes contra a 

vida houve uma presença expressiva de spillovers, em torno de 51% dos efeitos totais. Enquanto 

nos crimes contra o patrimônio os efeitos diretos ou próprios de cada município foram mais 

preponderantes que os efeitos indiretos ou transbordamentos dos vizinhos que representaram 

apenas 22% dos efeitos totais. 

 

Palavras-chave: Geografia do crime; Urbanização; Transbordamentos; RIDE/DF. 

 

 



ABSTRACT 

The discussion on crimes in the field of Geography has a vast literature, whose debates permeate 

several dimensions: social, spatial, economic, demographic, among others. However, a 

common denominator in the discussions about crime is its connection with the phenomena of 

industrialization and urbanization. Therefore, the theoretical discussion of this work began by 

assuming crime as an urban issue, and the overall objective of the thesis consisted in 

understanding the spatial distribution of crime in the Integrated Network for the Development 

of the Federal District (RIDE/DF), as well as their relations with socio-spatial conditions. The 

theoretical literature review focused on the ideas of the Chicago School in which they report 

that the acceleration of urbanization triggered in major world centers by industrialization, 

caused several social illnesses due to the lack of decent conditions of urban life related and the 

poor offer of urban infrastructure, which induce a weakening of community relations and the 

loss of moral order. Given this scenario, crime rates are high and cause the rupture of the 

instruments of social control that lead to social disorganization.  An empirical research, carried 

out with papers published in annals and journals of Geography and other applied social 

sciences, was crucial for the discussion of the theme of this thesis, supporting a survey of 

evidence on the relationship between crimes and socio-spatial determinants. Through 

descriptive research, with secondary data, it was observed that the RIDE/DF was subjected to 

a disorderly urbanization not related primarily to industrialization nor directly linked to factors 

tied to egalitarian regional development, since it was created on the basis of centralized political 

decisions, which to this day, still causes problems regarding its definition as a region of 

development, governance, funds, mapping of local flows and demands, active participation of 

federated entities and civil society etc. This situation resulted in several problems, such as 

structural unemployment, housing deficit, urban violence and socio-spatial inequality, which 

generated spillover effects for the municipalities that comprise it. In these circumstances, this 

thesis sought to answer the following propositions: how is the Geography of criminality 

configured in RIDE/DF, interpreted through the analysis of the spatialization of crimes against 

the person in the period from 2010 to 2017, and crimes against property from 2017 to 2018? 

Can this criminality be explained by socio-spatial variables and phenomena? Were there 

spillovers of crimes among the federated entities of this region in the period under review? 

Through descriptive and quantitative research, using secondary data, it was possible to conclude 

that the crime rates in RIDE/DF were not randomly distributed in space since , by means of an 

exploratory analysis of spatial data, the existence of spatial dependency was detected, in which 

the municipalities bordering and closer to the DF concentrate the highest crime rates, being 

those responsible for more than 80% of the records of crimes occurred within the period under 

analysis. The main victims are young, black men shot by firearms, and the proportion of young 

population between 15 and 19 years of age was a determining factor of positive correlation, 

among other significant conditions obtained by estimations of spatial regression models through 

the Spatial Durbin Model - SDM. In the analysis of the effects, it was noted that in crimes 

against life there was a significant presence of spillovers, around 51% of the total effects. While 

in crimes against property the direct or own effects of each municipality were more 

preponderant than the indirect effects or spillovers of neighbors that represented only 22% of 

the total effects. 

 

Keywords: Geography Crime; Urbanization; Spillovers; RIDE/DF. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As temáticas criminalidade e violência vêm sendo bastante discutidas e investigadas em 

diversas pesquisas, pelo fato de poderem estar relacionadas com inúmeros fatores, variáveis e 

fatos sociais. É notável que questões como desigualdade e concentração de renda, pobreza, 

desemprego, previdência social, saúde, crime e violência, vieram se destacar nos estudos 

científicos e nas plataformas governamentais que elaboram e coordenam políticas públicas. 

Haja vista os problemas citados anteriormente afetarem diretamente o bem-estar social.  

Além de eventos e publicações de áreas interdisciplinares, esses temas tornaram-se 

evidentes, também, em pesquisas geográficas, visto que o Encontro Nacional da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia – ENANPEGE, desde sua 9ª edição no 

ano de 2011, apresenta um Grupo de Trabalho (GT) exclusivamente sobre Geografia do Crime 

e da Violência. Conforme observado por Melo e Matias (2016), foi possível inferir a tendência 

de que os trabalhos atrelados ao crime e a violência está crescendo nos Encontros da Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Geografia - ANPEGE. Pois, enquanto o total de artigos quase 

triplicou entre 2007 e 2015, os que discutem crime e/ou violência foram de um percentual 

aproximado de 0,46% para 1,9% no mesmo período. 

O Brasil alcançou, nos anos 2000, uma importante redução da pobreza, aproximando-

se do cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milênio das Nações Unidas. Ainda 

assim, alguns desafios se apresentam para que o país venha a consolidar mais efetivamente a 

democracia, a cidadania e o estado de direito. Conforme relatório da UNODC (2011), quanto a 

dados de segurança pública, o Brasil entre os anos de 2000 e 2010 apresentou uma taxa média 

de 25 homicídios por 100 mil habitantes. Essa taxa se distribuiu de forma desigual entre as 

distintas áreas das cidades e regiões metropolitanas do país, partindo de níveis baixos em bairros 

de classe média e alta de suas principais cidades, e alcançando níveis alarmantes em áreas 

marginalizadas. 

Em geral, a taxa de homicídios é o dado mais utilizado para representar a criminalidade, 

sendo empregada para fins de comparações entre municípios, Estados, regiões e países. Os 

homicídios afetam vários indicadores sociais, dentre os quais podemos citar: a expectativa de 

vida da população, gastos com segurança, educação, lazer etc. Os custos do crime podem ainda 

ser descritos pelo número de atendimento às vítimas, a manutenção dos presos e do sistema 

judicial, a queda da qualidade de vida e da sensação de segurança dos indivíduos, entre outros.  

Conforme consta na 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 

adotada pelo Brasil desde 1996, as mortes violentas podem ser classificadas como acidentes, 
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suicídios, homicídios ou causa indeterminada, quando o sistema de saúde pública local não 

consegue identificar a causa primeira que levou ao processo mórbido (DATASUS, 2017). Para 

Cerqueira (2013), enquanto em países desenvolvidos a morte violenta indeterminada é um 

fenômeno atípico, no Brasil, em 2010, 10,3% do total destas mortes foram assim classificadas, 

revelando uma grave disfuncionalidade no sistema de produção de informações sobre os óbitos 

violentos. 

Segundo o Atlas da Violência do ano de 2017, elaborado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), com base em 

dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, em 2015 

houve 59.080 homicídios no Brasil – o que equivale a uma taxa de 28,9 por 100 mil habitantes. 

Este número de homicídios consolida uma mudança de patamar nesse indicador (na ordem de 

59 a 60 mil casos por ano), e se distancia das 48 mil a 50 mil mortes ocorridas entre 2005 e 

2007, por exemplo. Para os autores do Atlas, isso caracteriza uma naturalização desse fenômeno 

e pode refletir também em um desencorajamento da sociedade quanto ao combate e propostas 

de melhorias. (IPEA & FBSP, 2017). 

Essa discussão se justifica pela importância e amplitude do estudo, haja vista que é 

fundamental pensar o crime e a violência não só do ponto de vista social, mas também na forma 

como se deve defini-los e como se deve estudar o comportamento destas variáveis. Deve-se 

levar em conta também que as situações de violência e crimes são resultados de ações humanas 

em determinadas sociedades e em um dado espaço ou território e, também, em escala regional. 

Sendo assim, por mais que seja possível fazer correlações entre criminalidade e dinâmicas 

socioespaciais, é importante reiterar que o crime possui uma dimensão geográfica. 

A criminalidade e a violência obtiveram, recentemente, destaque nas discussões e 

pesquisas na Geografia. Não só porque se relacionam com outros fenômenos socioeconômicos 

e pelo fato de ter a ação humana como fator gerador do problema, mas também por ocorrerem 

e serem geradas no espaço geográfico, desenvolvendo com ele uma intrincada relação, que 

ainda precisa ser melhor conhecida. Dessa forma, torna-se pertinente estudar o crime na 

produção do espaço, discutindo problemáticas que busquem compreender seus processos e 

condicionantes. 

1.1 Justificativa e Problemática 

Com base nas informações do Atlas da Violência 2017, a evolução das taxas de 

homicídios no Brasil ao longo do período de 2005 a 2015 se deu de forma diferenciada entre as 

regiões brasileiras. Enquanto houve uma diminuição do indicador para a região Sudeste (que 
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até a década de 1990 era a região que concentrava os Estados mais violentos do país), observa-

se uma virtual estabilidade na região Sul e um crescimento acentuado no Centro-Oeste, no 

Norte e no Nordeste. Todos os Estados com crescimento superior a 100% nas taxas de 

homicídios pertenciam ao Norte e ao Nordeste. Já o Distrito Federal (DF) apresentou, no 

período citado, uma variação de -9,6% na taxa de homicídios por 100 mil habitantes (IPEA, 

2017).  

Vale ressaltar que o Distrito Federal faz parte da Região Integrada de Desenvolvimento 

do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), que é uma região de desenvolvimento 

socioeconômico, criada legalmente pela Lei Complementar n.º 94, de 19 de fevereiro de 1998, 

e regulamentada pelo Decreto n.º 7.469, de 4 de maio de 2011, para efeitos de articulação da 

ação administrativa da União, dos Estados de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal. Tendo 

sido ampliada pela Lei Complementar n.º 163/2018, que incluiu mais 12 municípios1.  

Para além das questões legais, a interação entre o Distrito Federal e as regiões vizinhas 

pode se dar pela distância entre eles bem como por fatores socioeconômicos. Isso se justifica 

pelo fato de que todo processo ou fenômeno social que ocorre no espaço está sujeito à Lei de 

Tobler (1970), ou seja, a primeira lei da Geografia que diz que “Tudo depende de todo o 

restante, porém o que está mais próximo depende mais do que aquilo que está mais distante”. 

Contudo, deve-se levar em conta que o espaço não pode ser reduzido à mera distância 

geográfica, como afirma Isard (1956), para quem essa relação deve ser vista de uma forma mais 

ampla e deve incluir a dimensão social, econômica, política etc. (ANSELIN, 1988).  

Além disso, conforme Moreira (2009), tudo em Geografia começa e se reinicia nas 

práticas espaciais. Tais práticas são atividades que ocorrem no âmbito da relação do homem 

com a sociedade na busca por meios de sobrevivência. A construção das práticas espaciais 

possibilita a sistematização de experiências que se transformam em saberes espaciais e quando 

dotadas de eficiência se ampliam à uma práxis, e é esse um dos motivos que justificam a 

inserção de uma dimensão geográfica nos estudos de criminalidade que vá além das 

comparações entre simples distâncias. 

Sendo assim, é imprescindível estudar a RIDE/DF frente a possíveis existências de 

spillovers que são transbordamentos causados pela influência da dimensão espacial (CRUZ et 

                                                 
1 Com base na Lei Complementar n.º 163/2018, a RIDE/DF passou a ser constituída pelo Distrito Federal, e pelos 

municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada 

do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, 

Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre 

Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de 

Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de 

Minas Gerais. 
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al., 2011) entre municípios e áreas vizinhas no que compete aos fenômenos sociais. Haja vista 

que antes da criação de uma RIDE, é notável nas discussões teóricas a influência dos 

movimentos da industrialização e de políticas de povoamento da região Centro Oeste do Brasil, 

que culminaram na criação do Distrito Federal e na constituição de uma região geoeconômica 

em torno de Brasília (DINIZ; CROCCO, 1996; CAVALCANTI; BARREIRA, 2011). 

Além disso, com maior evidência a partir dos anos de 1970, surgem novas abordagens 

regionais que defendem o desenvolvimento com base na constituição de aglomerações urbanas 

que podem gerar efeitos de transbordamentos para seus vizinhos (PIRES et al., 2018). No 

entanto, de acordo com os dados dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010, a RIDE/DF 

apresenta crescentes taxas de urbanização e de expansão da população urbana para além dos 

limites do DF, causando acentuado aumento populacional de municípios goianos e mineiros 

vizinhos. Porém, ainda com grande centralização de demandas sociais na área central e grandes 

fluxos pendulares (ANTT, 2019; IPEA, 2015).  

Nesse contexto, com base nos estudos de Paviani (2010), que analisa Brasília a partir de 

um conceito de metrópole terciária e incompleta, conceito dado por Santos (1979), em que 

destaca a questão de Brasília ter ido além demandas de uma capital federal visto que atraiu 

outras atividades nas quais a colocaram em patamar terciário e quaternário por meio, 

principalmente, do desenvolvimento do setor de serviços. Além disso, a cidade e o Distrito 

Federal tiveram expressivos aumentos populacionais a partir da década de 1960 e se expandiu 

para além de seus limites nas quais influenciaram cidades dos Estados de Goiás e Minas Gerais. 

Diante disso, é possível inferir que não houve transbordamento produtivo e econômico direto 

na criação da RIDE/DF, porém ocorreram efeitos em termos de mazelas sociais, como é o caso 

do crime e suas vertentes que afetam a vida e os patrimônios dos residentes nessa região. 

Conforme matéria veiculada no Jornal Correio Braziliense, de 20 de agosto de 2017, a 

criminalidade que atinge o Entorno do Distrito Federal coloca alguns dos municípios goianos 

dentre os mais violentos do país. Nessas cidades a pobreza se mistura com a insegurança. Em 

meio à rotina simples, permeada muitas vezes pela pobreza e falta de condições dignas de 

civilidade, os moradores ainda precisam enfrentar a falta de segurança.  

A cidade de Luziânia, por exemplo, se configurou entre as mais violentas do Brasil, 

conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP para o ano de 2017. A 

cidade apresentou uma taxa de 74,7 mortes a cada 100 mil habitantes, ficando atrás do Novo 

Gama, com taxa de 75 assassinatos a cada 100 mil moradores. No primeiro semestre de 2017, 

de janeiro a junho, o município registrou 73 assassinatos, 77 tentativas de homicídios, cinco 

roubos seguidos de morte (latrocínios) e sete tentativas de latrocínio.   
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Ainda com base no mesmo período retratado anteriormente, houve 2.258 ocorrências de 

roubo, 10 roubos com sequestro, 1.909 furtos, 180 lesões corporais e 74 casos de tráfico de 

drogas. Luziânia está entre as cinco cidades de mais atenção das forças de segurança pública 

do Estado de Goiás, além de Valparaíso de Goiás, Águas Lindas, Formosa e Novo Gama. O 

município possui três presídios: as cadeias públicas de Luziânia (uma masculina e outra 

fermina) e a Casa de Prisão Provisória de Luziânia (CORREIO BRAZILIENSE, 2017). 

Os indicadores sobre condições de vida também são, em geral, mais positivos no Distrito 

Federal. Os municípios que compõem a RIDE/DF caracterizam-se por um crescimento 

populacional extremamente elevado, um alto índice de urbanização e de uma carência de 

infraestrutura urbana, haja vista não ter evoluído na mesma proporção do grau de urbanização. 

Conforme dados do IPEA (2015), entre os anos de 2000 e 2010, a renda per capita dos 

municípios que compõem a região foi baixa quando se compara ao DF. Além disso, foi 

evidenciada uma menor média de anos de estudo, insuficientes para completar o ensino 

fundamental. Alguns indicadores de infraestrutura urbana do Índice de Vulnerabilidade Social 

– IVS, evidenciaram ainda maior disparidade visto que, no ano de 2010, muitos domicílios 

presentes nos municípios da RIDE/DF ainda possuem condições mínimas de escoamento de 

esgoto doméstico e acesso a instalações sanitárias (IPEA, 2015). 

Ressalta-se que grande parte da população que migra em direção ao Distrito Federal em 

busca de melhor qualidade de vida e emprego, seja mão-de-obra qualificada ou não, acaba 

provocando o adensamento geográfico tanto do Distrito Federal como das cidades já existentes 

no entorno, além do surgimento de novos núcleos urbanos na região, o que sobrecarrega 

principalmente as áreas de saúde e educação. Todos esses fatores tendem a agravar-se, pois 

conforme dados demográficos do Censo de 2010 (IBGE, 2010), nota-se que a taxa de 

crescimento geométrico dos municípios da RIDE/DF é maior do que a do DF, indicando assim 

uma possível migração populacional que ocorre do DF para os municípios vizinhos do Entorno 

que ocorrem, em grande parte, motivadas pelo acesso a moradia e menores custos de vida 

(UNODC, 2011).  

Tendo tais premissas por base, essa tese busca responder as seguintes proposições: como 

se configura a Geografia da criminalidade na RIDE/DF, interpretada por meio da análise da 

espacialização de crimes contra a pessoa no período de 2010 a 2017, e de crimes contra o 

patrimônio nos anos de 2017 a 2018? Essa criminalidade pode ser explicada por variáveis e 

fenômenos socioespaciais? Ocorreram spillovers de crimes entre os entes federados da 

RIDE/DF no período em análise?  
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O recorte temporal, 2010 a 2018, se justifica pelo fato da temática sobre crime e 

violência ter tido uma frequência acentuada, nesse período, nas pesquisas e estudos de diversas 

áreas e, inclusive, da Geografia, bem como pela disponibilização de dados pelos órgãos que 

gerenciam as estatísticas criminais.  

1.2 Objetivos 

O objetivo geral desta tese foi compreender a distribuição espacial da criminalidade na 

RIDE/DF, bem como suas relações com condicionantes socioespaciais, no período de 2010 a 

2018.  

Com vistas a atender ao objetivo geral e responder a problemática, foram traçados como 

objetivos específicos: apresentar as principais evidências teóricas e empíricas que tratam da 

relação entre crime e variáveis socioespaciais na literatura existente das áreas de Geografia, 

estudos regionais e econômicos; delimitar a área de estudo nos âmbitos político, espacial e 

socioeconômico; caracterizar a criminalidade na RIDE/DF nos anos de 2010 a 2017 para crimes 

contra a pessoa e nos anos de 2017 a 2018 de crimes contra o patrimônio; aferir os padrões 

geográficos dos crimes ocorridos na RIDE/DF nos anos de 2010 a 2017 para crimes contra a 

pessoa e nos anos de 2017 a 2018 de crimes contra o patrimônio; e identificar os principais 

determinantes socioespaciais da criminalidade na RIDE/DF nos anos de 2010 a 2017 para 

crimes contra a pessoa e nos anos de 2017 a 2018 de crimes contra o patrimônio. 

As hipóteses iniciais partiram dos pressupostos de que se formaram clusters2 de crimes 

contra a vida e contra o patrimônio entre o DF e seus vizinhos diretos compostos por municípios 

limítrofes e nos quais absorveram grande parte da população advinda dos spillovers 

populacionais gerados pelos problemas relacionados ao acesso e custo da terra e da moradia no 

Distrito Federal. Dessa forma, inferiu-se preliminarmente que as taxas de crimes na RIDE/DF 

não estavam distribuídas aleatoriamente no espaço, bem como podiam estarem sujeitas a 

incidência de dependência espacial.  

1.3 Metodologia e estruturação da tese 

Para que os objetivos do trabalho fossem melhor atendidos e apresentassem resultados 

satisfatórios, optou-se por um levantamento bibliográfico constituído de pesquisas e estudos 

sobre crime e violência, sendo eles de caráter teórico e, principalmente, empíricos com o intuito 

de melhor identificar as variáveis e condições sociais que apresentassem correlações com a 

                                                 
2 Agrupamentos ou conglomerados que podem ser considerados de características homogêneas no espaço. 
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criminalidade. Além disso, o trabalho contou com uma análise quantitativa de dados que teve 

o intuito de caracterizar a região em estudo e encontrar evidências para a problemática da 

pesquisa. Os procedimentos metodológicos executados a partir dos objetivos específicos, estão 

demonstrados na Figura 1, a seguir. 

Figura 1 – Fluxograma metodológico da pesquisa 

OBJETIVO: Apresentar as principais evidências teóricas e empíricas que tratam da 

relação entre crime e variáveis socioespaciais na literatura existente das áreas de 

Geografia, estudos regionais e econômicos 

Tipo (s) de pesquisa: 

Bibliográfica e descritiva 

Instrumentos de pesquisa: Teses, artigos de periódicos 

especializados, de eventos e bases científicas. 

 

OBJETIVO: Delimitar a área de estudo nos âmbitos político, espacial e socioeconômico 

Tipo (s) de pesquisa: 

Bibliográfica, descritiva e 

quantitativa 

Instrumentos de pesquisa: Teses, artigos de periódicos 

especializados, de eventos e bases científicas, sites e 

publicações de instituições governamentais 

 

OBJETIVO: Caracterizar a criminalidade na RIDE/DF nos anos de 2010 a 2017 para 

crimes contra a pessoa e nos anos de 2017 a 2018 de crimes contra o patrimônio 

Tipo (s) de pesquisa: 

Descritiva e quantitativa 

Instrumentos de pesquisa: Dados secundários de crimes e 

condições socioespaciais da RIDE/DF. 

 

  

OBJETIVO: Aferir os padrões geográficos dos crimes ocorridos na RIDE/DF nos anos de 

2010 a 2017 para crimes contra a pessoa e nos anos de 2017 a 2018 de crimes contra o 

patrimônio 

Tipo (s) de pesquisa: 

Descritiva e quantitativa 

Instrumentos de pesquisa: Dados secundários de crimes e 

condições socioespaciais da RIDE/DF. 

 

OBJETIVO: Identificar os principais determinantes socioespaciais da criminalidade na 

RIDE/DF nos anos de 2010 a 2017 para crimes contra a pessoa e nos anos de 2017 a 2018 

de crimes contra o patrimônio 

Tipo de pesquisa:  

Descritiva e quantitativa 

Instrumentos de pesquisa: Dados secundários de crimes e 

condições socioespaciais da RIDE/DF. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As revisões de cunho bibliográfico, teórico e empírico, foram cruciais para a discussão 

da temática desta tese, servindo como base para confirmações e discussões da questão a ser 

analisada. Já a pesquisa quantitativa, através do uso de medidas de estatística espacial, 

possibilitou a realização de uma da caracterização do objeto de estudo, a RIDE/DF, e dos crimes 

nessa região, bem como propiciou a análise espacial dos dados, na qual foi possível 

provar/contestar, estatisticamente, a existência de dependência espacial e de padrões 

geográficos referentes às taxas de crimes na região, bem como verificar as relações de crimes 

com outras variáveis socioespaciais e suas relevâncias com o tema da pesquisa.  

Na caracterização da RIDE/DF foram utilizados dados de produção e população cedidos 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e outros dados socioeconômicos 

disponibilizados, principalmente, pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal – 

CODEPLAN e pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada – IPEA. A partir dos dados, foi 

feita uma análise descritiva da região amparada por medidas estatísticas descritivas de tendência 

central (média e mediana) e por medidas de dispersão e variabilidade (variância, desvio padrão 

e coeficiente de variação - CV). 

A espacialização da Criminalidade foi realizada com a finalidade de investigar a 

existência de padrões espaciais de crimes na RIDE/DF e possíveis concentrações, bem como 

spillovers de crimes na região que possam também identificar se existiram correlações com 

características socioeconômicas desta área.  Conforme Câmara et al. (2004) questões como 

essas citadas anteriormente constituem problemas a serem explorados por uma análise espacial 

de dados geográficos haja vista envolver o estudo de propriedades e características de um 

fenômeno levando em conta a localização espacial podendo ser vinculado a uma geometria e, 

também, por se tratar de um objeto de estudo que se distribui e integra a produção do espaço.  

Outro interesse deste estudo foi estimar as variáveis determinantes dos crimes contra a 

vida e de crimes contra o patrimônio no Distrito Federal e demais municípios da RIDE/DF, e 

sua evolução no decorrer nos anos de 2010 a 2018. As variáveis dependentes adotadas nas 

análises foram as taxas de homicídios e roubos por 100 mil habitantes, que tiveram como base 

os números absolutos fornecidos pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do 

DATASUS3 (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde)4, no caso de 

                                                 
3 A escolha pelos dados de homicídios do SIM/DATASUS se justifica por questões técnicas e de fidedignidade 

dos dados. Conforme Vasconcelos e Costa (2015), em muitos casos, os dados de homicídios fornecidos pelas 

Secretarias de Segurança Pública – SSPs são suscetíveis a problemas técnicos tais como: divergências na tabulação 

e mensuração de dados, erros de digitação e de transcrição e, além desses, os boletins policiais podem não incluir 

alterações posteriores ocorridas.  
4 O SIM/DATASUS foi implantado em 1975 visando a obtenção regular de dados sobre mortalidade no país. Os 

óbitos são mensurados com base em informações contidas em “Declaração de Óbito” emitida pelo Instituto Médico 
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homicídios, e pelas Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF), Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Goiás (SSP/GO) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do 

Estado de Minas Gerais (SEJUSP/MG), quanto aos dados de roubos consumados. 

A partir de informações obtidas nas pesquisas teóricas e empíricas foram definidas as 

variáveis independentes nas quais, na análise quantitativa, foram confrontadas com as taxas de 

crimes e se confirmou/contestou a ocorrência de correlações condicionadas entre a 

criminalidade e essas variáveis sendo possível inferir a presença de poder de explicação ou não 

delas quanto aos níveis de criminalidade.  

Os dados explicativos, em escala municipal, foram obtidos de modo secundário e 

cedidos por órgãos públicos e de pesquisa, como: os do Atlas do Desenvolvimento Humano – 

ADH e do Atlas da Vulnerabilidade Social, fornecidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA; os do Índice Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS disponibilizados 

pela Fundação João Pinheiro – FJP; as estatísticas municiais dos municípios goianos publicadas 

pelo Instituto Mauro Borges – IMB; os dados de vínculos e remuneração no mercado de 

trabalho formal contidos no Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e publicados pela 

Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia - ME e; outros dados demográficos, 

econômicos e sociais fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

STN/ME e pelo IPEADATA (Base do IPEA de indicadores macroeconômicos, regionais e 

sociais). 

Em suma, foram utilizadas três bases de dados, sendo: uma com dados de homicídios 

para os anos de 2010 e 2017 (SIM/SATASUS), outra contendo os dados de roubos consumados 

fornecidos pelos órgãos de segurança pública dos Estados de Goiás e Minas Gerais para os anos 

de 2017 e 2018 e a última contendo dados socioeconômicos dos municípios da RIDE/DF para 

os anos de 2017 e 2018, utilizados como variáveis explicativas em análises econométricas. 

No caso dos homicídios, o período escolhido se justifica por questões de uma restrita 

disponibilidade de dados, em escala municipal, para este período e pelo fato de que o SIM 

atualiza os dados de acordo com as informações enviadas pelas secretarias municipais e 

estaduais de saúde, sendo que até o período de coleta de dados desta tese só estavam 

disponibilizados dados consolidados de homicídios até o ano 2017.   

                                                 
Legal – IML. A criação do SIM possibilitou uma melhor captação de dados sobre mortalidade abrangendo todos 

os municípios e subsidiando diversas agendas de políticas públicas. A partir de 1996, as declarações de óbito 

passaram a ser codificadas utilizando-se a 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças - CID-10, 

passando a considerar óbito por “agressões”, já nos anos anteriores, era utilizada a 9ª Revisão - CID-9. A taxa de 

homicídios foi mensurada nessa tese, com base em dados do SIM, pela razão entre número de óbitos por 

homicídios (óbitos por agressões - Grupo CID10: X85 a Y09 e intervenção legal: Y35 e Y36), por 100 mil 

habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 
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Quanto aos dados de crimes contra o patrimônio, a SSP/GO disponibilizou dados 

referentes aos anos de 2017 e 2018, sendo que até o fechamento das análises deste trabalho tais 

dados se encontravam suspensos por consequências do Inquérito Policial n° 325/2019. Já a 

SEJUSP/MG e a SSP/DF disponibilizaram os dados de roubos para todos os anos em análise, 

porém para efeitos de comparação, em termos de RIDE/DF, se considerou apenas os dados de 

2017 e 2018. Para captar e demonstrar os atributos espaciais das variáveis, foram utilizados 

arquivos do tipo shapefile (.shp) fornecidos por IPEA (2015) e IPEA (2019) e editados pelo 

autor desta tese. No tratamento dos dados foram utilizados os softwares: ArcGis 10.4.1, na 

criação e edição de mapas temáticos; GeoDa 1.14, na realização da Análise Exploratória de 

Dados Espaciais – AEDE; GeoDaSpace 1.2, na estimação de modelos econométricos espaciais; 

Microsoft Office 2013, na elaboração de quadros, gráficos e tabelas; e Stata MP 15.1, na 

estimação de modelos econométricos espaciais e efeitos marginais. 

Para atender os objetivos, a tese está constituída de cinco seções, sendo a primeira delas 

esta Introdução. Na segunda seção, intitulada “Uma análise teórica e empírica do crime na 

Geografia e em ciências sociais aplicadas”, são discutidos os principais conceitos e evidências 

empíricas de crime, bem como os seus determinantes socioeconômicos e espaciais, principais 

variáveis e alguns métodos espaciais de investigação deste fenômeno.  

Neste sentido, foram analisados artigos e textos científicos que abordaram a 

caracterização socioespacial da violência em cidades brasileiras e discutidos os seus 

determinantes. E a partir daí, foi traçado um panorama da criminalidade e da violência no Brasil 

para os anos de 2008 a 2017, com um perfil das principais pesquisas que abordam os referidos 

temas nas áreas de Geografia e de estudos regionais e econômicos.  

Na terceira seção, intitulada “A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 

Federal e Entorno – RIDE/DF e sua (des) organização social, espacial e econômica” é feita uma 

caracterização socioeconômica e espacial da área de estudos, a Região Integrada para 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF, destacando a história da região, 

seus principais indicadores sociais e sua constituição com base nos documentos que a 

constituem e dados de estudos e documentos recentes.  

Para além de uma determinação legal da RIDE/DF, esta seção discutirá alguns pontos 

que caracterizam historicamente a criação e transformação desta região. Vale destacar os 

interesses econômicos, sociais, espaciais, entre outros, que justificam uma abordagem regional 

do Distrito Federal e de municípios vizinhos. Além disso, será realizado um levantamento das 

características socioeconômicas da Região com a finalidade de entendê-la em outras dimensões 

que não se limitem a localização geográfica. 
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A quarta seção, nomeada “Padrões geográficos e determinantes socioespaciais da 

criminalidade na RIDE/DF:  uma análise para crimes contra a vida, entre os anos de 2010 a 

2017, e de crimes contra o patrimônio nos anos de 2017 e 2018” que traz uma análise estatística 

espacial de crimes na RIDE/DF, demonstrando uma visão geral das taxas de homicídios e 

roubos ocorridos na região desde décadas anteriores a sua existência até períodos atuais, ainda 

apresenta as principais técnicas quantitatívas utilizadas para auferir os padrões espaciais de 

crimes e seus determinantes contando com uma análise exploratória de dados espaciais que 

buscou identificar padrões espaciais de crimes na RIDE/DF, bem como analisou através de 

critério de contiguidade as relações de similaridades e dissimilaridades dos delitos entre os 

municípios da região.  

Em complemento, aborda os possíveis condicionantes socioespaciais relacionadas as 

taxas de crime nos períodos e dados analisados, na qual se buscou correlacionar o crime com 

os atributos da região referentes ao mesmo recorte de espaço e tempo das ocorrências. E por 

fim, as considerações finais da tese que discute as respostas obtidas diante da problemática 

proposta, ressalta os resultados frente aos objetivos e hipóteses iniciais da tese, destaca as 

limitações encontradas durante a realização deste trabalho e sugere novas agendas de pesquisa 

para o tema e objeto de estudo em debate. 
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2 UMA ANÁLISE TEÓRICA E EMPÍRICA DO CRIME NA GEOGRAFIA E EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

Os fenômenos estudados pela Geografia têm como principal foco a ação humana, a 

partir da interação sociedade-espaço tendo como foco a espacialidade da ação humana ou dos 

processos sociais. Ratzel (1990) afirma que a Geografia já estudava o homem e suas 

particularidades até mesmo antes de suas relações com a terra se tornarem o cerne desta ciência. 

Para Tuan (1982), a Geografia busca entender as relações humanas por meio da relação homem-

natureza, bem como o seu comportamento geográfico, que se traduz pelos sentimentos e ideias 

a respeito de espaço e lugar.  

Em Tuan (1976), o conceito de humanismo se refere a uma perspectiva de análise das 

ações humanas que inclui os estudos da humanidade no cerne das discussões da Geografia. 

Santos (2006) relata que na Geografia, assim como outras ciências, também é possível 

apresentar um objeto de estudo próprio, caso se queira dar características próprias e autônomas 

a ciência geográfica. Assim, os objetos que interessam à esta ciência não são apenas objetos 

móveis, mas também imóveis, na qual se podem citar as cidades, ruas, rios entre outros.  

Os objetos, denominados de geográficos, se enquadram tanto aos estudos da Geografia 

Física como da Geografia Humana e através da história destes objetos, isto é, da forma como 

foram produzidos e mudam, essas duas vertentes do pensamento geográfico se encontram. 

Dessa forma, os objetos são constituídos de tudo o que existe na superfície da Terra, toda 

herança da história natural e todo resultado da ação humana que se objetivou. Isso decorre, 

segundo Santos (2006), de que esses objetos e essas ações são reunidos numa lógica que é, ao 

mesmo tempo, a lógica da história passada e a lógica da atualidade. Para o autor anteriormente 

citado, a significação geográfica e o valor geográfico dos objetos se justificam pelo fato de que 

ao serem contíguos e formarem uma extensão contínua, desempenham importante papel nos 

processos sociais. 

Um dos fenômenos humanos que mais tem sido objeto de preocupação social e de estudo 

da Geografia, dadas as repercussões negativas a ele associadas, é a criminalidade. Nesta seção, 

primeiramente é apresentada uma visão epistemológica do crime em um retrospecto dos estudos 

teóricos e empíricos sobre esse tema na Geografia e em outras ciências sociais aplicadas, dando 

ênfase a estudos que tratam da espacialização do crime, suas relações sociais e seus 

determinantes. E em seguida, é realizada uma discussão sobre a construção do conceito de 

região no âmbito da Geografia, tendo em vista a proposta aqui apresentada, de compreender a 

Geografia da criminalidade na perspectiva de uma escala regional – a RIDE/DF. 
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2.1 Uma visão epistemológica do crime na Geografia  

Os estudos sobre crime em ciências humanas e, especificamente, na Geografia, não são 

recentes. Em termos gerais, os estudos sobre criminalidade aparecem em diversos campos da 

chamada Geografia humana, como a Geografia cultural, a Geografia urbana, a Geografia 

econômica, entre outras áreas, sendo que a utilização de métodos quantitativos se destaca nos 

trabalhos que tentam correlacionar a ocorrência de crimes com características espaciais, 

principalmente nas análises urbanas. A espacialização nesses trabalhos, em geral, está baseada 

na aplicação de estatísticas espaciais e/ou no uso de Sistemas de Informação Geográfica – SIG. 

Felix (2012) discute a Geografia do crime e da violência e constrói um debate em que o 

crime é analisado em três dimensões: a social que leva em conta questões de exclusão, fatores 

étnicos e o papel do controle social frente aos problemas gerados pelo crime; a demográfica 

que aborda os perfis de vítimas e criminosos; e a espacial que além de englobar questões de 

ocupação do espaço também levam em conta as formas de percepção e de organização espacial 

que aliam a dinâmica da criminalidade. 

O crime pode ser considerado um objeto de estudo multidisciplinar e interdisciplinar 

haja vista todas as suas implicâncias para a sociedade e para a ciência. Na Geografia, a 

criminalidade foi objeto de estudo de vários pesquisadores e, com isso, no decorrer do tempo 

constituiu sua epistèmê5. No entanto, para além do debate6 “Geografia radical versus Geografia 

liberal”, e considerando que várias teorias7 elucubram sobre o crime na Geografia, esse trabalho 

discorrerá com maiores detalhes sobre a teoria da desorganização social e suas nuances, a julgar 

pela problemática proposta. 

 Entre o final do século XIX e início do século XX, os estudos sobre mapeamento de 

crimes e a aferição de padrões geográficos de criminalidade tiveram grandes contribuições da 

chamada “Escola de Chicago”. Essa corrente era composta por sociólogos da Universidade de 

Chicago, que investigaram os vínculos entre o crescimento excessivo e desordenado da cidade 

de Chicago, entre os anos de 1860 e 1910, e os problemas urbanos relacionados à criminalidade. 

 De acordo com Vold, Bernard e Jeffrey (1998), a cidade de Chicago recebia imigrantes 

de diversos lugares do mundo, e grande parte era do continente europeu. Sendo assim, foram 

registrados aumentos demográficos potencializados por expressiva diversidade cultural, que 

proporcionou uma série de problemas sociais, inclusive os de caráter criminal. A Universidade 

de Chicago foi criada em 1890 e, com ela, a “Escola de Chicago”, pertencente ao Departamento 

                                                 
5 Ver Focault (2002). 
6 Ver Peet (1975;1976) e Harries (1975) 
7 Ver LeBeau e Leitner (2011); Lowman (1986); Melo e Matias (2015); Matos (2018) e Lima (2017). 
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de Sociologia. As primeiras pesquisas desenvolvidas de grande importância da Escola de 

Chicago foram consolidadas nos anos 1920, com os trabalhos desenvolvidos por Robert Park e 

Ernest Burgess, e nos anos 1940, por Clifford R. Shaw e Henry D. Mckay. 

 Na obra “The City”, de Park, Burgess e Mckenzie (1925), os autores criaram o que se 

chama de “Teoria da Ecologia Urbana”, na qual a ligação com a ecologia tem relação direta 

com a definição dada nas ciências biológicas, em que a interação do homem com o seu meio 

ganha o centro das discussões, e traz um conceito de cidade no qual estas são vistas como 

ambientes governados por forças da evolução darwiniana e compostas por ecossistemas 

naturais que são afetados pelas interações com o homem. A cidade é o habitat natural do homem 

civilizado e onde o mesmo exerce sua identidade e sua cultura.  

Para Park, Burgess e Mckenzie (1925), no capítulo I da obra indicada, seguindo 

conceitos da ecologia, a cidade representava um organismo vivo, que cresce, invade 

determinadas áreas, as domina e expulsa outras formas de vida existentes. Isso representava a 

luta por recursos urbanos escassos que levou à competição entre grupos e à divisão do espaço 

urbano em nichos ecológicos distintos, onde as pessoas compartilhavam características sociais 

semelhantes porque estavam sujeitas às mesmas pressões ecológicas. E é nesse contexto que a 

cidade se torna ponto de discussão e de debates sobre suas relações com a criminalidade e a 

segregação espacial. 

Para Freitas (2002), o surgimento da Escola de Chicago e a discussão da violência 

ocasionada por crescimentos demográficos urbanos traz à tona o debate sobre a cidade como 

centro ou núcleo das ações sociais, ou seja, o desenvolvimento industrial, econômico e 

financeiro dos Estados Unidos da América - EUA, frente a um período de conflitos e estagnação 

econômica europeia, ocasionaram fortes ondas de migração e situação como a que ocorreu em 

Chicago, no início do século XX, de expansão urbana e solidificação da industrialização, 

gerando diversas mudanças de ordem demográfica, econômica e espacial. Nesse sentido, a 

cidade tornou-se um ambiente propício a desigualdades e desníveis sociais que caracterizaram 

o aumento da criminalidade. 

A competição por espaço e recursos levou à diferenciação do espaço urbano em zonas, 

com áreas mais desejáveis e gerando aluguéis mais altos. Como eles se tornaram mais 

prósperos, pessoas e empresas se afastaram do centro da cidade em um processo chamado 

sucessão, um termo emprestado da ecologia vegetal. Nesse sentido, Park, Burgess e Mckenzie 

(1925) destacam um modelo conhecido como teoria das zonas concêntricas, o qual previa que 

as cidades assumiriam a forma de cinco anéis concêntricos, com áreas de deterioração social e 
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física concentradas perto do centro da cidade, e áreas mais prósperas localizadas perto da orla 

da cidade.  

Nessa teoria, o centro da cidade era chamado de “loop” e definia a Zona I, marcada por 

ser um centro comercial e industrial; a Zona II, a mais antiga e degradada da cidade, formava a 

chamada zona de transição, habitada pela população mais pobre, que não pode adquirir 

moradias melhores; e as demais quatro zonas eram distribuídas de acordo com a ascensão de 

classes, sendo a Zona V a composta pelas classes altas. No entanto, nenhuma cidade foi 

planejada para isso, ou seja, para um modelo de cidade baseado em uma centralidade 

segregadora e desigual.  

Park, Burgess e Mckenzie (1925) afirmam que, no caso de Chicago, as condições 

impostas pela vida urbana, em que indivíduos e grupos de indivíduos amplamente afastados 

moravam juntos em condições de interdependência, faziam com que as normas de controle 

social fossem fortemente alteradas. As dificuldades aumentaram, e criou-se um problema, 

denominado pelos autores de “assimilação”, que supunha que o motivo do rápido aumento do 

crime na cidade se devia ao fato de que os estrangeiros presentes na população não conseguiam 

assimilar a cultura americana e não estavam em conformidade com os costumes americanos – 

o que foi denominado pelos autores como “crimes de primeira geração”. Os “crimes de segunda 

geração”, por sua vez, seriam os que não tinham relação direta com a imigração, mas indireta 

por meios das crianças filhas de imigrantes que adquiriam a nacionalidade. Em suma, a 

criminalidade adviria de um problema de desorganização social. 

Para Shaw e Mckay (1928), também pesquisadores da Escola de Chicago, a 

desorganização social de Chicago incidia nos bairros pobres, onde residia a maior parte dos 

imigrantes. Nesses bairros, as condições de vida eram péssimas, as pessoas viviam próximas às 

indústrias, convivendo com mau cheiro, lixo e degradação, o que gerava condições favoráveis 

para o cometimento de crimes. 

A criminalidade estava distante de uma simples intervenção urbana, mas necessitaria de 

um controle social informal. Segundo Park, Burgess e Mckenzie (1925), o controle social surge 

em resposta a influências pessoais e sentimentos públicos. É o resultado de uma acomodação 

pessoal, em vez da formulação de um princípio racional e abstrato. Segundo os autores, as 

instituições como a igreja, a escola e a família, são de suma importância para exercer tal 

controle. Pois em grandes centros urbanos temos parte da população tida como instável, onde 

pais e filhos estão empregados fora de casa e muitas vezes em partes distantes da cidade, onde 

muitas pessoas vivem lado a lado por anos sem sequer se conhecerem, e nesse cenário, de 

relações íntimas enfraquecidas, a ordem moral que reina sobre eles é dissolvida gradualmente.  
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Sob a influência dos imigrantes, novos integrantes na cidade, a maioria das instituições 

tradicionais foi modificada, como no caso da igreja, escola e família. A escola, por exemplo, 

assumiu funções da família. Para Park, Burgess e Mckenzie (1925), é em torno da escola pública 

e sua defesa pelo bem-estar moral e físico das crianças que algo como um novo espírito de 

vizinhança e comunidade tende a se organizar. A igreja, mesmo perdendo grande parte da sua 

influência, ainda pode se submeter a um processo de reajuste às novas condições urbanas. Sendo 

assim, é importante que a igreja, a escola e a família sejam estudadas do ponto de vista desse 

reajuste às condições de vida na cidade. 

Shaw e Mckay (1942), utilizando a teoria das zonas concêntricas de Park, Burgess e 

Mckenzie (1925), tentaram buscar evidências de criminalidades por critérios de vizinhança 

entre as zonas e pelo perfil social dos imigrantes. A análise da delinquência juvenil, denominada 

pelos autores, buscou investigar a criminalidade em zonas concêntricas por meio de técnicas 

estatísticas, verificando que a Zona II apresentava o maior índice de criminalidade e, quanto 

mais afastada dos centros fosse a zona, menor o índice de criminalidade. Segundo os autores, 

as áreas com as taxas mais altas tendiam a ser as mais industrializadas, e atraíram as mais novas 

populações de imigrantes ou migrantes, e as que taxas de crimes aumentaram mais rapidamente 

foram aquelas de grande mudança populacional.  

As taxas subiam em certas áreas recém-povoadas por negros enquanto caíam nas 

comunidades mais antigas; como papéis significativos fora da escola não estão disponíveis, as 

crianças teriam mais oportunidades de delinquência, e a grande proporção de jovens infratores 

de algumas áreas deve levar a uma maior concentração no bairro como uma unidade apropriada 

para a ação social. Shaw e Mckay (1942) tentaram explicar que existe uma tendência que um 

tipo de criminalidade ocorra naquelas áreas, mas a delinquência não é causada pelo simples fato 

da localização geográfica. As taxas de criminalidade estão diretamente relacionadas com a 

proximidade do centro: quanto mais próximo deste, mais elevadas; contribuindo para o 

fenômeno a ruptura dos instrumentos de controle que levam à desorganização social. 

A teoria da desorganização social difundida pela Escola de Chicago, e que tenta explicar 

o componente espacial do crime, obteve importância e serve de suporte teórico nas pesquisas 

de mapeamento e espacialização de crimes até os dias atuais. Porém, recebeu algumas críticas 

e foi motivo de debates epistemológicos nos estudos da Geografia. Um deles foi a discussão 
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ocorrida entre Harries (1975), Lee (1975), Peet (1975; 1976) e Phillips (1975), intitulado de 

“Geografia radical versus Geografia liberal”8.  

Entretanto, os trabalhos continuaram sendo atualizados por pesquisados da 

Universidade de Chicago. Na década de 1970, destacam-se trabalhos como os de Harries 

(1971), que fez um mapeamento de crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio nos 

Estados Unidos para o ano de 1968, que destacou o predomínio do Sul do país em termos de 

homicídios. Nos crimes contra o patrimônio, o roubo e furto de mais de cinquenta dólares e 

roubo de automóveis foram os mais frequentes. Estados altamente metropolitanos, como Nova 

York, exibiram taxas mais altas de criminalidade. No trabalho intitulado Spatial Aspects of 

Violence and Metropolitan Population, Harries (1973) reforça a tese de que as discussões de 

criminalidade estão à margem dos estudos da Geografia. E em seguida apresenta novo estudo 

da criminalidade nos Estados Unidos, no qual emprega a correlação estatística para relacionar 

taxas de crimes com variações populacionais, concluindo que as maiores cidades respondem 

pela maioria dos crimes violentos – caracterizando-os, assim, como um “problema de cidade 

grande”. Para o autor, as variações culturais podem afetar atitudes em relação à violência, cuja 

distribuição espacial parte consideravelmente da dependência da massa populacional. 

Em 1975, Harries apresenta um trabalho mais robusto, em que utiliza a teoria ecológica 

do crime e faz uma análise do crime em regiões metropolitanas americanas, para tentar 

compreender a sua causalidade e seus padrões geográficos. As variáveis foram classificadas em 

um contexto físico (área, tamanho da população e similares), de status minoritário, de situação 

demográfico, de nível socioeconômico, e de recursos alocados por força de lei.  

Para Harris (1975), o contexto físico foi visto como um indicador de oportunidade de 

crime de propriedade, no sentido de que quanto maior a cidade, maior o conjunto de 

propriedades constituindo, assim, possíveis alvos. O status minoritário apresentava a hipótese 

                                                 
8 A discussão gira em torno de uma crítica inicial dada por Peet (1975) em seu trabalho The Geography of Crime: 

A Political Critique, que faz uma crítica política aos trabalhos de geógrafos que abordam o crime por meio de 

métricas e espacializações em periferias e subúrbios onde predominam as classes sociais baixas. Peet (1975) relata 

que se trata de pesquisas nas quais ele acredita ser de uma Geografia do crime dos pobres, pois não se viu pesquisas 

envolvendo a classe alta ou do tipo “colarinho branco”. Para ele, os pesquisadores e seus estudos compõem uma 

Geografia liberal que não está preocupada com a resolução dos problemas sociais, mas apenas na sua gestão. O 

autor ainda cita que o cerne do problema é político e advindo das desigualdades geradas pelo sistema capitalista 

monopolista. Diante disso, há réplica e tréplica de Harries (1975), que defende a pesquisa especializada como 

forma de consolidar a função do geógrafo na solução de problemas sociais e não apenas no gerenciamento, como 

também colocar o profissional de Geografia no cerne de funções estratégicas na formulação de políticas públicas. 

Lee (1975) e Phillips (1975) também são contrários ao pensamento de Peet (1975), pois acreditam ser o 

pensamento de uma Geografia radical e defendem que não se pode culpar o sistema de produção capitalista por 

todos os problemas sociais, haja vista que são mundiais e mudam de acordam com os hábitos e características 

locais. Lowman (1986), em Conceptual Issues in the Geography of Crime: Toward a Geography of Social Control, 

e LeBeau e Leitner (2011), no trabalho Introduction: Progress in Research on the Geography of Crime, trazem 

um bom resumo desse debate e acrescentam outras contribuições. 
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de que, através de processos de discriminação, os meios legítimos de satisfazer objetivos 

econômicos são inibidos, resultando na adoção de meios ilícitos. O status demográfico, estava 

diretamente relacionado à idade da população, sendo considerado um indicador da extensão em 

que população possa estar dentro dos limites de idade que são indicados como suscetíveis à 

prisão. O status socioeconômico foi entendido a partir da hipótese de que a oportunidade para 

crimes contra a propriedade será mais alta onde o padrão de vida é alto, ao passo que há aumento 

do incentivo ao crime contra a pessoa onde o padrão de vida é baixo. Os recursos atribuídos à 

aplicação da lei sugerem até que ponto uma comunidade está disposta a fornecer apoio à 

aplicação da lei. 

Harries (1975) utilizou o método de correlação canônica9 para explicar as relações entre 

os conjuntos de variáveis contidas nos status determinados. Os resultados estatísticos indicaram 

maiores incidências de roubos em áreas com maior população de negros; as áreas com altos 

índices de empregos advindos da indústria apresentaram taxas baixas de crimes; cidades 

constituídas por americanos nativos e com empregos estáveis, mas com altas taxas de assalto, 

tendiam a ter taxas ainda menores que as com populações negras e níveis de renda abaixo da 

média. Um quarto par de vetores canônicos se relacionou fracamente à medida criminal, 

incluindo furto e roubo de automóveis, e parâmetros socioeconômicos que refletem baixa renda 

e habitação lotada. Os vetores finais, relacionados principalmente ao assalto e roubo de 

automóveis, considerando os critérios de idade da população entre preditores, também 

acrescentaram pouca explicação estatística, mas ilustraram a relação inversa esperada entre a 

idade e taxa de crime. 

Conforme observado nesses estudos discutidos anteriormente, os pesquisadores que 

estudam a espacialização do crime e seus determinantes com base na teoria da Escola de 

Chicago, geralmente utilizam variáveis como área, local de moradia, contrastes regionais, 

composição familiar, urbanização e heterogeneidade étnica, para correlacioná-las à 

criminalidade no espaço. Nas últimas décadas, a partir dos anos de 1980, os trabalhos de 

                                                 
9 A análise de correlação canônica pode ser vista como uma extensão lógica da análise de regressão múltipla. O 

objetivo de tal técnica é correlacionar simultaneamente diversas variáveis dependentes métricas e diversas 

variáveis independentes métricas. Enquanto a regressão múltipla envolve uma única variável dependente, a 

correlação canônica envolve múltiplas variáveis dependentes. O princípio subjacente é desenvolver uma 

combinação linear de cada conjunto de variáveis (independentes e dependentes) para maximizar a correlação entre 

os dois conjuntos, ou seja, o procedimento envolve a obtenção de um conjunto de pesos para as variáveis 

dependentes e independentes que fornece a correlação simples máxima entre o conjunto de variáveis dependentes 

e o de variáveis independentes (HAIR et al., 2009). 
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Geografia do crime que se baseiam na teoria da desorganização social acrescentaram novos 

indicadores e variáveis nas discussões.  

Para Sampson e Groves (1989), as ideias iniciais da Escola de Chicago trouxeram muitas 

contribuições para o estudo do crime na Geografia, porém o trabalho de Shaw e Mckay (1942) 

havia deixado duas lacunas a serem resolvidas. Estes autores introduziram a delinquência no 

debate de criminalidade em áreas urbanas e fortaleceram a discussão sobre a presença da 

estrutura social comunitária, contudo, nos trabalhos produzidos até a década de 1980, segundo 

Sampson e Groves (1989), esses indicadores não se mostravam claros na hora de mensurá-los 

e analisá-los – e esse seria o primeiro gargalo. O segundo seria o fato dos estudos iniciais terem 

uma forte dependência de dados oficiais, isto é, dados secundários fornecidos por órgãos 

governamentais.  

Nesse sentido, Sampson e Groves (1989), no trabalho Community structure and crime: 

testing social disorganization theory, apresentaram soluções para os pontos, que segundos eles, 

não haviam sido resolvidos nas pesquisas de Shaw e Mckay (1942), e propuseram um novo 

modelo causal para os crimes em áreas urbanas (Figura 2). 

 

Figura 2 – Modelo causal da versão ampliada da teoria de Shaw e McKay (1942) sobre a 

estrutura sistêmica da comunidade e as taxas de criminalidade e delinquência

 
Fonte: Sampson e Groves (1989, p. 783) com adaptações do autor. 
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Sendo assim, aplicaram uma pesquisa em bairros britânicos composta por dados 

primários e, também, por dados secundários. A estrutura comunitária fazia parte dos dados 

endógenos e foi observada por meio de questionários, sendo dividida em 3 dimensões: as redes 

de amizades, analisadas por meio de perguntas que buscavam captar quantos amigos o 

indivíduo tinha no bairro; o indicador de supervisão de adolescentes, verificado por meio de 

perguntas que buscavam saber o grau de facilidade/dificuldade que os adolescentes tinham para 

promoverem incômodos à vizinhança frente a possíveis sanções informais da comunidade; e a 

participação social, medida com base na frequência que as pessoas tinham de participar de 

atividades sociais e de lazer, principalmente à noite. As variáveis exógenas foram o status 

econômico, a estabilidade residencial e a heterogeneidade étnica. 

Como resultados, Sampson e Groves (1989) observaram, de forma geral, que as 

questões de participação comunitária apresentam forte correlação com a incidência de crimes e 

delinquências, indo ao encontro da teoria da desorganização social e, portanto, validando-a. 

Quanto às dimensões propostas por eles, a de rede de amizades e a de controle de adolescentes 

se mostraram significantes, porém a dimensão de participação organizacional mostrou-se 

imprecisa, haja vista a pesquisa não ter conseguido mensurar se os indivíduos participavam de 

atividades das instituições da própria comunidade.  

Em um trabalho mais robusto, Sampson, Raudenbush e Earls (1997), por meio de um 

modelo probabilístico multinível, tentam explicar taxas de crime na cidade de Chicago 

correlacionando-as aos indicadores de controle social informal. Esse controle social foi 

entendido como reações a desvios de comportamentos e não como intervenções de 

regulamentação formal ou por força de polícia ou tribunais. Os autores partiram da hipótese de 

que a eficácia coletiva, definida como a coesão social entre vizinhos, relacionada com a vontade 

de intervir em nome do bem comum ou coletivo, tem relações com a redução da violência. 

Entre os exemplos de indicadores de controle social informal, utilizado pelos pesquisadores, 

incluíram-se o monitoramento na orientação de grupos lúdicos espontâneos entre crianças, 

quanto à intervenção por meio de atos de inibição da evasão escolar, prevenção de confrontos 

de pessoas que perturbem ou explorem o espaço público, entre outros. A capacidade dos 

residentes de controlar grupos e processos de alto nível com base em sinais visíveis de desordem 

foi, portanto, vista como um mecanismo chave que influenciava oportunidades de crime 

interpessoal em uma vizinhança. 

Essa hipótese foi testada por Sampson, Raudenbush e Earls (1997) em uma pesquisa 

realizada no ano de 1995 com 8.782 residentes de 343 bairros de Chicago. Análises multiníveis, 
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feitas com dados primários de questionários aplicados em campo e utilizando a escala Likert10, 

mostraram que uma medida de eficácia poderá trazer uma alta confiabilidade entre bairros e 

está negativamente associada a variações na violência, já que características em nível 

individual, como mensuração de erro e violência prévia são controlados. Por fim, associações 

entre a instabilidade residencial com a violência é amplamente mediada pela eficácia coletiva, 

confirmando também princípios básicos da teoria da desorganização social.  

Nas duas últimas décadas surgiram diversos trabalhos que tiveram como sustentação 

teórica os trabalhos da Escola de Chicago. Alguns deles buscaram preencher lacunas de 

trabalhos anteriores, bem como inserir diferentes métodos e técnicas de análise, que 

estimularam novas abordagens da análise espacial do crime. Exemplos disso são os estudos 

sobre vizinhança, agrupamentos e efeitos de transbordamentos mensurados por meio de 

estatísticas espaciais e econometria11, que permitem fazer predições mais amplas dos efeitos do 

crime. 

Lebeau e Leitner (2015) afirmam que há diversas razões para que o crime esteja entre 

os assuntos a serem discutidos no âmbito da Geografia, e destacam a importância da análise 

gráfica e espacial do crime que, de acordo com os autores, apresenta uma infinidade de recursos 

básicos e aplicados que podem responder inúmeras perguntas de pesquisa que ainda estão para 

serem abordadas. 

2.2 Abordagens empíricas de crime na Geografia e nas ciências sociais 

 O crime está nas discussões da Geografia não só porque se relaciona com outros 

fenômenos socioeconômicos ou pelo fato de envolver a ação humana, mas devido o crime 

possuir uma dimensão geográfica. Conforme Gomes (2009), é necessário compreender e 

conhecer os elementos e fenômenos que constituem esse espaço – incluindo, portanto, as 

manifestações espaciais da criminalidade e da violência. 

Para o autor supracitado, isso se justifica pelo fato de que 

 
Se a composição espacial colabora de forma essencial nos fenômenos, a análise das 

posições, das implicações relacionais delas no sistema locacional constitui uma 

dimensão fundamental para a compreensão dos fenômenos. [...] Isso significa que ao 

ignorar ou negligenciar esse plano perdemos a oportunidade de desvendar toda uma 

ordem de sentidos e significações fundamentais que constituem os fenômenos. 

(GOMES, 2009, p. 27).    

 

                                                 
10 Escala categórica composta por cinco classes que variam de “concordo plenamente” a “discordo plenamente”. 

(Hair et al. 2009). 
11 Ver Anselin et al (2000); Sampson, Morenof e Gannon-Rowle (2002); e Andresen (2006). 
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 Sendo assim, a criminalidade e a violência podem ser analisadas por meio das 

influências políticas, culturais, genéticas, socioeconômicas, ambientais e da produção do 

espaço, ou seja, é necessário estudar a forma como este é produzido e caracterizado.  

  Entre pesquisas empíricas mais recentes que abordam a temática do crime na discussão 

da Geografia, em nível internacional, vale destacar o trabalho de Andresen (2006) que 

investigou a dimensão espacial do roubo de veículos na cidade de Vancouver, Canadá, no ano 

de 1996. O trabalho tem como sustentação a teoria da desorganização social e a teoria da 

atividade rotineira e emprega um procedimento de regressão espacial auto regressiva que 

explica a autocorrelação espacial entre as taxas de criminalidade e as características 

socioeconômicas por nível de setor censitário. Como resultados, foram evidenciados o alto 

desemprego (teoria da desorganização social) e a presença de população jovem (teoria da 

atividade rotineira) como preditores mais fortes da atividade criminosa. 

Hewitt et al. (2018) também usufruindo do suporte teórico da desorganização social, 

juntamente como a teoria entendida como do padrão criminal12, utiliza fatores sócio 

demográficos, uso da terra, atratores específicos de crimes sexuais e variáveis ecológicas para 

prever áreas de disseminação com altas contagens de crimes sexuais em uma cidade canadense. 

Utilizando correlações estatísticas e regressões com distribuição de Poisson13, os resultados 

mostraram que os crimes sexuais foram evidenciados em áreas de disseminação com 

porcentagens mais altas de mulheres, residentes masculinos e solteiros. Em termos ambientais, 

também foi visto que áreas com maiores taxas de imóveis alugados e com a presença de bares 

e escolas, sofrem mais crimes.  

Para Santos (2016), a criminalidade violenta no Brasil ganhou destaque no campo 

geográfico a partir da década de 1980, tendo como destaque o trabalho desenvolvido pela 

geógrafa Rosa Maria Ramalho Massena, em 1986, intitulado “Distribuição espacial da 

criminalidade violenta na região metropolitana do Rio de Janeiro”, publicado na Revista 

Brasileira de Geografia. O estudo analisou a distribuição de quatro tipos de crimes: homicídio 

doloso consumado e tentado, estupro, lesão corporal e roubo, e justifica a sua escolha afirmando 

que tais crimes representavam, na época, 31,62% do total registrado na Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, entre 1977 e 1980.  

                                                 
12 Nesse caso o crime não está tão relacionado com o motivo pelo qual os infratores se envolvem em atividades 

desviantes, mas sim onde o crime ocorre, dadas as oportunidades disponíveis para eles em seus ambientes 

cotidianos. 
13 Distribuição probabilística com variáveis de contagem e é utilizada, de forma geral, quando se tem variáveis 

dicotômicas e não contínuas. 
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Entre vários outros trabalhos no Brasil, encontra-se a pesquisa de Verona (2006), a qual 

discute a questão da “Geografia do crime” e busca espacializar por bairros as diferentes 

categorias de crimes (furtos e roubos de veículos; roubos diversos - exceção de veículos; tráfico 

de entorpecentes e homicídio), relacionando-as a dados socioeconômicos (anos de estudo e 

renda) e equipamentos urbanos relacionados à integração social e lazer, bem como saúde e 

estrutura etária, indicando assim, a real preocupação da degradação da qualidade de vida nestes 

espaços e possibilitando a elaboração de propostas viáveis ao planejamento urbano através de 

ações que permitam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que vivem no Município de 

Jundiaí-SP, principalmente no que diz respeito à segurança pública. 

Outro estudo relevante é o de Bordin (2009), o qual objetivou identificar as contradições 

que a cidade de Curitiba apresenta sob a ótica da violência urbana e da criminalidade e a 

delimitação de territórios segregados pela imposição da força de pessoas ou grupos de 

criminosos à população, além de discutir o processo de evolução urbana naquela cidade e como 

a violência e a criminalidade interferem na produção do seu espaço urbano. O trabalho utilizou-

se da análise de dados sobre violência e criminalidade, buscando verificar a existência ou não 

de uma evolução nos registros criminais, utilizando-se para tal, dados oficiais da área da 

segurança pública, da área da saúde (dados de mortalidade por causas externas) e também 

reportagens de periódicos da capital paranaense, que propicie uma visão sobre a sensação de 

(in) segurança.  

 O trabalho de Diniz e Batella (2004) explora a aplicação de medidas clássicas de análise 

regional no estudo da criminalidade violenta nas Regiões de Planejamento de Minas Gerais, em 

2003. Utilizam-se como fonte de dados as ocorrências policiais registradas pela Polícia Militar 

de Minas Gerais - PMMG. As modalidades de crime estudadas são: estupro, homicídio tentado 

e consumado e sequestro e cárcere privado. Os resultados apontam as regiões do Estado com 

as maiores concentrações das modalidades de crime em tela, bem como identificam os crimes 

que se apresentam mais espacialmente concentrados.  

Já Santos (2009), que teve como objetivo propor uma discussão sobre o contexto da 

violência nos espaços vividos, percebidos e concebidos na/da cidade de Salvador. A análise foi 

realizada através da comparação de dois bairros considerados distintos socioeconomicamente, 

mas bem próximos geograficamente. Ao comparar contextos diferentes foi possível 

compreender as estratégias dos discursos hegemônicos sobre a localização da violência, 

produzindo reflexões mais aprofundadas sobre as paisagens e os lugares de Salvador. Os 

resultados demonstraram uma generalização do discurso da violência inibindo o conhecimento 

dos lugares intra e extra-bairro, além do encontro com o outro. 



41 

 

 Em trabalho mais recente, Diniz e Batella (2010), analisaram as condicionantes de 

crimes violentos em todo o Estado de Minas Gerais, utilizando técnicas de mapeamento, com 

auxílio dos Sistemas de Informações Geográficas, e de estatística espacial. Como resultados 

principais, foram observados por meio de teste de correlação estatística de Pearson uma maior 

significância nos crimes contra o patrimônio, onde os condicionantes como desenvolvimento 

humano, educação, riqueza e estrutura populacional foram os que apresentaram correlações 

mais fortes. Dentre esses, a estrutura populacional foi a que mais se destacou. Além disso, a 

partir da técnica Análise de Componentes Principais - ACP foi evideciada a presença de três 

variáveis muito discutidas em estudos sobre criminalidade: população jovem (15 a 24 anos), 

população total e densidade demográfica. 

 Mais recentemente, o trabalho de Pereira, Mota e Andresen (2015) investiga os 

determinantes do homicídio na cidade de Recife, considerando a teoria da desorganização 

social. Os pesquisadores utilizaram dados de homicídios georreferenciados, no período de 2009 

a 2013, e dados do Censo Demográfico do IBGE, e analisaram o crime usando uma técnica de 

regressão espacial que controla a autocorrelação espacial e a heterocedasticidade por setor 

censitário. Foram encontradas relações positivas para desigualdade, aluguéis e quantidade de 

pessoas, e relações negativas para renda, alfabetização, porcentagem de pessoas casadas, 

abastecimento de água, iluminação pública, porcentagem de mulheres responsáveis pela casa e 

densidade populacional. Por fim, os autores concluíram que a teoria da desorganização social 

fornece uma estrutura instrutiva para a compreensão de homicídios em Recife. Entretanto, 

existem especificidades para o Brasil, que são diferentes dos contextos vistos em estudos norte-

americanos. 

 Essa divergência entre resultados de trabalhos aplicados no Brasil e as evidências das 

pesquisas americanas e europeias também é destacada por Melo, Andresen e Matias (2017), 

que contribuem com a discussão por meio da aplicação da teoria da desorganização social na 

cidade de Campinas. Os autores consideraram vários tipos de crimes violentos e contra o 

patrimônio, e usaram os setores censitários como a unidade espacial de análise. Utilizando o 

método de regressão espacial, tiveram resultados consistentes com as expectativas da teoria da 

desorganização social. Constatou-se que setores com maiores níveis de riqueza, alfabetização 

e propriedade da casa, por exemplo, têm níveis mais altos de crime de propriedade. E quanto a 

crimes violentos, foram observadas diversas semelhanças com resultados das condicionantes 

do crime contra a propriedade, mas existindo algumas diferenças importantes, como o caso do 

nível de renda. 
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 E por fim, ainda em uma análise de pesquisas sobre Geografia do Crime no Brasil, sem 

desconsiderar outros estudos, vale citar o trabalho de Farias, Alves e Abreu (2018), que fizeram 

um estudo exploratório sobre a dinâmica da violência urbana em Belo Horizonte com base em 

crimes de roubo no período de 2007 a 2013. Por meio de técnicas estatísticas de análise espacial, 

concluíram que os roubos apresentaram um padrão referente à concentração de crimes no 

hipercentro da capital, demonstrando uma correlação espacial com o uso e ocupação do solo 

referente ao uso comercial, que se mostrou como principal atrativo para o crime. Importante 

destacar também o livro organizado por Chagas et al. (2018) que é composto de capítulos 

produzidos por diversos autores brasileiros, nos quais abordam o crime e a violência na 

Geografia em diversas abordagens e vertentes com aplicações para cidades e Estados brasileiros 

sendo que, na maioria dos casos, são estudos no Estado do Pará e em seus municípios.   

Para enriquecer essa discussão, também foram analisados trabalhos seminais citados no 

campo das ciências econômicas e de estudos regionais que trazem uma análise do crime em 

uma dimensão comportamental e de decisão ou escolha. Um deles é o de Becker (1968), o qual 

defende que a propensão de se cometer crime é definida pelos custos e benefícios 

proporcionados pelo mesmo. Para o autor, são vários os fatores que influenciam a decisão dos 

indivíduos de cometerem crimes. Eles podem comparar os retornos recebidos por meio do crime 

e pelo mercado legal ao longo do tempo e toma suas decisões quanto à atividade mais lucrativa 

e que lhe traz bem-estar. 

Segundo Sah (1990), a percepção e propensão do indivíduo cometer o crime podem 

resultar de variáveis como renda e educação, por exemplo. Segundo o autor, os indivíduos 

economicamente menos favorecidos são mais propensos a cometerem crimes, visto que sua 

baixa renda está relacionada ao baixo nível de capital humano, como educação, portanto, a 

atividade legal menos atrativa frente às atividades criminais. Além disso, as taxas de crime 

podem ser refletidas pelo nível de salário, emprego e produção, visto que à medida que a renda 

decresce, os retornos proporcionados pelo mercado legal diminuem, enquanto aumenta o 

retorno relativo das atividades ilegais. 

A opção pela atividade criminal pode, também, sofrer influências das pressões sociais 

sofridas pelo indivíduo para que alcance objetivos socialmente determinados. Esta que se torna 

maior quando o indivíduo se encontra distante do objetivo e não possui meios de alcançá-lo. 

Desta forma, a pressão exercida sobre o indivíduo leva-o a buscar os meios ilegais para alcançar 

seus objetivos quando o mercado legal não permite chances reais de atingi-los. Assim sendo, 

quando o sucesso material representa a grande ambição dos indivíduos, a realização e o respeito 

frente à sociedade demandam empregos com salários à altura de tais objetivos. Quando estes 
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se mostram escassos, as atividades criminosas tornam-se um caminho alternativo para se chegar 

ao sucesso material. (SAH, 1990) 

A abordagem socioeconômica da criminalidade é fundamentada na teoria dos incentivos 

individuais elaborada por Becker (1968), que investiga os determinantes da criminalidade 

buscando uma explicação racional econômica que induz aos indivíduos a cometerem crimes. 

Após Becker (1968), vários autores trataram do tema a partir da perspectiva da escolha racional, 

em que o comportamento do criminoso estaria condicionado a variáveis como salário, dotação 

de recursos do indivíduo, punição e eficiência do sistema judicial. Outras diversas variáveis 

socioeconômicas vêm sendo testadas na investigação empírica do crime e da violência, entre 

elas: renda, taxa de desemprego, escolaridade, composição das famílias, pobreza, estado civil, 

desigualdade de renda, gênero, etnia e urbanização.  

No entanto, segundo Gutierrez et al. (2004), muitas destas variáveis apresentam 

resultados ambíguos, ou seja, podem variar de acordo com o tipo de crime a ser relacionado. 

No pensamento social acredita-se que o ambiente exerce forte influência na propensão do 

indivíduo ao crime. Porém, apesar de o ambiente ter sua influência, a taxa de crime atual será 

menor se o número de apreensões e punições for maior e mais eficaz no passado. As taxas de 

crimes são afetadas pelos parâmetros econômicos, já que mudanças em parâmetros como 

distribuição de renda modificam as informações disponíveis aos indivíduos.  

Em seu estudo, Ehrlich (1973) mostra porque criminosos, mesmo condenados e 

punidos, tendem a continuar no mercado ilegal. Dadas as oportunidades e preferências do 

criminoso, a escolha ótima será sempre cometer mais crimes e repetir seus crimes se suas 

oportunidades continuarem inalteradas. Parte disso se deve ao fato de criminosos perderem 

espaço no mercado legal e ter poucas oportunidades quando comparadas às mesmas no mercado 

ilegal, uma vez que sua ficha criminal e o tempo de cadeia afeta suas habilidades e 

oportunidades de emprego.  

Um aumento nos gastos com força policial e cortes de justiça tende a aumentar a 

proporção de criminosos presos e de punição ao crime. Contudo, em períodos de aumento da 

criminalidade, a produtividade de tais recursos tende a ser menor, visto que há um aumento no 

número de criminosos a serem presos, julgados e condenados. Assim, dado os gastos com 

execução da lei, as taxas de crimes e a probabilidade de punição devem ser negativamente 

relacionadas, contudo, a causalidade ocorre em direção oposta a esta, uma vez que a 

probabilidade de apreensão se reduz quando há um aumento de crimes, dado ao excesso de 

trabalho nas unidades policiais. (EHRLICH, 1973) 



44 

 

O tamanho da população e sua densidade são negativamente relacionados com a 

probabilidade de punição, pois em uma área mais densa, um criminoso consegue fugir mais 

facilmente da polícia. Ao analisar as taxas de crimes dos Estados Unidos, Ehrlich (1973) avalia 

o efeito da probabilidade e severidade de punição (medida pela razão entre o número de 

criminosos presos e os crimes registrados), renda, desigualdade de renda (medida a partir do 

percentual de famílias com rendimento abaixo da média), e composição étnica nos índices de 

crimes. Como esperado, as taxas de crimes variam inversamente à probabilidade de apreensão 

e punição. Crimes contra o patrimônio, como roubos, furtos e assaltos mostram-se 

positivamente relacionados com o percentual de famílias com rendimento abaixo da metade da 

média de salários.  

Quanto à etnia, os crimes variam positivamente com o percentual de não brancos na 

população. Ehrlich (1973) considera também a efetividade da aplicação da lei nos índices de 

criminalidade e observa que a probabilidade de apreensão e punição de criminosos está 

diretamente relacionada com os gastos correntes, com a força policial e inversamente 

relacionada com as taxas de crime. Da mesma maneira, a efetividade da aplicação da lei é 

negativamente afetada pelo tamanho e densidade da população e positivamente afetada pela 

medida da pobreza relativa, nível de escolaridade e proporção de não brancos.  

A relação positiva entre crimes e desigualdade de renda, mostra, a necessidade de 

incentivos sociais para equalização de formação e escolaridade e aumento de oportunidade para 

pessoas de baixa renda. Assim, a redução da criminalidade deve partir não somente de aumento 

de gastos com segurança pública e efetividade da lei, mas com a redução da gratificação do 

crime. (EHRLICH, 1973) 

Entre os trabalhos empíricos que abordam relações entre crime e variáveis 

socioeconômicas, podem-se destacar os de Shaefer e Shikida (2001), Engel e Shikida (2003), 

Borilli e Shikida (2003) e Borilli (2005), que analisaram a economia do crime via entrevista de 

réus julgados e condenados por crimes lucrativos. Entre os principais resultados destacam-se o 

motivo de ingressarem para o mundo do crime se dá através de uma decisão racional individual 

ou por indução de amigos, pela necessidade de ajudar no orçamento familiar e o “ganho fácil”. 

O baixo nível de educação foi confirmado com a associação do crime. As principais medidas 

para o combate à criminalidade, para os entrevistados, seriam os investimentos em educação e 

emprego. 

Já Araújo Jr e Fajnzylber (2001) empregaram técnicas econométricas que exploraram 

dados de painel para abordar os determinantes econômicos e demográficos das taxas de 

homicídios para os Estados do Brasil no período de 1981 a 1996. A fonte de dados para tabular 
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a taxa de homicídios foi com base no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do 

DATASUS e para as variáveis socioeconômicas foram de seis PNADs (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios) do IBGE.  

As variáveis utilizadas para determinantes básicos da variação de taxas de crime, por 

Araújo Jr e Fajnzylber (2001), foram: renda familiar per capita média, taxas de desemprego, 

indicadores de desigualdade de renda, chefia feminina como medida de desorganização social, 

taxa de contingente de policial militar 100 mil por habitantes e tabuladas em duas bases de 

dados: por Estado e períodos e Estado, períodos e coorte. Concluíram que nos Estados às 

coortes mais jovens apresentam taxas de homicídios maiores que as coortes velhas. Na maioria 

dos Estados a curva crime-idade apresenta um formato ”U invertido”.  

As evidências no estudo apontam que o problema da criminalidade é mais acentuado 

nos jovens e também existem maiores efeitos nas variáveis sociais e econômicas como renda e 

desemprego. Sugeriram que para conter o crime, os governantes deveriam oferecer melhores 

oportunidades no mercado de trabalho legal e restrição de autuação dos indivíduos nos setores 

marginais e dar maior atenção aos jovens. (ARAÚJO JR & FAJNZYLBER, 2001). 

 De maneira análoga ao trabalho de Melo e Matias (2016), e visando robustecer a 

discussão do crime e da violência na Geografia, foi realizado um levantamento bibliográfico 

sistemático em anais de encontros especializados destas áreas, acrescentando pesquisas nas 

áreas de estudos regionais e socioeconômicos. Como não existe um evento específico sobre a 

Geografia do Crime e da Violência ou de estudos regionais e socioeconômicos voltado 

exclusivamente para essa temática, optou-se por realizar buscas por trabalhos apresentados nos 

Encontros Nacionais da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos – ABER e nos 

Encontros Nacionais da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia – 

ANPEC.  

Do mesmo modo, como não existe um periódico voltado exclusivamente para a temática 

na área em análise, optou-se por três revistas brasileiras tradicionais e com boa classificação no 

Qualis na área de geografia: Revista da Associação Nacional de Pós-graduação em Geografia 

- ANPEGE (Qualis A2), Boletim Goiano de Geografia (Qualis A1) e Mercator (Qualis A1). O 

recorte temporal da análise é necessário, uma vez que se pretende analisar sobre o assunto nos 

últimos anos, por isto foi selecionado o período de 2008 a 2017, haja vista se buscar evidências 

empíricas e condicionantes da criminalidade, tempo este que compreende: Dez encontros da 

ANPEC, quatro encontros da ABER e os dez últimos anos dos periódicos selecionados. 

No tratamento dos trabalhos selecionados foram analisados aspectos quantitativos e 

qualitativos sobre o número de artigos publicados em anais dos eventos da ABER e ANPEC, 
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bem como nos publicados em periódicos da ANPEGE, Mercator e Boletim Goiano de 

Geografia. Com a análise foi possível traçar um perfil dos estudos recentes realizados sobre o 

tema no Brasil e nas áreas de Geografia e de Estudos Regionais e Econômicos.  Foram 

selecionados um total de 58 artigos (1,4%), considerados pertencentes à temática (Apêndice 

A), em um conjunto de 4.170 trabalhos nas áreas propostas, tanto dos anais como dos 

periódicos pesquisados no período. A pesquisa foi feita por meio de busca das expressões 

“crime”, “criminalidade” e “violência” nos títulos e palavras-chave dos artigos. 

Visando traçar um perfil da literatura pesquisada, após a leitura dos artigos, foi 

estruturado um banco de dados, que serviu como base para a criação de tabelas e o 

relacionamento entre os dados, facilitando a produção e análise de informações. Neste 

procedimento, foram criadas colunas que possibilitou filtrar as informações por: título, ano, 

autor (es), instituição do (s) autor (es), local da publicação, Estado do local do estudo de caso 

(quando houver), abordagens metodológicas predominantes, variáveis utilizadas entre outras. 

Através da intersecção destes dados foi possível qualificar e quantificar as informações por 

meio de tabelas de frequência, quadros explicativos e gráficos que melhor demonstram o 

cenário recente de pesquisa da temática sobre a criminalidade.  

A priori vale destacar que a maioria dos trabalhos analisados, conforme proposto e 

descrito no Apêndice B, foram extraídos dos anais do ENABER e dos anais dos encontros da 

ANPEC, o que correspondeu a 91,48% dos trabalhos selecionados. Considerando os métodos 

de extração, anteriormente citados, ressalta-se que não foi selecionado nenhum trabalho dos 

periódicos Mercator, Boletim Goiano de Geografia e GEOUSP. Foram analisados 907 

trabalhos, correspondentes a 21,75% do total de publicações extraídas, considerando todas as 

edições publicadas no período compreendido entre os anos de 2008 e 2017.  

 A revista da ANPEGE foi responsável por apenas 8,62 % dos trabalhos selecionados. 

Optou-se, neste levantamento, por não se pesquisar trabalhos publicados nos anais do 

Encontro Nacional da ANPEGE – ENANPEGE, ainda que o evento tenha tido nos últimos 

anos um eixo temático intitulado “Geografia do Crime e da Violência”. Isso se deve ao fato 

de ter sido encontrado na literatura pesquisada o trabalho de Melo e Matias (2016), publicado 

no último volume da revista, que buscou justamente explorar como a temática da 

criminalidade e da violência vêm se desenvolvendo na área da Geografia em âmbito nacional.  

No supracitado trabalho, foi feito um levantamento bibliográfico sistemático, de 2007 

a 2015, em dois meios de divulgação de trabalhos científicos: anais de encontros da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia (ENANPEGE) e artigos em 

periódicos da área. O trabalho buscou analisar aspectos quantitativos e qualitativos sobre o 
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número de artigos publicados em anais dos ENANPEGE, realizados sucessivamente no Rio 

de Janeiro-RJ, Curitiba-PR, Goiânia-GO, Campinas-SP e Presidente Prudente - SP, bem como 

os artigos publicados nas revistas Geografia (Unesp Rio Claro) e GEOUSP, abarcando o 

período de 2007 a 2015, identificando a quantidade de estudos apresentados ou publicados 

sobre a Geografia do Crime e da Violência em suas diversas abordagens.  

Em relação aos trabalhos publicados nos anais dos últimos cinco ENANPEGE, os 

artigos da temática do crime/violência apresentaram baixa proporção. O montante dos 3.784 

trabalhos verificados está dividido em cinco volumes. Segundo Melo e Matias (2016), foi 

possível inferir a tendência de que os trabalhos atrelados ao crime e a violência está crescendo. 

Pois enquanto o total de artigos quase triplicou entre 2007 a 2015, os de crime/violência foram 

de um percentual aproximado de 0,46% para 1,9% no mesmo período.  

 Ainda no trabalho de Melo e Matias (2016), verificou-se que do total de 692 artigos 

publicados nos periódicos Geografia e GEOUSP, entre 2007 e 2015, um número pequeno de 

trabalhos são relacionados com a Geografia do Crime e da Violência. A revista Geografia 

publicou 90 artigos a mais que a GEOUSP, no entanto, em percentuais, o periódico Geografia 

publicou 1,28% de seus trabalhos atrelados a temática crime/violência, contra 2,65% da 

GEOUSP. Os autores observaram, também, concentração de 21 trabalhos de autores oriundos 

de instituições do Estado de São Paulo, seguidos de 9 artigos de Minas Gerais, 7 trabalhos de 

instituições do Paraná e 5 do Rio de Janeiro e, também, de Pernambuco.  

Os trabalhos foram desenvolvidos, em sua maioria, nos Estados de Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Paraná e Pernambuco. No entanto, chamou atenção de Melo e Matias (2016) o fato 

de relativamente muitos autores de São Paulo pesquisarem outros Estados. Mesmo assim, 9 

unidades da federação não foram pesquisadas nos últimos 10 anos e outras 9 unidades possuem 

apenas um estudo cada, no mesmo período.  

Comparando os resultados dos autores anteriormente citados com os obtidos agora, 

constata-se que a temática do crime, além de ser discutida em outras áreas, como os eventos 

de estudos regionais e socioeconômicos, também apresenta maior desconcentração geográfica 

(Figura 3) em tais pesquisas. 
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Figura 3 - Localização das instituições dos autores das pesquisas sobre crime/violência 

 

Fonte: Elaboração do autor com base nos trabalhos publicados nos respectivos eventos e periódicos. BA = 

Estado da Bahia, PB = Estado da Paraíba, PE= Estado de Pernambuco, PR= Estado do Paraná, CE= Estado do 

Ceará, DF = Distrito Federal, RJ= Estado do Rio de Janeiro, RS= Estado do Rio Grande do Sul, MG= Estado de 

Minas Gerais e SP= Estado de São Paulo.   

 

A região Nordeste se destaca no total de Estados com pesquisadores que abordam a 

problemática da criminalidade em seus trabalhos, com a presença de 4 (quatro) Estados e tendo 

o Estado de Pernambuco com o maior número de observações, entre todos, com 13 pesquisas 

no total. No entanto, a região Sudeste, mesmo com apenas 3 (três) Estados, apresentou maior 

número de trabalhos produzidos sobre o tema, sendo responsável por, aproximadamente, 51% 

dos trabalhos publicados e selecionados por essa pesquisa. 

Dos 58 trabalhos científicos identificados na pesquisa, apenas 2 (dois) deles não 

apresentaram um estudo de caso para uma localidade específica. Os que o fizeram, tiveram 

como objeto de estudo municípios, Estados e o Brasil. Não foi encontrado nenhum trabalho 

que abordasse aplicações em países estrangeiros. Dentre os trabalhos, 13 (treze) fizeram 

abordagem em nível de país; apenas um trabalho teve caráter regional e abordou a região 

Nordeste do Brasil; e 7 (sete) realizaram estudos de âmbito municipal, tendo destaque para a 

cidade de Recife com 2 (dois) trabalhos. A maioria dos trabalhos, aproximadamente 58%, 

realizou alguma abordagem estadual, conforme figura 4, abaixo. 
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Figura 4 – Total de pesquisas com estudos de caso por Estado 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nos trabalhos publicados nos respectivos eventos e periódicos utilizados. 

BA = Estado da Bahia, PE= Estado de Pernambuco, PR= Estado do Paraná, CE= Estado do Ceará, RJ= Estado 

do Rio de Janeiro, RS= Estado do Rio Grande do Sul, MG= Estado de Minas Gerais e SP= Estado de São Paulo. 

 

 Como foi visto na figura anterior, o Estado de São Paulo foi o que mais apareceu como 

objeto de pesquisa nos estudos pesquisados e juntamente com os Estados de Minas Gerais e 

Rio de Janeiro deixa a região sudeste como a mais escolhida pelos pesquisadores. Não foi 

analisado nenhum estudo que abordasse Estados das regiões norte e Centro-Oeste. Esse 

resultado se aproximou dos resultados encontrados por Melo e Matias (2016) e nota-se que 

Estados considerados mais violentos, como o da Bahia que registrou 6.012 homicídios no ano 

de 2015 e o do Maranhão que, no período de 1996 a 2015, teve crescimento de 571,63% no 

total, que foram os maiores índices, conforme dados do Atlas da Violência do IPEA. Já o 

Estado de São Paulo registrou a maior queda no total de homicídios, sendo de 55,95%. 

 No trabalho de Melo e Matias (2016) foram analisadas as categorias da Geografia 

presentes nas pesquisas a fim de identificar quais eram mais frequentes. Notou-se que espaço 

foi a categoria mais frequente do grupo. Seu uso foi comum para mais de um tipo de 

abordagem - cartográfica/ecológica, estudo de caso, bibliográfica e cultural. Já a categoria 

território foi notada em 16 trabalhos, sendo bem específico para uma chamada abordagem 

territorial, que utiliza outros conceitos, como poder e força, e derivações como 

territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Na revisão de literatura aqui 
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realizada, notou-se que alguns trabalhos tentaram explicar a violência de uma forma 

territorializada buscando indicadores qualitativos (Vide Quadro 1). 

 

Quadro 1:  Artigos publicados em periódico da ANPEGE, nos anos de 2011 a 2016, 

que pesquisaram crime sob viés qualitativo 

1 

TÍTULO: Criminalidade Feminina, Perfil e Processo de Re-Inserção Socioespacial de 

Egressas do Sistema Penitenciário de Ponta Grossa – PR 

AUTORES / ANO: FIORAVANTE; SILVA, 2011. 

OBJETIVOS: Trazer algumas reflexões acerca do perfil e do processo de re-inserção 

socioespacial das mulheres egressas do sistema penitenciário na cidade de Ponta Grossa, 

Paraná. 

RESULTADOS: Concluiu-se que a vivência do espaço carcerário impõe determinados 

condicionamentos às mulheres, os quais permanecem em seus corpos e ações mesmo após sua 

libertação, agravando significativamente a construção de seu cotidiano.  

2 

TÍTULO: Juventude (s), Violência Urbana e Periferia em São Paulo 

AUTORES / ANO: ATAÍDE; GUIMARÃES, 2012. 

OBJETIVOS: Analisa a interação dos jovens com a dinâmica espacial da violência. 

RESULTADOS: Após revisão de literatura, concluiu-se que morar nas periferias da grande 

São Paulo, para uma significativa parcela de jovens é estar exposto ao constante fenômeno da 

violência, aliado à condição de exclusão social, pois habitam espaços/territórios segregados e 

deteriorados. 

3 

TÍTULO: Territórios do Crime no Espaço Urbano e Mecanismos de Prevenção 

AUTORES / ANO: SANTOS, 2015. 

OBJETIVOS: Apresenta uma discussão acerca do crime violento territorializado em espaços 

urbanos. 

RESULTADOS: Após uma revisão de literatura, constatou-se que o crime violento se 

estabelece no espaço urbano a partir de elementos que condicionam a sua ocorrência em áreas 

específicas. O tráfico de drogas, que por sua vez predispõe a incidência de homicídios, é um 

exemplo.  

4 

TÍTULO: Geografia do Crime e da Violência no Brasil entre 2007 a 2015 

AUTORES / ANO: MELO; MATIAS, 2016. 

OBJETIVOS: Explora como a temática da criminalidade e da violência vêm se desenvolvendo 

na área da Geografia em âmbito nacional. 

RESULTADOS: Após revisão sistêmica de literatura em anais de eventos e periódicos da 

Geografia, os principais resultados apontaram que: 1) as abordagens cartográficas/ecológicas e 

estudos de casos são predominantes nos artigos; 2) embora a temática venha ganhando 

expressão nos debates do evento, existe uma diminuição em relação a sua presença nos 

periódicos selecionados; 3) há uma concentração dos estudos sobre o crime e a violência no 

sudeste-sul do país, ainda que estas regiões não apresentem as maiores taxas de criminalidade. 

5 

TÍTULO: A Geografia dos Crimes Violentos em Uberlândia-MG 

AUTORES / ANO: SANTOS, 2016. 

OBJETIVOS: Apresenta uma análise dos crimes violentos, por bairros, em Uberlândia-MG, 

registrados entre 1999 e 2010. 

RESULTADOS: Verificou-se o registro de 67.760 crimes violentos, dos quais 67.578 

(99,73%) totalizaram os estupros, homicídios e roubos. Estes representaram 97,88% do total 

de crimes. As ocorrências se destacaram no Centro (roubos) e São Jorge (estupros e 

homicídios). 
Fonte: Elaboração própria com base em trabalhos publicados na revista da ANPEGE entre 2011 e 2016. 
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A abordagem territorial tem sido uma constante não apenas em estudos da Geografia 

do Crime e da Violência, mas na Geografia Humana como um todo. Na revisão de literatura 

aqui realizada, notou-se que alguns trabalhos tentaram explicar a violência de uma forma 

territorializada buscando indicadores qualitativos. No Quadro 1 é apresentando um breve 

resumo desses trabalhos. Dos 58 (cinquenta e oito trabalhos analisados), apenas 6 (seis) deles 

apresentaram a pesquisa qualitativa como procedimento metodológico, sendo que todos eles 

foram publicados em edições do periódico da ANPEGE entre os anos de 2011 e 2016, e 

apresentaram abordagens descritivas e/ou analíticas. 

Em suma, os trabalhos destacados no Quadro anterior, em sua maioria, buscaram 

explicar a violência e suas relações com a formação e caracterização dos territórios. Já a 

espacialização da criminalidade bem como a análise das correlações entre crime e outras várias 

socioeconômicas poderão ser realizadas por meio de uma análise exploratória de dados, da 

análise multivariada, bem como por meio do uso de modelos econométricos espaciais e 

regressões ponderadas geograficamente, que se configuram como métodos de pesquisa 

quantitativa.  

Ainda com base na revisão de literatura apresentada neste trabalho, foram filtrados os 

trabalhos que abordaram a temática e a metodologia que se pretende utilizar nessa proposta de 

tese. Buscou-se trabalhos que abordassem técnicas de estatística multivariada, Análise 

Exploratória de Dados Espaciais - AEDE e modelagem econométrica espacial com enfoque 

nos estudos que tratem efeitos de transbordamentos entre áreas. Os trabalhos selecionados 

foram tabulados por título, autor (es), variável (eis) dependente (s), variáveis explicativas, base 

de dados utilizada, procedimento metodológico e principais resultados, conforme 

demonstrado no Apêndice C. 

Verificou-se que pesquisadores de instituições do Estado de Pernambuco apresentaram 

maior frequência nas autorias, sendo 4 (quatro) trabalhos. Porém o Estado de São Paulo foi o 

mais utilizado em estudos de caso, sendo analisado em 4 trabalhos. Dos 14 trabalhos, apenas 1 

tratou de crimes ambientais contra a Flora. Os demais tiveram como variável dependente (a ser 

explicada) as taxas de crimes contra o patrimônio e contra a pessoa. 

Quanto aos trabalhos contidos no Apêndice C, notou-se que 8 (oito) dos 14 selecionados 

foram publicados no encontro da ABER, sendo que 6 (seis) deles tiveram abrangência estadual 

em seu estudo e as regiões metropolitanas foram abordadas em análises estaduais como os 

trabalhos de Gomes et al. (2015) e Garcia Neto et al. (2017) que discutiram em análises de taxas 

de crime nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, respectivamente. No entanto, nenhum dos 
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trabalhos abordou de forma específica uma área metropolitana ou regiões integradas de 

desenvolvimento. 

Os trabalhos analisados nos anais de eventos e revistas, Apêndice C, contaram com 

procedimentos metodológicos que incluem técnicas de análise multivariada, por meio de 

Análise de Conglomerados e Análise Fatorial que explicam a distribuição da criminalidade 

através da composição de indicadores e agrupamentos categóricos ou hierárquicos de áreas 

baseadas em taxas de crimes e outras variáveis socioeconômicas, nesse caso vale destacar os 

trabalhos de Plassa e Parré (2015) e Castro e Silveira (2013). 

Todos os trabalhos exploram os dados espaciais em análises de áreas, haja vista não 

apresentarem dados que possibilitem identificar os pontos específicos de ocorrências de crimes, 

e a maioria dos trabalhos, assim como os de Araújo e Vieira (2017) e Almeida e Guanziroli, 

(2013), adotam a Análise Exploratória de Dados Espaciais - AEDE para identificar os padrões 

geográficos dos crimes nas áreas em estudo, na qual verifica se há dependência espacial entre 

áreas, ou seja, se há autocorrelação espacial positiva que explique efeitos em variáveis 

dependentes gerados por relações de vizinhança.  

Após a confirmação da existência da dependência espacial, a determinação das variáveis 

condicionadas ao crime e dos spillovers gerados por áreas vizinhas, em grande parte dos 

trabalhos utilizaram modelos de regressão espacial, os quais adotam, em sua maioria, dados em 

cross-section estimados por modelos dos tipos Spatial Autoregressive (SAR) e Spatial Error 

Models (SEM) entre outros. Apenas o trabalho de Uchôa e Menezes (2012), utilizando a 

estimação com dados em painel, capta a autocorrelação espacial através da variável dependente 

desfasada ou de resíduos14, e sua influência na dinâmica de crimes em Estados brasileiros. No 

Apêndice D são demonstrados os resultados auferidos pelos modelos de regressão espacial 

utilizados nos trabalhos sobre crime contidos no Apêndice C.  

A taxa de homicídio por 100 mil habitantes foi a variável com maior número de 

observações e, na maioria dos trabalhos, esse dado foi extraído das Secretárias de Segurança 

Pública estaduais ou do DATASUS, essa última fonte com maior frequência. Todavia, os 

trabalhos de Gomes et al. (2015), Gaulez e Maciel (2015) e Carrets, Oliveira e Menezes (2016) 

analisam crimes contra o patrimônio como questão a ser explicada tendo a taxa de roubos como 

variável dependente, fornecidas pelas instâncias estaduais de segurança pública. As variáveis 

explicativas ou de controle, em grande parte dos trabalhos, foram fornecidas por instituições 

locais de pesquisa e pelo IBGE.  

                                                 
14 Diferenças entre os valores efetivos e os estimados de uma regressão. 
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Considerando os resultados, dentre outros, vale ressaltar a existência de correlação 

positiva entre taxa de crimes patrimoniais e PIB per capita, densidade demográfica, o 

coeficiente de Gini e o índice FIRJAN (GARCIA NETO et al., 2017), a proporção de 

estabelecimentos não-residenciais em relação ao total de estabelecimentos de bairro tem uma 

relação positiva com a criminalidade e a concentração de domicílios residenciais está associada 

a taxas de homicídios mais baixas (CRUZ; MENEZES, RATTON JUNIOR, 2013) e grau de 

urbanização afeta positivamente a criminalidade. Aparentemente, o crime contra o patrimônio 

ocorre onde o retorno esperado é maior. O que se pode afirmar, portanto, de forma preliminar 

é que a criminalidade é maior em regiões mais urbanizadas, mais densamente ocupadas e com 

maior nível de renda (GAULEZ; MACIEL, 2015). 

Diante das discussões trazidas por meio de revisão sistêmica de literatura e de citação 

de outros trabalhos pertinentes a temática que discute as relações espaciais de crime, nota-se 

a falta de análises que abordem as condicionantes de crime em regiões, denominadas, de 

desenvolvimento ou criadas visando uma melhor governança regional que possibilite dirimir 

possíveis efeitos e consequências do aumento urbano de grandes centros que circundam 

cidades polarizadas e centralizadoras de serviços públicos e privados.  

Diferentemente dos autores anteriormente citados, nessa tese a abordagem terá 

característica predominantemente regional. Pois serão estudados o Distrito Federal e os demais 

municípios que compõe a RIDE/DF sob a ótica da violência urbana que pode ser causada por 

questões socioeconômicas discrepantes entre a Região, sua sede e seu entorno, podendo 

hipoteticamente estar relacionada a variáveis que demonstram segregações socioespaciais e 

alta desigualdade, bem como desvinculadas dos pressupostos iniciais de uma região integrada 

de desenvolvimento. 
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3 A REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E 

ENTORNO – RIDE/DF E SUA (DES)ORGANIZAÇÃO SOCIAL, ESPACIAL E 

ECONÔMICA 

 

Corrêa (2000) discute o conceito de espaço geográfico discorrendo diferentes escolas 

da Geografia, citando como exemplos as abordagens da Geografia humana, da física, da 

teorética, da cultural, urbana, entre outras. Porém, destaca que não há como chegar a um 

consenso. O autor então conclui que o espaço é a morada do homem e independente das 

abordagens sendo por meio de matrizes, de pontos, de planícies, de metáforas, de divisão do 

trabalho, de modo de produção, de localização, de condições sociais etc., cabe aos 

pesquisadores respeitarem a multidimensionalidade do espaço e possibilitar a criação de novos 

espaços. 

Nesse sentido, outra categoria da Geografia segue o mesmo caminho. O conceito de 

região na Geografia é responsável por diversos debates e análises que não chegam a uma 

definição comum. Para Corrêa (2003) não há harmonia na utilização de um conceito de região 

na Geografia, haja vista ser uma discussão complexa. Contudo, uma semelhança é que cada 

pesquisador utiliza a definição de acordo com a corrente do pensamento geográfico que aborda, 

sendo que isso fica claramente explícito. Para o autor a região deve ser vista como um conceito 

intelectualmente produzido, incluindo uma elaboração crítica e indo além de bases puramente 

sensoriais. 

Entre alguns exemplos citados por Gomes (2000) é o caso da definição de região como 

forma de localização ou extensão de um fenômeno ou fato no espaço. E seguindo essa análise 

a região pode ser entendida como uma categoria da Geografia capaz de gerar limites e ou 

segregações no espaço como, por exemplo, a divisão entre regiões pobres e ricas. Isso se 

assemelha com as análises feitas em uma Geografia de tendência mais liberal e difere de uma 

abordagem radical. 

Segundo Haesbaert (2010), a relevância da região não está atrelada apenas à realidade 

concreta ou a estudos que tentam encontrar uma definição sólida para tal categoria na 

Geografia. Na Geografia contemporânea, as novas formas de analisar as questões regionais vão 

além de analises teóricas, empíricas, singulares, gerais, analíticas, sintéticas e inserem também 

as questões regionais populares que levam em conta singularidades que marcam o espaço 

geográfico. 

No caso das Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDEs, objeto de estudo desta 

tese, o IBGE (2019) as define como regiões administrativas que abrangem diferentes unidades 

da federação. Segundo o órgão, essas regiões diferem das Regiões Metropolitanas e 
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Aglomerações Urbanas15, pois o recorte espacial é criado por legislação específica, sendo que 

unidades da federação que as compõem são elencadas, além de definir a estrutura de 

funcionamento e os interesses das unidades político-administrativas participantes.  

A criação de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico está prevista na 

Constituição Federal de 1988, nos Art. 21, inciso IX; Art. 43; e Art. 48, inciso IV.  

 

Art. 21. Compete à União: 

[...] 

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social; 

[...] 

 

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo 

complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das 

desigualdades regionais. 

§ 1º Lei complementar disporá sobre: 

I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento; 

II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos 

regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, 

aprovados juntamente com estes. 

 

§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: 

I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de 

responsabilidade do Poder Público; 

II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias; 

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por 

pessoas físicas ou jurídicas; 

IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de 

água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. 

 

§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de terras 

áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o 

estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. 

[...] 

 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não 

exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias 

de competência da União, especialmente sobre: 

[...] 

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento; 

[...] 

 

                                                 
15 As Regiões Metropolitanas (RM) e as Aglomerações Urbanas são constituídas por agrupamentos de municípios 

limítrofes e são instituídas por lei complementar estadual, de acordo com a determinação do artigo 25, parágrafo 

3° da Constituição Federal de 1988, visando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum. Atualmente, a governança desses recortes é regulamentada pelo Estatuto da 

Metrópole (Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015). O IBGE disponibiliza, semestralmente, dados atualizados 

sobre a composição destas espacializações onde constam também categorias associadas a esses recortes nas quais 

constam: os colares metropolitanos, arcos metropolitanos, áreas de expansão metropolitana, subdivisões 

metropolitanas, dentre outras. Conforme dados atualizados até o mês de junho de 2019, o Brasil conta com 74 

regiões metropolitanas, sendo que o Estado com maior número de RMs é a Paraíba (12), seguido por Santa Catarina 

(11), Alagoas (9) e Paraná (8). Já as Aglomerações Urbanas são cinco, sendo três no Estado de São Paulo e duas 

no Rio Grande do Sul. (IBGE, 2019).  
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Conforme observado, as Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDEs) 

são constituídas por mais de um Estado, e assim podem ser vistas como um conjunto 

heterogêneo no qual figuram grandes aglomerações de importância demográfica, econômica, 

social e política bastante diferenciada. Em termos políticos administrativos, parte-se da ideia de 

que há um conjunto de municípios cuja origem baseia-se no princípio de cooperação entre os 

diferentes níveis de governo, promovendo consórcios, cooperações técnicas etc.  

Seguindo a classificação dada pelo IBGE (2019), o Brasil conta atualmente com 3 

RIDEs: a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (33 municípios 

e o Distrito Federal); Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo 

Petrolina/PE e Juazeiro/BA (8 munícipios); e Região Integrada de Desenvolvimento da Grande 

Teresina (14 municípios).  

Para além de uma determinação legal da RIDE/DF, esta seção discutirá alguns pontos 

que caracterizam historicamente a criação e transformação da região. Vale destacar os 

interesses econômicos, sociais, espaciais, entre outros, que justificam uma abordagem regional 

do Distrito Federal e do seu Entorno. Além disso, será realizado um levantamento das 

características socioeconômicas da Região com a finalidade de entendê-la para além de uma 

mera localização geográfica. 

3.1 Processos históricos de formação e ocupação da RIDE/DF 

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF) é a 

mais expressiva entre as RIDEs, em número de municípios, quando se considera a divisão 

política administrativa brasileira atual. A região foi criada pela Lei Complementar n. º 94, de 

19 de fevereiro de 1998 e regulamentada pelo Decreto n. º 7.469, de 04 de maio de 2011. 

Conforme contido no artigo 1º da Lei que autoriza a criação da RIDE/DF, temos que:  

A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, 

pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, 

Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, 

Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, 

Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás, 

e de Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais (BRASIL, Lei Complementar nº 94, 

de 19 de fevereiro de 1998, 1998).  

 

De início, a região foi constituída por municípios das regiões sudeste e Centro-Oeste, 

sendo 19 municípios de Goiás, 2 de Minas Gerais e o Distrito Federal (Figura 5). 
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Figura 5 – Mapa da RIDE/DF, por unidade federativa, de acordo com a Lei Complementar n. 

º 94/199816

 

Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IPEA (2015), utilizando o software ArcGis 10.4.1. MGO 

N/RIDE são os municípios de Goiás que não foram incluídos na RIDE/DF pela Lei Complementar 94/1998; 

MMG N/RIDE são os municípios de Minas Gerais que não foram incluídos na RIDE/DF pela Lei Complementar 

94/1998; MGO RIDE são os municípios de Goiás incluídos na RIDE/DF pela Lei Complementar 94/1998; 

MMG RIDE são os municípios de Minas Gerais incluídos na RIDE/DF pela supracitada lei e; DF é o Distrito 

Federal. 

 

 

Segundo divisão regional dada pelo IBGE, do ano de 199017, e a partir de uma escala 

municipal, vide Figura 6, foi possível observar que a RIDE/DF em sua composição promulgada 

no ano de 2018 contou com 19 municípios goianos, todos pertencentes a mesorregião18 “Leste 

Goiano”, e 2 municípios mineiros da mesorregião “Noroeste de Minas”.  

                                                 
16 O espaço em branco no mapa representa o município de Cabeceira Grande - MG que, legalmente, não fazia 

parte da RIDE/DF no ano de 1998, passando a integrar a região apenas no ano de 2018 com a promulgação da Lei 

Complementar n. º 163/2018. 
17 A Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas, inicialmente, foi aprovada pela 

Presidência do IBGE através da Resolução PR-51 de 31/07/89, sendo que passou a vigorar a partir de 01/01/1990. 

O estabelecimento desta Divisão do Brasil surgiu com o intuito de completar as lacunas que as Mesorregiões e 

Microrregiões Homogêneas, utilizadas em décadas anteriores, não foram capazes de captar as desigualdades e 

disparidades encontradas entre as diversas regiões brasileiras. (IBGE, 1990) 
18 Mesorregião é entendida, pelo IBGE (1990), como uma área individualizada, em uma Unidade da Federação, 

que apresenta forma de organização do espaço geográfico definidas pelas seguintes dimensões: o processo social, 
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Figura 6 – Mapa da RIDE/DF, em escala municipal, de acordo com a Lei Complementar n. º 

94/199819 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IPEA (2015), utilizando o software ArcGis 10.4.1. 

 

No caso da classificação por microrregiões se observou que entre os municípios do 

Estado de Goiás, incluídos na RIDE/DF, todos são pertencentes da microrregião20 “Entorno de 

Brasília” e os municípios mineiros a microrregião de “Unaí” (Vide Apêndice E e F). 

No artigo 2º fica claro que “Os Municípios que vierem a ser constituídos a partir de 

desmembramento de território de Município citado no § 1º deste artigo passarão a compor, 

diretamente, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno” (BRASIL, 

1998). Porém, conforme é visto na Figura 6, o município de Cabeceira Grande (em branco) 

mesmo tendo o DF e os munícipios de Unaí (no qual foi desmembrado), Cabeceiras e Cristalina 

                                                 
como determinante; o quadro natural, como condicionante; e a rede de comunicação e de lugares, como elemento 

da articulação espacial. 
19 O espaço em branco no mapa representa o município de Cabeceira Grande - MG que, legalmente, não fazia 

parte da RIDE/DF no ano de 1998, passando a integrar a região apenas no ano de 2018 com a promulgação da Lei 

Complementar n. º 163/2018. 
20 Microrregiões foram definidas como partes das Mesorregiões que apresentam especificidades quanto à 

organização do espaço. Essas especificidades não significam uniformidade de atributos, nem conferem às 

Microrregiões autossuficiência e tampouco o caráter de serem únicas, devido a sua articulação a espaços maiores, 

quer à Mesorregião, à Unidade da Federação, quer à totalidade nacional. Essas unidades devem ser definidas por 

suas especificidades quanto à estrutura da produção agropecuária, industrial, extrativa mineral e pesqueira. (IBGE, 

1990) 
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como limítrofes, não havia sido legalmente incluído na RIDE/DF após sua emancipação, no 

ano de 1995, posterior à promulgação da lei que instituiu a região. 

A região foi instituída para fins de articulação da ação administrativa da União, dos 

Estados de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal. No entanto, a metropolização e a criação 

de aglomerações e regiões de desenvolvimento trouxeram desafios que vão além da 

complexidade e especialização das funções urbanas. Segundo Paviani (2010a), isso se relaciona 

com as contradições encontradas nas cidades e regiões criadas que possuem caráter 

heterogêneo, bem como características concentradoras e desiguais na distribuição de bens de 

uso e de consumo. A falta de acesso a bens físicos por parte da população, segundo o autor, 

remota a períodos coloniais do Brasil e da América Latina.  

Sendo assim, é importante discorrer sobre o processo de formação histórica da região, 

que antecede e até pode ter motivado a promulgação da lei citada anteriormente, visto que não 

é possível dissociar a criação da RIDE/DF da formação socioeconômica e espacial do Brasil. 

Em primeiro lugar, em meados do século XVIII, a atual área do Entorno do Distrito Federal 

contava com ricas reservas auríferas e isso foi um motivo de destaque nessa região em termos 

de caracterização natural. Mas, além disso motivou a ocupação de terras trazidas pela 

exploração do ouro na Capitania de Minas Gerais. Esses fatos são componentes de um modelo 

primário exportador, constituído pela extração, fundição e envio do ouro para Portugal, que foi 

instalado no Brasil colonial (SEPLAN, 2011).  

Contudo, a economia baseada em minérios, por suas características tradicionais, teve 

um período de curta duração, o que levou a um desaquecimento do crescimento populacional, 

levando o eixo dinâmico da economia para atividades primárias, sobretudo, a agricultura e a 

criação de gado bovino, em decorrência do favorecimento da topografia e da disponibilidade 

de terras. (FURTADO, 2003) 

Com o declínio da economia baseada no ouro, no final do século XVIII, há um grande 

esvaziamento populacional da região geoeconômica do Centro-Oeste21 e as principais 

atividades econômicas passam a ser a agricultura de subsistência, a pecuária, a caça e a pesca. 

O declínio da taxa populacional da região Centro-Oeste se mantém até final do século XIX e 

anos iniciais do século XX, influenciando também um baixo dinamismo econômico 

(MIRAGAYA, 2010). 

                                                 
21 Nesse cenário, consideram-se os Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia (criado em 

1943 a partir de terras do Mato Grosso) e Tocantins (criado em 1988, desmembrado do Estado de Goiás). 
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Segundo Cavalcanti e Barreira (2011), a Região Centro-Oeste sofreu grandes 

intervenções estatais, principalmente por parte da União, responsável pela redefinição dos 

contornos territoriais e pela estruturação de toda uma moderna base produtiva. Isso se justificou 

devido a disparidade da região Centro-Oeste com grandes centros urbanos do país. Segundo os 

autores, a área central do Brasil sempre foi compreendida como uma zona de “vazio” 

demográfico, mas com grande potencial de crescimento econômico, sobretudo relacionado ao 

desenvolvimento das atividades agropecuárias22.  

Diante de tais constatações surge a intervenção estatal como forma de promover o 

desenvolvimento regional por meio de políticas de povoamento e exploração de áreas. 

Conforme Carvalho de Souza (2016), as principais ações deram sobre uma base regional 

montada com forte auxílio do Estado, que agiu no sentido de integrar os espaços regionais 

nacionais, expandir o mercado interno e desconcentrar a atividade econômica. Tal movimento 

gerou a expansão de atividades como a agropecuária moderna no Centro-Oeste e pouca 

desconcentração industrial em relação ao Sudeste. 

A expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste brasileiro deve ser compreendida a 

partir do pronto atendimento do Estado à reivindicação do segmento industrial e de grupos 

empresariais multinacionais que passaram a investir grande soma de recursos depois da II 

Guerra Mundial em pesquisas agropecuárias, melhoramento genético, adubação e fertilização 

de solos, mecanização da agricultura etc. (CAVALCANTI; BARREIRA, 2011). 

De acordo com Castilho (2014), um fator importante para desenvolvimento da região 

Centro-Oeste e, principalmente do Estado de Goiás, foi a criação da Estrada de Ferro Goiás 

(atual Ferrovia Centro-Atlântica), no início do século XX, que resultou em diversos impactos 

diretos e indiretos nos quais colocou algumas regiões goianas em contato com outras regiões e 

países onde a lógica de mercado já havia se estabelecido, trazendo manifestações culturais de 

outras partes do mundo, e promovendo o estabelecimento de uma dinâmica específica nos 

lugares.  

Os surgimentos de novas relações de trabalho não foram percebidas somente nas linhas 

férreas, mas também nos espaços por onde a ferrovia foi deixando suas influências. Novas 

classes sociais emergiram, como a dos comerciantes, e os serviços urbanos foram sendo criados. 

Surgiram também os trabalhadores urbanos. E, à medida que a urbanização acompanhou o 

                                                 
22 Em 1960, a região Centro-Oeste representava mais de 22% da área do território nacional, mas continha apenas 

4% da população brasileira. Desse modo, a ocupação da área passou a ser uma referência de primeira grandeza na 

estratégia de integração do território nacional. Principalmente durante o período da Ditadura Militar 

(CAVALCANTI; BARREIRA, 2011). 
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processo de modernização que adentrou Goiás pela política e pelos trilhos, uma nova 

mentalidade também passou a influenciar novos comportamentos, conflitos e manifestações 

culturais (CASTILHO, 2014). 

Conforme Miragaya (2010), a partir dos anos de 1940, durante o governo do presidente 

Getúlio Vargas, é lançado o programa “Marcha para o Oeste” visando uma mobilização 

econômica ocupação da região e, dentre outras ações, foi criada a Fundação Brasil Central 

(FBC)23 com a finalidade de promover a implantação de núcleos de povoamento e, 

intrinsecamente, contribuir para consolidação de uma capital do país na região central. Essas 

ações surtiram efeitos no decorrer dos anos seguintes, nos quais a região Centro-Oeste saltou 

de uma taxa de urbanização de 20% no ano de 1940 para 34% em 1960 e posteriormente para 

83% no ano 2000. 

No entanto quando se trata de estruturação produtiva e se analisa a composição regional 

brasileira com base no processo de industrialização, Diniz e Crocco (1996) ressaltam que a 

industrialização brasileira foi marcada por uma concentração geográfica na região Sudeste, 

principalmente, e isso teve como consequência, a centralização de grande parte da renda e da 

produção24.  

O crescimento econômico da Região Centro-Oeste, segundo Miragaya (2010) se deu 

em 2 (dois) momentos cruciais e distintos. O primeiro ocorre nos anos de 1960 e 1970 com 

incorporação de novas áreas aos processos produtivos facilitada por meio de expansão de malha 

viária, coincidindo também com o auge da expansão do processo de industrialização brasileiro. 

Já o segundo momento, ocorre a partir dos anos 1980 com a modernização do setor 

agropecuário por meio de incrementos tecnológicos e a continuação no processo de povoamento 

e ocupação da região. Vale ressaltar que no período compreendido entre 1970 e 2006, a região 

Centro-Oeste apresentou um salto em seu Produto Interno Bruto – PIB de 3,8 % para 8,5%. 

Além disso, conforme relatado nos trabalhos de Caiado (2005), Miragaya (2010) e De 

Souza (2017), considerando os estímulos estatais no desenvolvimento regional, vale ressaltar a 

importância da implantação da Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE 

                                                 
23 A partir do ano de 1967, as atribuições da FBC foram incorporadas pela Superintendência de Desenvolvimento 

do Centro-Oeste – SUDECO, autarquia federal criada por meio da lei nº 5.365, de 1º de dezembro de 1967, 

chegando a ser extinta no ano de 1990 e depois reativada no ano de 2008 por meio da Lei Complementar 

n°129/2009, regulamentada pelo decreto presidencial nº 7.471, de 4 de maio de 2011 este que foi revogado pelo 

decreto nº 8.277, de 27 de junho de 2014. 
24 Em 1970, entendida como fase final processo de concentração, de acordo com dados do IBGE, o Estado de São 

Paulo, com 2,9% da área geográfica do país, participava com 19% da população e 39% da renda nacionais e o Rio 

de Janeiro com 0,5% da área, 9% da população e 16% da renda. (DINIZ e CROCCO, 1996). 
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(1966)25, e principalmente de 2 (duas) ações integrantes do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND) que foram: O Programa de Desenvolvimento do Centro Oeste 

(Polocentro)26, que determinou um percentual de 60% de área a ser explorada pelas fazendas 

que cultivassem lavouras, sendo o restante destinado às pastagens plantadas, ao custo da 

fragmentação e destruição de habitats, nichos e perda de biodiversidade; e o  Programa Especial 

da Região Geoeconômica de Brasília (PERGEB), que previa a atuação para fins da melhoria da 

infraestrutura e dos serviços da região, com ações que abrangiam setores como educação, saúde, 

saneamento ambiental, energia elétrica, desenvolvimento rural e outros27.  

Mas vale ressaltar que, ainda nos anos de 1980, mesmo levando em consideração os 

efeitos da fronteira agrícola do Centro-Oeste e da fronteira mineral do Norte e dos incentivos 

fiscais para as Regiões Norte, Nordeste, via superintendências regionais e fundos 

constitucionais28, o processo de desconcentração industrial foi relativamente concentrado na 

Região Centro-Sul, em um grande polígono que vai da Região Central de Minas Gerais ao 

Nordeste do Rio Grande do Sul. Esta região compreendia mais de 70% das áreas industriais 

com mais de dez mil pessoas ocupadas e mais de 75% do emprego industrial. (DINIZ; 

CROCCO, 1996). 

Um ponto crucial relacionado ao desenvolvimento da região Centro-Oeste foi a criação 

do Distrito Federal e a transferência da capital federal para Brasília, esse fato auxiliou o 

processo de crescimento populacional e econômico. A partir de 1950, a implantação de Brasília 

promoveu um grande fluxo migratório, que foi beneficiado pela implantação de infraestrutura 

                                                 
25 Criado pelo Decreto-lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, e previa uma parcela de 20% da receita tributária 

anual do DF que seriam aplicados em programas de desenvolvimento econômico e social da região geoeconômica 

do Distrito Federal. Freitag (2012) em sua análise, evidencia que essa ação foi inexpressiva haja vista a influência 

das políticas regionais da União que visavam a desconcentração industrial. 
26 A partir de 1975, com o objetivo de promover a ocupação racional e ordenada dos Cerrados, o Governo Federal 

implantou o Programa de Desenvolvimento do Centro Oeste (POLOCENTRO). Este Programa introduziu técnicas 

modernas, incluindo a utilização de insumos e implementos agrícolas em sistemas mais capitalizados, substituindo 

manejos tradicionais. Vale ressaltar parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 

que desenvolveu estudos técnicos na Região Geoeconômica de Brasília (FRANZ E TORCHELLI, 1985) visando 

fortalecer ações de ampliação da infraestrutura voltada à produção no campo e de atividades de extensão 

agropecuária. 
27 Vale citar a presença, mais recentemente, da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) foi 

instituída por meio do Decreto nº 6.407, de 22 de fevereiro de 2007, caracterizada pela retomada, ressignificação 

e inovação de paradigmas políticos, econômicos e administrativos presentes nos cenários nacional e internacional. 

A política foi revogada pelo Decreto nº 9.810, de 30 de maio de 2019, e prevê como finalidade a redução das 

desigualdades econômicas e sociais, intra e inter-regionais, por meio da criação de oportunidades de 

desenvolvimento que resultem em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da 

população. 
28 No caso da Região Centro-Oeste, os incentivos estão relacionados a SUDECO e institucionalizados por meio 

do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) que foi criado pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado pela Lei nº 7.827, de 27/09/1989, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e 

social da Região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal), mediante programas 

de financiamento aos setores produtivos, buscando maior eficácia na aplicação dos recursos. 
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de transporte, comunicação e energia para permitir a conexão da nova capital do país com as 

diferentes áreas do território nacional. (SEPLAN, 2011). 

A criação de Brasília como polo de desenvolvimento promoveria a atração populacional 

e econômica na década de 1970, sendo que a região do DF e Entorno experimentou um intenso 

processo de crescimento demográfico. A disputa de terras no Distrito Federal e Entorno surge 

a partir da construção da capital do país, na qual as populações remanescentes, em muitas 

ocasiões, tiveram que escolher entre serem expulsas ou aceitarem ir para cidades satélites29.  

Sendo assim, foi observada uma má distribuição de terras que levou ao aumento de 

invasões e surgimento de áreas periféricas nas quais os indivíduos eram privados de serviços 

básicos. Além disso, a partir da década de 1960, lotes foram disponibilizados e geraram altas 

especulações imobiliárias que afetaram ainda mais a desigualdade no acesso à terra e também 

foram determinantes para o aumento da segregação espacial no Distrito Federal. Nesse sentido, 

fluxos de saída para regiões à margem de Brasília, entendida como a Região Administrativa30 

do Plano Piloto, e para cidades goianas próximas aumentaram justificados por questões de 

desigualdade de renda e alta em preços de bens de consumo e de aluguéis (PAVIANI, 2010a). 

Ferreira (2010b) destaca que Brasília tem caráter especial por ter sido criada por 

determinação estatal, entretanto não se tornou imune ou diferenciada das demais capitais e 

metrópoles brasileiras quanto às consequências do processo de urbanização. Conforme a autora, 

a intervenção estatal se deu por motivos indutores de urbanização e isso fica claro a partir do 

fato de que o Estado detinha o poder sobre o uso da terra, bem como pelo desenvolvimento de 

interligações de Brasília com o interior do Brasil. O processo de urbanização se deu por meio 

da interação de um plano urbanístico planejado com a ocupação do solo e o resultado disso foi 

o surgimento de um espaço aglomerado. 

No caso das áreas rurais, a princípio, essas seriam arrendadas visando ao 

desenvolvimento de um modelo que prioriza a produção agrícola. Idealizou-se a criação de 

pequenos núcleos rurais localizados nas proximidades urbanas e as áreas maiores em lugares 

mais distantes. A produção agropecuária foi pensada a partir de uma distribuição ordenada no 

espaço, adotando uma visão da dicotomia rural-urbano, onde se considerava que o rural era 

idêntico ao urbano (BOTELHO FILHO, 2001). A Tabela 1 apresenta as fases de ocupação antes 

e depois da criação do Distrito Federal e de seu Entorno que hoje compõe a RIDE/DF. 

                                                 
29 Vide documentário “Conterrâneos Velhos de Guerra”. 
30 Com base na Lei nº 6.391, de 30 de setembro de 2019, o DF passou a ser composto por 33 Regiões 

Administrativas – RAs. Contudo as bases de dados nacionais, como as do IBGE por exemplo, disponibilizam os 

dados regionais do DF apenas de forma agregada, concentrando tudo em Brasília. Tal fato justifica a dificuldade 

de se fazerem análises mais apuradas por RA. 
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Tabela 1 – Fases de Ocupação da RIDE/DF 

LOCALIDADES FASES DE OCUPAÇÃO DO DF E ENTORNO 

Área Antes da criação Construção Crescimento Hoje 

Distrito Federal Cerrado Cidades Adensamento Metrópole 

Propriedade da 

terra urbana 
Privada Pública 

Pública maior 

que privada 

Privada maior 

que pública. 

Invasões 

Propriedade da 

terra rural 
Privada 

Pública e 

privada 

Pública e 

privada. 

Invasões. 

Pública e 

privada. 

Invasões 

Organização do 

espaço rural 
Rural exclusivo 

Dicotomia rural-

urbana (rural 

igual a agrícola) 

Organização 

concêntrica. 

Continuum 

rural-urbano e 

cinturão verde 

de proteção 

Dissolução da 

dicotomia rural 

urbana com 

elementos 

urbanos 

 

Entorno do 

Distrito Federal 

Crescimento 

urbano 

Crescimento da 

área urbana 

Crescimento 

desordenado da 

área urbana 

Conurbação 

Fonte: Botelho Filho (2001, p. 126). 

 

A ideia de desenvolvimento polarizado fez com que a ocupação do Planalto Central 

brasileiro se desse a partir de uma modernização conservadora baseada em modelo primário 

exportador, que ocorre a partir do início dos anos de 1960. Com isso, a urbanização é 

intensificada e é acompanhada de êxodo rural e assalariamento. (FERREIRA, 2010a).  

Para Paviani (2010a), o aumento populacional em uma determinada área representa uma 

alteração multifacetada que abrangerá toda a sociedade. Quijano (1975) defende que a 

urbanização deve ser vista como um processo que vai além de um crescimento populacional. 

Trata-se de uma mudança que afeta todas as ordens estruturais de uma sociedade, sejam elas: 

econômica, social, ecológico-demográfica, sociopsicológica e política.  

Ferreira (2010a) pontua que a ideia de construção de uma capital federal na região 

central do Brasil não se iniciou, necessariamente, a partir de um plano urbanístico do presidente 

Juscelino Kubitschek. A discussão se iniciou nos primeiros anos do século XIX, ainda durante 

a concepção da primeira constituinte.  

Para a autora supracitada, historicamente, a construção de uma capital centralizada se 

dá em 4 (quatro) momentos: o primeiro, ainda no início da república, quando se pretendia 
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promover uma ruptura com práticas ainda demasiadamente coloniais e a criação de uma nova 

capital iria promover isso; o segundo seria por questões de localização e, assim, a determinação 

seria baseada na Geografia econômica, conduzida pela teoria de lugares centrais; o terceiro seria 

no sentido de criar uma cidade indutora de desenvolvimento, a qual seria vista como um polo 

que promoveria a convergência de interesses locais e regionais; e o quarto momento é o de 

consolidação da capital, Brasília, como polo de desenvolvimento.  

Porém, a cidade foi criada, implantada, mas isso não gerou desenvolvimento além de 

sua centralidade, e com interdependência. A cidade foi construída em torno de um plano 

urbanístico e não evoluiu além dele. Sendo assim, considerando a acumulação histórica e a 

sobreposição espacial, Brasília se torna uma metrópole31 prematura. 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 25, § 3º, delegou aos Estados Federados a 

competência de criar regiões metropolitanas por meio de Lei Complementar, com as seguintes 

condições: 

[...] 
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios 

limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum. 

[...] 
 

  

O Estatuto da Metrópole, instituído no ano de 2005 e alterado pela Lei nº 13.683, de 19 

de junho de 2018, regulamentou a criação das metrópoles e trouxe algumas definições que 

implicaram na operacionalização de tais determinações por parte dos Estados, como os que são 

citados a seguir: 

[...] 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

 

I – aglomeração urbana: unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 

(dois) ou mais Municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional 

e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas; 

II – função pública de interesse comum: política pública ou ação nela inserida cuja 

realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto 

em Municípios limítrofes; 

III – gestão plena: condição de região metropolitana ou de aglomeração urbana que 

possui: 

a) formalização e delimitação mediante lei complementar estadual; 

                                                 
31 O conceito inicial de metrópole foi definido pelo IBGE nos anos finais de 1960 com o intuito de criar uma base 

de dados sólida referente a áreas metropolitanas a partir do censo demográfico de 1970. Para ser definida como 

metrópole uma área deveria apresentar os seguintes requisitos: ter população de ao menos 400 mil habitantes e 

densidade demográfica igual ou superior a 500 habitantes por Km²; possuir 10% da População Economicamente 

Ativa – PEA empregada no setor industrial; e apresentar uma integração de no mínimo 10% de sua população 

fazendo viagens intermunicipais para a cidade central ou outras da área. Conforme Paviani (2010b), essa 

classificação atualmente encontra-se defasada, além de não se aplicar a RIDE/DF, bem como há definições legais 

estabelecidas. 
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b) estrutura de governança interfederativa própria, nos termos do art. 8º desta Lei; e 

c) plano de desenvolvimento urbano integrado aprovado mediante lei estadual; 

IV – governança interfederativa: compartilhamento de responsabilidades e ações entre 

entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções 

públicas de interesse comum; 

V – metrópole: espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua 

população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre 

uma região que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, 

conforme os critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE; 

VI - plano de desenvolvimento urbano integrado: instrumento que estabelece, com 

base em processo permanente de planejamento, viabilização econômico-financeira e 

gestão, as diretrizes para o desenvolvimento territorial estratégico e os projetos 

estruturantes da região metropolitana e aglomeração urbana;    

VII - região metropolitana: unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei 

complementar, constituída por agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum;     

VIII - área metropolitana: representação da expansão contínua da malha urbana da 

metrópole, conurbada pela integração dos sistemas viários, abrangendo, 

especialmente, áreas habitacionais, de serviços e industriais com a presença de 

deslocamentos pendulares no território;    

IX - governança interfederativa das funções públicas de interesse comum: 

compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos 

de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, 

mediante a execução de um sistema integrado e articulado de planejamento, de 

projetos, de estruturação financeira, de implantação, de operação e de gestão.       

[...] 

Art. 3º Os Estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, constituídas por agrupamento de Municípios 

limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum. 

[...] 

§ 1º O Estado e os Municípios inclusos em região metropolitana ou em aglomeração 

urbana formalizada e delimitada na forma do caput deste artigo deverão promover a 

governança interfederativa, sem prejuízo de outras determinações desta Lei.                       

§ 2º A criação de uma região metropolitana, de aglomeração urbana ou de 

microrregião deve ser precedida de estudos técnicos e audiências públicas que 

envolvam todos os Municípios pertencentes à unidade territorial.                       

[...] 

Art. 6º A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações 

urbanas respeitará os seguintes princípios: 

I – prevalência do interesse comum sobre o local; 

II – compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento 

urbano integrado; 

II - compartilhamento de responsabilidades e de gestão para a promoção do 

desenvolvimento urbano integrado; 

III – autonomia dos entes da Federação; 

IV – observância das peculiaridades regionais e locais; 

V – gestão democrática da cidade, consoante os arts. 43 a 45 da Lei nº 10.257, de 10 

de julho de 2001 ; 

VI – efetividade no uso dos recursos públicos; 

VII – busca do desenvolvimento sustentável. 

 

 

No entanto, Catalão (2010) relata que no Brasil é recorrente a hipótese de que sempre 

houve uma diferenciação entre a metrópole como conceito, como realidade espacial e como 

definição político-administrativa. Para o autor, desde meados dos anos de 1990 já se notava 
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uma discrepância entre as primeiras regiões metropolitanas que foram constituídas, em parte 

com base realidade socioespacial de cada metrópole, e as novas que, como Brasília, foram 

planejados com base em critérios vagos e políticos, que agruparam cidades cujos conteúdos, 

morfologia e estrutura espaciais não dizem respeito obrigatoriamente a uma realidade. 

Conforme relata Monte-Mór (2006), a expansão metropolitana tem fortes correlações 

com o avanço da industrialização e da expressiva urbanização que ganham força em países 

desenvolvidos32, como os Estados Unidos, e são replicados para outros países centrais no pós-

guerra em uma concepção de que o desenvolvimento teria pressupostos na centralidade urbano-

industrial. Nesse contexto, a metrópole foi fragmentada ao passo que houve a saída das classes 

mais ricas do espaço do poder, gerando uma suburbanização despolitizada e marginalizada. 

Esses fatos confirmam algumas hipóteses da Escola de Chicago, no caso americano, de que foi 

gerada uma extensão bipolar da malha urbana que redefiniu o cenário urbano gerando novas 

centralidades ligadas a regiões abastadas e outras atendendo às concentrações de populações 

pobres. 

Pires et al. (2018), em uma abordagem econômica regional, destacam que as 

aglomerações urbanas geram bons ganhos de produtividade atribuídos à aproximação 

geográfica da população ou das atividades econômicas. Os ganhos de produtividade 

transbordam em seu entorno e geram economias externas ou externalidades33. A autora cita 

como exemplos de sucesso o Vale do Silício, situado em São Francisco, no norte da Califórnia 

(Estados Unidos), onde se tem a maior concentração do planeta de indústrias de alta tecnologia 

em um espaço rodeado por algumas das universidades mais prestigiadas do mundo, e o caso da 

concentração audiovisual em Vallés Ocidental (Barcelona). 

No entanto, por mais que se tenha conhecimento da existência de custos de 

oportunidade, convém salientar que aglomerações urbanas também podem gerar deseconomias 

externas ou externalidades negativas. Em países subdesenvolvidos, conforme Santos (1993), a 

industrialização focada em grande parte nos ganhos de produtividade, se tornou periférica e 

incompleta, produzindo espaços metropolitanos pobres e com alta exclusão social.  

Keeble (1978) destaca que a partir da década de 1970, a pesquisa em Geografia 

industrial expandiu-se dramaticamente. Esse crescimento foi gerado, em parte, pelo fato de ser 

                                                 
32 Entende-se como pais desenvolvido ou ricos, aqueles que apresentam constantemente altos níveis de renda real 

per capita bem como estão bem distantes de outros ditos em desenvolvimento ou pobres que possuem baixos 

níveis de rendimentos reais por diversos motivos, entre eles a industrialização tardia ou de baixa produtividade. 
33 Termo criado pelo economista britânico Alfred Marshall em sua obra “Princípios de Economia” lançada em 

1890, e que retratava os ganhos gerados para a indústria, não mensurados pelo sistema de mercado (oferta e 

demanda), em uma análise de equilíbrio da firma a longo prazo. 
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pauta relevante nas políticas públicas e no planejamento governamental. Havia um interesse 

contínuo na teoria da localização industrial e na construção de modelos baseados em 

abordagens comportamentais e neoclássicas.  

A análise regional passa a ter um enfoque no crescimento econômico no qual as teorias 

de localização industrial e de lugares centrais são revisitadas para promover o desenvolvimento 

regional por meio da otimização de recursos produtivos. Segundo Blaug (1979), as principais 

teorias que sustentam a lógica de crescimento das regiões, sem desconsiderar outros trabalhos34, 

têm hegemonia alemã se iniciando no início do século XIX e perdurando até metade do século 

XX.  

As teorias se iniciam com Von Thunen (1826) que faz uma análise da terra e as 

diferenciações e vantagens comparativas, no meio agrícola, ocasionadas pela localização. Em 

seguida, Weber (1929) seguindo a mesma linha cria sua teoria de localização industrial na qual 

estabelece um fator locacional como uma economia de custo que a indústria pode ter ao escolher 

uma melhor localização, e Losh (1940) contrariando os antecessores defende uma teoria de 

localização da indústria tendo o lucro como fator locacional determinante e incluindo na análise 

as variações espaciais de demanda. 

Nas últimas décadas do século XX, notou-se uma aproximação entre Geografia e 

economia através do surgimento de uma vertente intitulada New Economic Geography – NEG, 

que teve como um dos trabalhos seminais o de Fujita, Krugman, Venables (1999) intitulado 

“Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade”. No entanto, conforme Ruiz 

(2003), a NEG trazida por esses autores tem a essência das teorias alemãs e seria uma “quarta 

onda” em abordagem do crescimento regional baseado na localização das firmas. Sendo que, a 

novidade seria o modelo denominado de “centro-periferia” que traz pressupostos 

microeconômicos neoclássicos de equilíbrio geral onde as ofertas e demandas regionais são 

determinadas simultaneamente. 

Nesse sentido, Ruiz (2003) afirma que a NEG nada mais é do que uma teoria sobre 

economia regional e urbana, tendo diversas falhas nas quais se destaca a restrita capacidade de 

se incorporar diversidades sociais e reproduzir fatos estilizados das estruturas urbanas. Pois, no 

modelo centro-periferia não existem firmas ou consumidores “individualizados”, mas regiões 

                                                 
34 Isard (1956) que aperfeiçoa a teoria de Weber incluindo os insumos de transportes na análise de forma relativa 

a unidades transacionadas e suas distâncias; Christaller (1966) que defende a teoria dos lugares centrais que tem 

como fator locacional determinante a oferta de bens e serviços; e o trabalho de Soderman (1975) que traz uma 

teoria oposta as anteriores e debate o processo decisório de empresas para determinação de novas plantas e novos 

processos produtivos com base em fatores que vão além da distância física como complexidade, planejamento, 

entre outros.  
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ou cidades dadas como “micro-agentes” e a população tida como um grupo de agentes 

homogenizados. 

Claval (2005) ressalta que a Geografia econômica desempenhou um papel muito 

modesto até a década de 1950 do século XX. Logo em seguida, se aproximou da economia com 

o surgimento da NEG, incorporando muitos resultados da teoria da localização, da teoria das 

relações internacionais e da macroeconomia. Sendo que, inovou também no domínio dos 

fenômenos de polarização, do papel da informação e da interpretação das economias externas.  

No caso brasileiro, Souza (1981) relata que crescentes desigualdades regionais na renda 

per capita comprovaram que os postulados da abordagem neoclássica não se verificam e de que 

o fator espaço é um elemento importante a ser levado em consideração nos modelos 

econômicos. Levando em conta também a existência de custos de transporte significativos, do 

fator distância que concede proteção monopolista às empresas, constatou-se que a 

industrialização e a urbanização35 das regiões brasileiras ocorreram de maneira desigual no 

espaço e isso acentuou a defasagem entre regiões ricas e regiões pobres de um mesmo país. Em 

complemento, fatores como a migração para a periferia urbana e, mesmo, para outras cidades, 

atingiu também as camadas pobres da população, pela redução da oferta de empregos no centro 

das cidades.  

O processo de ocupação dos centros das cidades por atividades e saída das pessoas 

ocasionou uma séria crise financeira provocou a deterioração do meio ambiente urbano. Além 

disso, as zonas urbanas começam se deparar com os problemas de poluição e de renovação 

urbana e a necessidade de desenvolver os transportes públicos e demais infraestruturas. As 

disparidades regionais se tornaram mais evidentes com a industrialização das regiões centrais e 

são vistos como elementos indutores dos estudos regionais e contribuíram para o surgimento 

de planos de desenvolvimento. (SOUZA, 1981). Nesse sentido, o Estado intervém promovendo 

políticas de ação e controle e criando as regiões de planejamento com objetivo de promover 

transferências de renda e promover o crescimento econômico regional (CLEMENTE, 1992).  

Markusen (1983) ressalta que além de econômica a causa regional é política, pois ocorre 

por meio de exigências políticas de um grupo de pessoas contra um ou vários mecanismos do 

Estado. Para o autor, mesmo que uma causa regional seja apenas econômica em natureza, seu 

objetivo é político, pois se regionaliza precisamente através de reivindicar perante algum ramo 

do Estado uma mudança no tratamento territorial. Portanto, o Estado e suas relações políticas 

fornecem a chave para uma caracterização abstrata da organização do regionalismo. 

                                                 
35 Vide Becker (1986) e Santos (1993). 
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No caso de Brasília, Paviani (2010a) a considera como uma metrópole incompleta, pois 

preenche os requisitos básicos exigidos para tal aceitação, que são: complexidade funcional, 

expressa massa populacional e inter-relação/integração espacial. Em suma, a cidade vai além 

das demandas de uma capital federal pois atraiu outras atividades nas quais as colocam em 

patamar terciário e quaternário por meio, principalmente, do desenvolvimento do setor de 

serviços. Além disso, a cidade e o Distrito Federal tiveram expressivos aumentos populacionais 

a partir da década de 1960 e se expandiu para além de seus limites nas quais influenciaram 

cidades dos Estados de Goiás e Minas Gerais.  

Outro conceito dado por Paviani (2010b) a denomina como metrópole terciária, o 

principal motivo para tal é que a cidade não deu lugar à industrialização comum aos demais 

grandes centros brasileiros. Não foi notada, por exemplo, a presença de migração de indústrias 

para periferias, o que foi comum em outras grandes cidades brasileiras a partir dos anos 1960, 

e que motivou o deslocamento de moradia de trabalhadores. Em Brasília, a periferia passa a ser 

configurada por regiões ou cidades satélites que sobrevivem em torno da Região Administrativa 

do Plano Piloto, suplementando atividades afetadas pela seletividade e pela segregação 

socioespacial. Dessa forma, é criado um espaço urbano com complexidade metropolitana, dadas 

suas funções e processos, e que se expande além das fronteiras do DF, constituindo um status 

de região metropolitana.  

Para Peluso (2003), a capital do país desde seu planejamento se caracterizou por uma 

ocupação territorial com interesses destrutivos em relação a natureza do espaço e isso implicou 

diretamente nas relações sociais que com o tempo tornaram-se cada vez mais predatórias. Isso 

ocorre pelo fato de que a natureza na produção capitalista do espaço apresenta um valor 

mercadológico para gerar novos espaços e daí possibilita a criação de áreas urbanizáveis.  

Entretanto, a ideia de um “espaço mercadoria” leva ao surgimento de movimentos de 

atração e de repulsão da população do centro para a periferia. No caso de Brasília, a partir do 

momento que há a criação de uma periferia particular, que não estava no planejamento inicial 

da cidade, há uma ruptura do domínio estatal sobre a área, pois as consequências sociais geradas 

pela segregação espacial vão de contra os objetivos de quaisquer políticas públicas. (PENNA, 

2013). 

Além das discussões anteriores sobre a metropolização de Brasília, vale reforçar que em 

termos político administrativos, a capital integra uma RIDE, sendo que legislação que criou a 

região prevê, entre seus objetivos, a redução das desigualdades regionais, a implantação de 

linhas de crédito par atividades prioritárias, as isenções e os incentivos fiscais, a integração de 
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serviços públicos, a geração de emprego e a fixação de mão de obra, consórcios etc., porém, 

não encontra integração entre a capital federal e todos os demais municípios componentes.  

Catalão (2010) e Caiado (2006) concordam que os perfis dos municípios componentes 

da RIDE/DF são muito diferentes entre si, com a maioria apresentando uma forte participação 

no setor primário da economia, já outros estão diretamente ligados ao processo de expansão 

urbana de Brasília e possuem estrutura econômica baseada em atividades de caráter urbano. 

Na visão de Schvasberg (2010), a região do Distrito Federal e de seu Entorno apresenta 

uma população distribuída e (des)organizada em territórios regionais que estão em permanente 

expansão disformes e desordenadas sendo resultado, principalmente, ligados a questões de 

déficit habitacional e de carência de uma estrutura com condições e atributos urbanos que 

propiciem e estimulem uma convivência digna entre os diversos grupos sociais. Além disso, a 

expansão desordenada de núcleos aumenta a dispersão regional em vários âmbitos, seja 

econômico ou social, devido também as distâncias geográficas que vão se acentuando. 

3.2 A RIDE/DF como escala regional 

No caso da RIDE/DF, a região foi determinada por lei, a qual se baseou em critérios 

político administrativos para sua composição. No entanto, em termos socioespaciais ela sofre 

influência de municípios que não foram incluídos pela legislação no ano de 1998, mas que são 

objetos de estudo de pesquisas em trabalhos que abordam o desenvolvimento regional nesta 

área, embora com composições diferentes.  

Vale destacar alguns estudos iniciais, com escalas regionais por divisão municipal, 

como o de Franz e Torchelli (1985), que analisa o dinamismo do setor agropecuário na área 

geoeconômica de Brasília e inclui vários municípios dos Estados de Minas Gerais e Goiás. 

Outro recorte espacial que está presente na discussão do desenvolvimento econômico da região 

central do país, que inclui o Distrito Federal e o Estado de Goiás, é o chamado “Eixo Brasília-

Anápolis-Goiânia36”, o qual se destaca por altos investimentos na modernização agrícola e nos 

setores industriais e de serviços por meio de estímulos fiscais às instalações de parques 

industriais, centros comerciais e logísticos. Entretanto, nem todos os municípios de tal recorte 

estão inseridos na distribuição determinada em lei. 

Além disso, visando o reconhecimento do espaço metropolitano, haja vista o IBGE não 

considerar a região uma RM e sim uma RIDE como escala de planejamento, a Companhia de 

                                                 
36 É composto pela RM de Goiânia, Área Metropolitana de Brasília – AMB e Aglomeração Urbana de Anápolis. 

(CODEPLAN, 2014). 
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Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) desenvolveu estudo preliminar no ano de 

1997, e posteriormente por meio de publicação da Nota Técnica 01/2014, passou a adotar um 

recorte metropolitano denominado Área Metropolitana de Brasília – AMB, que inclui 12 (doze) 

municípios do Estado de Goiás que possuem limites diretos com o DF e também são integrantes 

da RIDE/DF (Figura 7). 

 

Figura 7: Área Metropolitana de Brasília – AMB 

 

Fonte: Elaboração do autor com bases em dados da CODEPLAN (2014) e IPEA (2015), utilizando o software 

ArcGis 10.4.1. 

 

Mesmo não sendo uma divisão oficial, um dos produtos gerados a partir desse recorte 

foi a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios – PMAD, que se traduz em base 

definitiva auxiliando no conhecimento das relações entre o DF e os municípios vizinhos diretos. 

No ano de 2018, em uma nova divisão político-administrativa, a RIDE/DF foi ampliada 

e passou a contar com 33 municípios, sendo 29 de Goiás e 4 de Minas Gerais, e o Distrito 

Federal, que atualmente é composto por 33 regiões administrativas. Essa mudança está 

estabelecida na Lei Complementar nº 163, de 14 de junho de 2018: 
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Art. 1º. O § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

§ 1º A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos 

Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de 

Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de 

Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de 

Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do 

Descoberto, São João d'Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado 

de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais. 

 

 Dada as alterações, com a inclusão legal de 12 (doze) municípios, a RIDE/DF passa a 

ter novo recorte espacial, conforme demonstrado na Figura 8, sendo que foram acrescentados 

2 municípios mineiros (Arinos e Cabeceira Grande) da mesorregião “Noroeste de Minas”, e 

quanto aos municípios goianos foram incluídos: 2 (Barro Alto e Goianésia) da mesorregião 

“Centro Goiano”, 4 (Alvorada do Norte, Flores de Goiás, Simolândia e Vila Propício) da “Leste 

Goiano” e 4 (Alto Paraíso, Cavalcante, Niquelândia e São João d`Aliança) da “Norte Goiano” 

(Vide Apêndice E). 
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Figura 8: Mapa da RIDE/DF, por unidade federativa, de acordo com a Lei Complementar n.º 

163/2018 

 
Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IPEA (2019), utilizando o software ArcGis 10.4.1. 

MGO N/RIDE são os municípios de Goiás que não foram incluídos na RIDE/DF pela Lei Complementar 

163/2018; MMG N/RIDE são os municípios de Minas Gerais que não foram incluídos na RIDE/DF pela Lei 

Complementar 163/2018; MGO RIDE são os municípios de Goiás incluídos na RIDE/DF pela Lei 

Complementar 163/2018; MMG RIDE são os municípios de Minas Gerais incluídos na RIDE/DF pela 

supracitada lei e; DF é o Distrito Federal. 

 

Nessa nova constituição da RIDE/DF, conforme dada em escala municipal na Figura 9, 

ficou notável também a mudança na composição das microrregiões que englobam a região. Os 

dois municípios mineiros adicionados são vinculados à microrregião de “Unaí”, quanto aos do 

Estado de Goiás foram acrescentados os seguintes: 1 (Niquelândia) da microrregião de 

“Porangatu”; 1 (Vila Propício) da microrregião de “Entorno de Brasília”; 2 (Barro Alto e 

Goianésia) da microrregião de “Ceres”; 3 (Alto Paraíso, Cavalcante e São João d`Aliança) da 

microrregião da “Chapada dos Veadeiros” e, 3 (Alvorada do Norte, Flores de Goiás e 

Simolândia) da microrregião do “Vão do Paranã” (Vide Apêndice F). 
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Figura 9: Mapa da RIDE/DF, em escala municipal, de acordo com a Lei Complementar n.º 

163/2018 

 

Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IPEA (2019), utilizando o software ArcGis 10.4.1. 

 

Como já citado nesse trabalho, no início da seção 3, a divisão é um dos mais polêmicos 

temas da Geografia, sendo assim dadas as escalas ou recortes espaciais discutidos 

anteriormente, sejam por região ou eixo ou área ou aglomeração, quer de ordem técnico 

científica e acadêmica ou político-administrativa, dificilmente representará um posicionamento 

absoluto do que seria a melhor demarcação. Nesse sentido, Catalão (2010) reforça a ideia de 

que se trata de um espaço metropolitano que vai se (re)desenhando por meio das práticas 

espaciais da população em seu processo de reprodução da vida. 

Dadas as discussões sobre a formação histórica da RIDE/DF, discutidas anteriormente, 

bem como as legislações vigentes que normatizam a sua composição, é pertinente discutir os 

processos legais e participativos que determinaram a composição regional, bem como as ações 

de governança desenvolvidas e seus resultados, haja vista esse ser o recorte aqui escolhido. 

Diferentemente das metrópoles, as Regiões de Desenvolvimento não apresentam leis 

regulamentadores e isso gera mais limitações do que possibilidades. No caso da RIDE/DF, 

Catalão (2010) discorre que a região inova por agregar municípios muito diversos e 
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territorialmente bastante distantes da capital, e isso pode subsidiar a promoção do 

desenvolvimento regional, entretanto, é importante destacar que aquelas cidades com maior 

dependência e socioespacialmente mais integradas a Brasília não podem auferir muitos 

benefícios devido às incertezas dos âmbitos de ação do poder público e da dificuldade de gerir 

ações interfederativas que são decisivas na produção do espaço metropolitano.  

Schvasberg (2010) aufere que a criação da RIDE/DF foi determinada por interesses 

comuns de grupos partidários políticos, que não visavam, em seu cerne, um planejamento ou 

desenvolvimento regional integrado, ou seja, a decisão pela inserção ou não de um município 

se liga aos interesses por recursos que se podem auferir e não às relações compartilhadas em 

um mesmo espaço de vida. 

A legislação determinou a criação do Conselho Administrativo da Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (COARIDE), que conforme Art. 3º do Decreto 

nº 7.469, de 4 de maio de 2011, tem como competências: 

 

I - coordenar as ações dos entes federados que compõem a RIDE, visando ao 

desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais; 

II - aprovar e supervisionar planos, programas e projetos para o desenvolvimento 

integrado da RIDE; 

III - programar a integração e a unificação dos serviços públicos que lhes são comuns; 

IV - indicar providências para compatibilizar as ações desenvolvidas na RIDE com as 

demais ações e instituições de desenvolvimento regional; 

V - harmonizar os programas e projetos de interesse da RIDE com os planos regionais 

de desenvolvimento; 

VI - coordenar a execução de programas e projetos de interesse da RIDE; e 

VII - aprovar seu regimento interno. 

Parágrafo único. Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao 

Distrito Federal, aos Estados de Goiás e de Minas Gerais e aos Municípios que a 

integram, relacionados com as seguintes áreas: 

I - infraestrutura; 

II - geração de empregos e capacitação profissional; 

III - saneamento básico, em especial o abastecimento de água, a coleta e o tratamento 

de esgoto e o serviço de limpeza pública; 

IV - uso, parcelamento e ocupação do solo; 

V - transportes e sistema viário; 

VI - proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; 

VII - aproveitamento de recursos hídricos e minerais; 

VIII - saúde e assistência social; 

IX - educação e cultura; 

X - produção agropecuária e abastecimento alimentar; 

XI - habitação popular; 

XII - serviços de telecomunicação; 

XIII - turismo; e 

XIV - segurança pública. 
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Por meio de análise do Plano Diretor de Ordenamento Territorial e Urbano do Distrito 

Federal – PDOT/DF e de outros Planos Diretores pertencentes a municípios37 da RIDE/DF, 

Schvasberg (2010) relata uma total desintegração entre as legislações urbanísticas, edilícias e 

ambientais dos municípios analisados e os do Distrito Federal, refletindo uma total falta de 

preocupação com os problemas socioespaciais da RIDE/DF. 

Os relatórios do projeto “Governança Metropolitana no Brasil”, do IPEA, dos anos de 

2014 e 2015, destacam alguns pontos sobre a atuação de entes federados na gestão de demandas 

da RIDE/DF. Dentre os resultados, foi observado que enquanto o PDOT apresenta uma 

concepção tradicional, de caráter urbanístico regulatório de uso e ocupação do solo, já os demais 

Planos Diretores dos municípios apresentam conteúdos de indução ao desenvolvimento de 

atividades e funções econômicas. Dessa forma, supõe-se que o Plano Diretor assume um caráter 

mais forte de instrumento de desenvolvimento do que de regulação, controle e ordenamento 

territorial nos municípios. (IPEA, 2014). 

Ainda nos relatórios, são citadas várias ações pontuais que se revelam capazes de 

confirmar a necessidade de convergência de esforços para a gestão integrada da Região. Os 

programas federais estão chegando à RIDE/DF e Entorno por meio de convênios e acordos de 

cooperação38. No entanto quanto à atuação do COARIDE, os resultados do IPEA (2014) 

apontam para uma fragilidade, considerando o referido conselho como um arranjo institucional 

discreto, sem a iniciativa de promover um planejamento integrado, e quando se soma a ausência 

de um fundo específico para o apoio aos projetos e ações e a falta de representatividade da 

sociedade civil, é notável a falta de condução de uma instância que facilite o diálogo entre os 

entes federados e promova a pactuação necessária para a construção de metas comuns. 

De Souza (2019) questiona o fato da RIDE-DF ter recebido, por meio da Lei 

Complementar nº 163/2018, a adição de mais doze municípios. Essa inclusão não gerou 

aumento significativo nos repasses e transferências governamentais via FCO e SUDECO, ao 

contrário, a previsão é de que os impactos sejam reduzidos na ação de ambos os instrumentos, 

pois não há previsão de ajuste proporcional ao acréscimo de novos municípios.  

O autor não descarta totalmente a presença de interesses políticos visionários de 

recebimento de recursos nos processos de inserção de novos municípios na RIDE/DF, e conclui 

que pode ter ocorrido uma expansão para o atendimento à interesses de específicos, no entanto 

foram desvinculadas da implantação de uma efetiva política regional ou metropolitana.  Além 

                                                 
37 Foram analisados os Planos Diretores dos Municípios de Alexânia, Formosa, Luziânia e Novo Gama. 
38 Vide Anexos I, II, III e IV. 
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disso, De Souza (2019) ressalta que a inserção destes municípios não teve ligação com um 

estudo técnico39, nem tampouco com maior participação popular40 regional ou metropolitana.  

Considerando as discussões anteriores, constata-se que há incertezas sobre um 

desenvolvimento a ser gerado pela composição da RIDE/DF, haja vista seus problemas de 

definição como Região de Desenvolvimento, os de governança, de fundos, de participação ativa 

de entes federados e da sociedade civil, entre outros. Logo, isso pode estar sendo um dos 

motivos que justificam a buscar meios legais, desde o processo de formação do DF e seu 

entorno41, de transformá-los em uma Região Metropolitana “oficial”. Esse fato foi formalizado, 

recentemente, por meio da Medida Provisória nº 862, de 4 de dezembro de 2018 que alterou a 

Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o Estatuto da Metrópole, contudo teve seu 

prazo de vigência encerrado no dia 14 de maio de 2019. 

Conforme Paviani (2010b), a região do Distrito Federal e seu Entorno passa a apresentar 

características de uma metrópole terciária e/ou quaternária, pois apresenta uma expansão 

polinucleada e em termos políticos administrativos adentra outros Estados, em maior escala, o 

de Goiás. Portanto, acredita-se que ainda há espaços a serem ocupados na região, porém alguns 

lugares centrais ou núcleos apresentam conurbação e a linha que os divide é tênue.  

Todavia, a centralização de funções econômicas, das oportunidades de trabalho e 

segregação residencial, gerados por esse processo, resultaram em diversos problemas, como o 

desemprego estrutural, déficit habitacional, violência urbana e desigualdade socioespacial, que 

afetam não só o DF, mas também podem gerar efeitos de transbordamentos para os demais 

municípios da RIDE/DF. 

Sendo assim, torna-se crucial realizar um levantamento de características socioespaciais 

da Região no intuito de tentar entendê-la por meio de seus atributos socioeconômicos mais 

recentes, que são necessários em uma análise de uma região de desenvolvimento – segundo a 

qual a teoria, discutida em sessões anteriores, em grande parte a classifica como uma ação 

segregadora e indutora de problemas de ordem social. 

 

 

                                                 
39 Ver CODEPLAN (2013) e SUDECO (2017). 
40 De Souza (2019) analisou os projetos de leis tramitados no congresso nacional que implicaram na inserção de 

novos munícipios na RIDE/DF, e mesmo em anos eleitorais foi observado que a inclusão não teve resistência no 

Executivo haja vista não possuir um fundo ou rubrica orçamentária específica para a região, nem houve 

mobilização para entrada de outros municípios a impedir o crescimento da região, pelo mesmo motivo. 
41 Vide Anexo V. 
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3.3 Caracterização socioespacial da RIDE/DF 

A ideia de se caracterizar a RIDE/DF teve como intuito descrevê-la em um contexto 

espaço-temporal a partir da análise de variações das condições econômicas e socioespaciais 

sofridas por seus municípios e pelo Distrito Federal, com base em dados que possam ser 

comparados com as abordagens teóricas discutidas nessa tese.  Talvez por problemas de uma 

definição a partir de seus próprios atributos, foram encontradas dificuldades na busca de dados 

desagregados por munícipio, bem como por regiões administrativas do DF. Então, foram 

utilizados dados de bases nacionais em escala municipal, como o Censo Demográfico do IBGE, 

o Atlas da Vulnerabilidade Social – IVS do IPEA, entre outros. 

Conforme já ressaltado, o recorte desta tese será a RIDE/DF legalmente instituída e em 

sua última composição determinada no ano de 2018. Isso se justifica pela importância de 

analisar a evolução da Região em seus indicadores de condições de vida e não apenas em sua 

composição legal, ou seja, buscar compreendê-la a partir de suas próprias nuances.  

Como visto nos trabalhos de Monte-Mór (2006), Diniz e Crocco (2006) e Miragaya 

(2006), alguns dos principais motivos que levaram à formação de grandes aglomerações 

urbanas no Brasil, como nos casos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, foram 

relacionados à industrialização e os fluxos migratórios em busca de empregos nessas áreas de 

dinamismo econômico. Contudo, na região Centro-Oeste e, mais especificamente, na região 

geoeconômica de Brasília, isso se deu também pelas políticas públicas que promoveram a 

criação das novas capitais, Goiânia e Brasília, que polarizaram investimentos públicos e 

concentraram fortemente a oferta de serviços e comércio.  

Com bases em dados do Produto Interno Bruto a custos de fatores (PIBcf)42 dos 

municípios que compõe a RIDE/DF, para os anos que compreendem os períodos próximos ao 

início da era republicana, e contemplam também os estudos operacionais de implantação de 

uma capital no centro do Brasil, com a criação do Distrito Federal, é possível visualizar na 

Tabela 2 um breve resumo da dinâmica econômica da região. 

 

 

 

 

                                                 
42 Até o ano de 1996, o PIB era calculado a custo de fatores, ou seja, não se computava a incidência de impostos e 

subsídios determinados pelo governo. Além disso, era medido a preços constantes. Nessa tese, os dados do PIB 

até o ano de 1996 estão calculados a preços, em R$, do ano 2000. (IBGE, 2008). 
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Tabela 2 – Composição do PIB da RIDE/DF para anos entre 1920-195943 

Ano %_va_ap %_va_ind %_va_ser 

1920 62,52 2,24 35,24 

1939 73,62 1,21 25,18 

1949 86,43 2,10 11,47 

1959 67,95 4,48 27,57 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pelo IPEADATA (2019). %_va_ap = Valores, 

em percentuais, adicionados ao PIB pelo setor agropecuário; %_va_ind = Valores, em percentuais, adicionados 

ao PIB pelo setor industrial; e %_va_ser = Valores, em percentuais, adicionados ao PIB pelo setor de serviços. 

 

Como se observa na tabela 2, e em dados contidos no Apêndice H, o valor adicionado 

pelo setor agropecuário, em percentuais, foi preponderante em todos os anos analisados 

chegando a ter participação de 86% no ano de 1949. O setor industrial não chegou a atingir o 

patamar de 5%, talvez isso justifique os incentivos iniciais de povoamento da região 

geoeconômica de Brasília e de desconcentração do referido setor. Já a parte do PIB adicionada 

pelo setor de serviços, considerando todos os anos, apresentou um valor médio em volta de 25% 

– e viria a se destacar nos anos seguintes, principalmente após a criação de Brasília. 

Com bases em dados do PIBcf para os anos de 1970, 1975, 1980, 1985 e 1996, é possível 

visualizar, na Figura 1044, que as atividades econômicas da região apresentam novos cenários 

e composições. Com base em resultados de medidas estatísticas descritivas básicas aplicadas 

sobre os dados agregados do produto, em percentuais, é possível enxergar os valores extremos, 

os médios e os de dispersão do PIB, bem como suas variações para os anos supracitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Nesses períodos, muitos municípios da atual composição da RIDE/DF ainda não eram emancipados, grande 

parte era distrito, vila ou povoado de municípios que hoje a integram (Vide Apêndice G). 
44 Vide Apêndice I. 
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Figura 10 – Análise estatística descritiva, em percentuais, do PIBcf da RIDE/DF para anos 

entre 1970 e 199645 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pelo IPEADATA (2019). 

 

Conforme observado na figura anterior, com valores das variáveis em percentuais no 

lado esquerdo do gráfico e os respectivos períodos em anos no lado direito, os valores mínimos 

do PIB observados para os anos em análise variam em torno de 0,04%, ou seja, uma participação 

irrisória. Sendo que essas observações são atribuídas aos municípios de Flores de Goiás (1970 

e 1985), Alto Paraíso de Goiás (1975 e 1980) e Vila Boa (1996). Quanto aos percentuais 

máximos, estes estão em um intervalo entre 91% e 93%, correspondentes ao DF, e justificam 

uma amplitude dos dados que chega a representar uma diferença aproximada de 92% do valor 

do produto da região.  

Quanto à média do agregado, foram observados valores absolutos crescentes, mas 

quando se relativiza, essa medida fica entre 3% e 5% do valor total do PIB. O mesmo acontece 

com os valores do desvio padrão, nos períodos analisados, que apresentam percentuais 

aproximados entre 16% e 19% do valor total. Porém, a dispersão dos valores fica nítida quando 

se verifica os pontos referentes ao Coeficiente de Variação - CV. Essa medida é dada por uma 

razão entre os desvios e as médias, respectivamente, tendo valores entre 4,17 e 4,89 que, quando 

expostos em percentuais, se aproxima de uma dispersão em torno de 500%.  

 

                                                 
45 Nos anos que não houve Censo, os dados foram determinados pelo IPEA. Dados detalhados no Apêndices I e J. 



82 

 

Na Figura 11, a seguir, é possível visualizar a participação dos municípios reunidos por 

Estados.  

 

Figura 11 – PIB da RIDE/DF, em percentuais, por unidades da federação, no período 1970-

1996 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pelo IPEADATA (2019). MMG = os 

municípios do Estado de Minas Gerais que compõe a RIDE/DF, MGO = os pertencentes ao Estado de Goiás 

também pertencentes a região em análise, e DF o Distrito Federal. 
 

Nos anos observados, verificou-se uma alta participação do DF, que foi responsável por 

valores adicionados em mais de 90% em todos os períodos. Sendo que os municípios goianos 

e mineiros, juntos, não atingiram o valor de 10% na soma do produto da economia. Tais 

resultados mostram um grande volume de produção agregada gerada no DF, em contraposição 

à pobreza econômica dos municípios em seu entorno. 

Dados os resultados anteriores, ainda nessa discussão, a Figura 12 mostra os resultados 

do PIB considerando os valores adicionados por cada setor da economia para os munícipios, 

em conjunto, de cada UF que compõe a RIDE/DF. 

 

 

 

 



83 

 

Figura 12 – Composição setorial do PIB da RIDE/DF, em percentuais, por unidades da 

federação, no período 1970-1996 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pelo IPEADATA (2019). MMG = os 

municípios do Estado de Minas Gerais que compõe a RIDE/DF, MGO = os pertencentes ao Estado de Goiás 

também pertencentes a região em análise; DF o Distrito Federal; %_va_ap = Valores, em percentuais, 

adicionados ao PIB pelo setor agropecuário; %_va_ind = Valores, em percentuais, adicionados ao PIB pelo setor 

industrial; e %_va_ser = Valores, em percentuais, adicionados ao PIB pelo setor de serviços. 

 

Com base na figura anterior e dados contidos no Apêndice K, é possível observar que o 

valor adicionado pelo setor de serviços, que inclui as atividades de comércio, transporte e 

comunicação, intermediação financeira, administração pública, aluguéis, entre outros serviços, 

representou mais de 70% da composição do produto interno gerado na região, sendo que atingiu 

um valor mínimo aproximado de 71% no ano de 1975 e um máximo de 89% em 1985. O Distrito 

Federal, em quase todo o período analisado, foi responsável pela maior fatia do valor adicionado 

pelos serviços com percentuais acima de 80%, exceto no ano de 1975 no qual o percentual ficou 

em torno de 67%.  

A maior participação da indústria no PIB foi no ano de 1975 com um percentual de 24%, 

atingindo mínimo de 8% no ano de 1985, sendo que o DF foi o maior responsável em todos os 

anos analisados. Já o setor agropecuário teve baixa participação, variando aproximadamente 

entre 3% e 5%. Em uma escala estadual, o composto de municípios goianos foi mais expressivo. 

Porém, em uma escala municipal considerando os 33 munícipios, o de Unaí em Minas Gerais 

se destacou com valores entre 20% e 30% do valor adicionado pelo setor agropecuário. 

Considerando os resultados das contas regionais, nota-se que a RIDE/DF apresentou 

grande aglomeração de atividades no setor de serviços, tendo o DF como responsável por 

grandes parcelas neste setor e na indústria, sendo pouco expressivo no setor agropecuário. Esse 
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fato pode ter relações com a questão do uso e ocupação do solo, que redundou na criação de 

acampamentos e gerou invasões e migrações populacionais para localidades além dos limites 

do DF. Isso foi reflexo das políticas governamentais que tentavam promover o desenvolvimento 

regional com ações de povoamento, bem como da segregação espacial, causada principalmente 

por meio de especulações imobiliárias geradas após a construção da capital federal do Brasil.     

As questões citadas anteriormente se refletem na variação populacional da RIDE/DF 

que, em termos relativos, apresenta ascendência considerável entre os anos de 1940 a 1980 

(Figura 13). 

 

Figura 13 – Crescimento da população total da RIDE/DF entre os anos de 1872-1991 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pela CODEPLAN (2014). 

 

No período de 1872-1940, isto é, em quase 7 (sete) décadas, o crescimento da região 

ascendeu em uma taxa de 140%, mas do ano de 1940 para 1960 a RIDE/DF teve sua população 

total aumentada em quase 300%. Considerando as políticas de povoamento e a criação do DF, 

a região atinge taxa percentual relativa que beira 400%. O DF, criado em 1960, ultrapassa os 

700% em taxa de crescimento em 1980, em comparação a década de sua criação. Quando se 

consideram os demais municípios da RIDE sem incluir o DF, observou-se uma taxa de 

crescimento populacional, relativamente, positiva que começa a ter ascensão expressiva a partir 

de 1940 e permanece até o ano de 1991. (Vide ANEXO VII).  
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Além disso, nessas variações populacionais é importante destacar o aumento do grau de 

urbanização da RIDE/DF. Considerando os dados do Anexo VIII, expostos em percentuais na 

Figura 14, fica visível que a RIDE e o DF tiveram uma “explosão” populacional urbana entre 

os anos de 1960-1970, e depois continuaram crescendo, mas a taxas relativas menores.  

 

Figura 14 - Evolução da População Urbana da RIDE do DF e Entorno – 1960 a 1991 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pela CODEPLAN (2014). RIDE = RIDE 

inclusive o DF; RIDE S/DF = RIDE exclusive o DF e DF é o Distrito Federal. 

 

Quando se desconsidera o DF da análise, nota-se uma taxa crescente nos demais 

municípios da região, que salta de meados de 30% para pouco mais de 60%. Porém, o aumento 

da população urbana nos municípios ocorreu de forma desigual, pois foram observados 

aumentos exorbitantes em alguns, como Luziânia, por exemplo, enquanto outros, como 

Corumbá de Goiás e Cabeceiras, permaneceram com baixíssimas taxas, e outros até estagnados. 

De acordo com os dados anteriores fica claro que a RIDE/DF, sem o DF, apresenta uma 

expansão do seu grau de urbanização46 no período em análise.  

Na Figura 15, a seguir, o mapa mostra o a urbanização na RIDE/DF apresentou, em 

2000, um claro padrão de concentração dos maiores percentuais no próprio DF e municípios 

                                                 
46 Entendido nessa tese como a razão entre a população urbana e a total dos municípios e DF. 
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limítrofes, cujos valores decrescem, grosso modo, na razão inversa da distância de Brasília, 

especialmente para o oeste e o norte – à exceção do município de Goianésia.  

 

Figura 15 – Grau de urbanização, em percentuais, dos municípios da RIDE/DF no ano 2000 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do Censo Demográfico (2000) e IPEA (2019), utilizando o 

software ArcGis 10.4.1. 

 

No entanto, considerando os percentuais de urbanização em uma classificação por 

quantil47, foi calculada uma mediana em volta de 75%, bem próxima da média, que apresentou 

um valor de 71%, isso considerando toda a região.  O valor mínimo observado foi de 26%, 

referente ao município de Vila Propício, que foi inserido na última legislação do ano de 2018 e 

que fica a uma distância de mais de 150 km48 da região central da RIDE, assim como Flores de 

Goiás, que apresenta taxa de 29% e fica a uma distância aproximada de 250 km. 

Os valores máximos foram apresentados com expressiva frequência por cidades 

limítrofes com o DF, com exceção do município de Goianésia, que atingiram taxas acima de 

                                                 
47 A distribuição de classes de dados é dividida pela mediana na qual metade das classes fica abaixo dela e a outra 

metade acima. Sendo que o total de classes é definido pelo pesquisador e cada fração apresenta o mesmo número 

de feições. 
48 Ver Apêndice M. 
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90%, como as de Valparaiso de Goiás (100%), Luziânia (92%) e Águas Lindas de Goiás (99%). 

Dessa forma, observa-se que a região apresentou disparidades em termos de urbanização no 

ano 2000. Contudo, levando-se em conta um coeficiente de variação em torno de 30%, e o fato 

de 3/5 dos 33 municípios apresentarem taxas superiores a 65% de grau de urbanização, isso 

demonstra a presença de baixa discrepância nessa variável. 

Já no ano de 201049, os dados do Censo Demográfico permitiram verificar algumas 

mudanças nos níveis de urbanização da RIDE/DF. O padrão geográfico da distribuição dos 

valores apresentou poucas alterações, mas que valem a pena relatar. Em termos conjunturais, 

tanto a RIDE inclusive DF, como a RIDE exclusive DF, tiveram seu nível de urbanização 

acrescido de um ponto percentual, atingindo 93% e 86%, respectivamente. O DF, seguindo 

mesma dinâmica, apresentou valor percentual de 96%. Todavia, foram observadas algumas 

alterações em uma análise desagregada. (Figura 16) 

 

Figura 16 – Grau de urbanização, em percentuais, dos municípios da RIDE/DF no ano 2010 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo Demográfico (2010) e IPEA (2019), utilizando o 

software ArcGis 10.4.1. 

 

                                                 
49 Ver Apêndice N. 
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Em uma classificação dada por quantis para o ano de 2010, foram notadas poucas 

variações nos resultados das medidas estatísticas descritivas, como valores mínimos de 26% 

(Flores de Goiás) e 29% (Vila Propício), mediana de 76% e média de 72%. O coeficiente de 

variação caiu para 28%, indicando uma baixa na dispersão. Outro fato observado, com base na 

Figura 16 e no Apêndice N, é que para o ano de 2010 mais de 80% dos municípios, 

aproximadamente, apresentaram taxa de urbanização maior que 50%.  

Quanto aos fatores produtivos, o IBGE mudou o cálculo do PIB após o ano de 1996, 

passando a considerar valores a preços correntes, além de inserir os impostos e subsídios 

governamentais no cômputo. Outra mudança foi uma a desagregação por setores, que passou a 

ter 4 (quatro) divisões, separando o valor adicionado pelos serviços da administração pública, 

dada à relevância desta atividade na economia municipal. O processo de mudança na 

mensuração no PIB aconteceu para que houvesse uma melhor congruência entre as pesquisas 

do Instituto com as contas regionais estaduais, e a nova metodologia foi plenamente implantada 

a partir do ano de 2002 (IBGE, 2008). 

Na Figura 17 é possível verificar as composições do PIB para os anos de 2002 e 2010, 

e visualizar a dispersão entre o DF e a RIDE/DF sem a presença dessa UF. 
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Figura 17 – Composição setorial do PIB da RIDE/DF, em percentuais, para os anos 2002 e 

2010 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IBGE (2019). %_va_ap (Valor adicionado bruto, em 

percentuais, pelo setor agropecuário); %_va_ind (Valor adicionado bruto, em percentuais, pelo setor insdustrial) 

%_va_ser (Valor adicionado bruto, em percentuais, pelo setor de serviços); %_va_adp (Valor adicionado bruto, 

em percentuais, pelo setor insdustrial) %_va_ser (Valor adicionado bruto, em percentuais, pela administração 

pública); %_vab (Valor adicionado bruto, em percentuais, por: agropecuária, indústria, serviços e administração 

pública); %_ilsb (Valor dos impostos líquidos de subsídios, em percentuais); e %_pib_pc (Produto Interno Bruto 

a preços correntes, em percentuais). 

 

O Distrito Federal é responsável pelo maior valor agregado do PIB a preços correntes - 

PIBpc para ambos os anos em análise. Sendo que ao observar por valor adicionado setorial, 

esse ente federado se mantém com valores em volta de 90% nos incrementos referentes aos 

serviços e à administração pública. Ao considerar a RIDE sem a presença do DF, observa-se 

que esse conjunto tem participação maior no setor agropecuário, que chega a um valor de 85% 

em 2010, sendo que na indústria tem participação baixa, de apenas 13% em 2002 e passa a 

atingir percentual próximo de 20% em 2010 (vide Apêndices O e P). 

Vale ressaltar que as divergências citadas anteriormente no valor do PIBpc também são 

visualizadas por meio da mensuração do coeficiente de variação, que apresenta valores 

aproximados de 520% em termos variabilidade em relação à média. Os setores que apresentam 

maiores dispersões são os dos serviços públicos, com 543% de variação relativa, e o dos demais 

serviços, com 527%. A indústria apresenta variabilidade percentual de 450%. Todas essas 

variações foram notadas nos dados do PIB do ano de 2010, porém estão bem similares aos do 

ano 2002.  
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É importante relatar que quando se considera o conjunto de entes federativos, exceto o 

DF, também se verifica uma notória dispersão. Porém, em valores bem menores do que quando 

se consideram os 33 municípios e o DF. Nessa análise, notou-se que um Coeficiente de 

Variação por volta de 120% para o PIB nos dois anos analisados. Na composição setorial, a 

maior discrepância é no setor industrial, que apresentou um percentual de 215 em 2002, mas 

caiu para 162 em 2010. O setor de administração pública apresentou a menor dispersão de dados 

nos valores adicionados nos dois anos, com aproximadamente 110%. 

A hipótese de uma região com grande participação do setor terciário no PIB foi vista 

com base nos dados do ano de 2010 e demonstrada na Figura 18. 

 

Figura 18 – Valores adicionados pelo setor de serviços, em percentuais, no PIB da RIDE/DF, 

para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IBGE (2019) e IPEA (2019), utilizando o software ArcGis 

10.4.1. 

 

A contribuição dos serviços, inclusive de administração pública, representa mais de 50% 

do valor adicionado em 23 munícipios e no DF, ou seja, em torno de 70% dos entes da 

RIDE/DF. A participação mínima do setor foi no município de Cavalcante, com 15%, e o 

máximo em Novo Gama, com 84%. Em complemento, notou-se uma baixa variabilidade dos 
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dados, visto que o coeficiente de variação apresentou valor aproximado de 30%, significando 

baixas variações em relação ao valor médio de 57%. 

Dadas as considerações teóricas, empíricas e descritivas, acerca do processo de 

formação e ocupação da RIDE/DF, é essencial discutir também a sua situação sob outras égides, 

principalmente a socioespacial, que sofrem efeitos do processo de mudança na composição do 

produto da economia e nos números populacionais. 

Considerando os cenários de formação e ocupação da RIDE/DF já retratados em seções 

anteriores, nas quais se verificou que a região teve impulso de ações estatais não planejadas, a 

discussão das questões socioespaciais foi realizada com base nas observações dadas pelas 

variáveis e dimensões, urbanas, do Índice de Vulnerabilidade Social – IVS, publicado pelo 

IPEA no ano de 2015. O IVS, conforme IPEA (2005), tentar sinalizar o acesso, a ausência ou a 

insuficiência de alguns “ativos” em áreas do território brasileiro, os quais deveriam, a princípio, 

estar à disposição de todo cidadão, por força da ação do Estado, conforme estabelece a 

Constituição Federal de 1988. Sendo assim, o índice se configura como instrumento de 

identificação das falhas de oferta de bens e serviços públicos no território nacional.  

Os dados e publicações do IVS utilizam os anos de 2000 e 2010 como recortes 

temporais, haja vista que por se tratar de uma análise em escala municipal são utilizados censos 

demográficos como subsídios50. Para atender aos objetivos supracitados, o IVS é composto de 

três subíndices: i) infraestrutura urbana; ii) capital humano; e iii) renda e trabalho – com os 

quais busca representar três grandes conjuntos de ativos, cuja posse ou privação determina 

condições de bem-estar das populações nas sociedades contemporâneas. 

Quando se discute oferta de bens e serviços, além de previsões legais, vale destacar que 

as demandas que surgiram e surgem na RIDE/DF se deram como consequências de políticas 

regionais de reestruturação produtiva baseadas em ideias de transbordamentos geradas pela 

criação de aglomerações, bem como por intervenção estatal na dinâmica da produção do espaço. 

Considerando a CF/88 e a criação da política da RIDE/DF em 1998, vale destacar os cenários 

urbanos recentes para entender quais demandas sociais se acentuaram nesse período. 

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é construído a partir de indicadores do Atlas 

do Desenvolvimento Humano (ADH), fruto de uma parceria entre a Fundação João Pinheiro – 

FJP, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA e o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento – PNUD (2014). O índice procura dar destaque a diferentes situações 

                                                 
50 O IPEA atualizou o IVS até o ano de 2015 com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua – PNAD contínua. Contudo, tal pesquisa só abrange Estados, regiões metropolitanas e a RIDE Teresina.  
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indicativas de exclusão e vulnerabilidade social no território brasileiro, numa perspectiva de 

que as disparidades regionais vão além de um conceito de pobreza entendida apenas como 

insuficiência de recursos monetários. 

Primeiramente, foram analisados os dados do ADH que compõem o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), para a população urbana, o qual é determinado 

por uma média de variáveis que são mensuradas nas dimensões51 de: educação, longevidade e 

renda per capita. Considerando uma classificação dada pelo PNUD (2014), observou-se que a 

RIDE/DF passou de uma situação de baixo para alto desenvolvimento humano do ano 2000 

para o de 2010 (Figura 1952). 

 

Figura 19 – Índice de Desenvolvimento Humano, em percentuais, da população urbana da 

RIDE/DF, para os anos de 2000 e 201053 

  
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do PNUD (2014). Considera-se que: valores de IDHM entre 

0,0 e 0,49 indicam um desenvolvimento humano muito baixo; 0,50 e 0,59 baixo; 0,60 a 0,69 médio; 0,70 a 0,79 

alto; e 0,80 a 1,00 muito alto. 

 

Considerando os dados do ano 2000, 6% dos municípios foram classificados com IDHM 

muito baixo, enquanto 58% o foram como “baixo”. Apenas o DF era classificado como alto. A 

RIDE como um todo, em média, apresentava baixo desenvolvimento humano, com valor 

observado de 58% de IDHM – e, quando se exclui o DF, esse valor vai para 57%; não se 

observando tanta dispersão, haja vista um CV em torno de 10%.  Considerando valores por 

dimensão, a mais crítica foi a de educação, que apresentou uma média 42%, sendo que 

municípios como Simolândia e Padre Bernardo registraram valores mínimos de 30%, 

classificados como “muito baixo” nesse quesito. Já o Distrito Federal apresentou o máximo de 

61%, considerado “médio”. 

                                                 
51 Ver Apêndice Q. 
52 Não foram disponibilizados dados do município de Mimoso de Goiás para o ano 2000. 
53 Ver Apêndice R. 
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Não se observou nenhum município da região com IDHM baixo ou muito baixo em 

relação aos dados do ano de 2010. Houve um aumento no total de municípios com alto e médio 

IDHM, sendo que a média da RIDE ficou em 71% com o DF, e 70% sem incluí-lo. Todavia, 

novamente apenas o DF foi classificado como “muito alto”, e os valores observados em 

educação ainda permaneceram sendo os menores, com média de 63%. Nessas últimas 

observações relatadas, os municípios de Vila Boa e Cavalcante apresentaram os menores 

índices, em torno de 50%, ou seja, “baixo” IDHM em relação à educação; enquanto o DF 

registrou o máximo de 75%. 

Como foi visto, o IDHM é entendido a partir de uma escala de 0 a 1, ou, 0 a 100%, 

sendo que quanto maior for o índice, melhor é o desenvolvimento humano. Já a análise do IVS54 

ocorre uma em escala análoga, porém indicando uma maior vulnerabilidade social para os 

maiores valores encontrados. A Figura 20 traz a visão agregada do índice para os anos de 200055 

e 2010 e indica diminuição na vulnerabilidade social da RIDE/DF. 

 

Figura 20 – Índice de Vulnerabilidade Social, em percentuais, da população urbana da 

RIDE/DF, para os anos de 2000 e 201056 

  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IPEA (2015). 

 

A figura anterior demonstra que, no ano de 2010, a vulnerabilidade social na RIDE/DF 

sofreu uma mudança no cenário, sendo que não foi encontrado mais nenhum município em 

situação de muito alta vulnerabilidade. No ano 2000, a região apresentava 13 entes na pior 

classificação do IVS, sendo que em 2010 apenas o município de Santo Antônio do Descoberto 

                                                 
54 Ver Apêndice S. 
55 Não foram disponibilizados dados do município de Mimoso de Goiás para o ano 2000. 
56 Ver Apêndice T. 
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foi considerado de alta vulnerabilidade. Em termos gerais, a RIDE, saiu de um IVS alto em 

2000, com 50%, para um valor médio em 2010, de 31%.  

No indicador que agrega todas as dimensões propostas não foram observadas altas 

variabilidades em relação ao valor médio, pois em 2000 o a dispersão relativa ficou em torno 

de 17%, e no ano de 2010, de 18%, ambos considerando ou não o DF no conjunto de dados. Os 

municípios com menores e maiores IVS nos anos 2000 e 2010, foram Barro Alto (18%) e Alto 

Paraíso de Goiás (35%), respectivamente. Já os valores mais críticos nos mesmos períodos 

anteriores foram de Águas Lindas de Goiás (80%) e Santo Antônio do Descoberto (41%).  

Em uma análise por dimensão do IVS para o ano 2000, foi verificada uma alta dispersão, 

que ficou em torno de 51%, em infraestrutura urbana. Enquanto Alto Paraíso de Goiás 

apresentou percentual muito baixo, de 7%, na dimensão em análise, o município de Águas 

Lindas chegou a muito alta vulnerabilidade, com valor de 80%. Em 2010, foi evidenciado que 

ocorreu uma diminuição na amplitude das observações, visto que variou de 3% (Vila Propício) 

a 50% (Santo Antônio do Descoberto), todavia a dispersão dos dados de condições urbanas 

aumentou para valor próximo de 68%, caracterizando uma não homogeneidade da 

vulnerabilidade social mais acentuada nessa dimensão do IVS. 

A partir dos dados descritos até aqui, foi possível notar que os municípios que compõem 

a RIDE/DF (excluído o DF), apresentaram um crescimento populacional significativo, com 

taxas crescentes a partir do ano de 1991, e isso elevou o índice de urbanização, aumentando as 

demandas na área de educação por meio de carência de vagas nos estabelecimentos de ensino 

de educação básica e superior, bem como nos estabelecimentos de saúde. Os problemas gerados 

pelo uso e ocupação do solo indicaram demandas referentes a condições dignas de moradia, de 

transporte, oferta de serviços etc., que estabeleceram uma dependência de infraestrutura 

instalada no Distrito Federal. 

As questões de moradia da RIDE/DF apresentam forte relação com os problemas de 

acesso à terra gerados no Distrito Federal, por mais que muitos dos municípios tenham sido 

criados e povoados a partir de outras ações de crescimento econômico. Com base nos estudos 

de Miragaya (2010) e Paviani (1996), no DF a terra se apresentou como um elemento puramente 

mercadológico57 e, consequentemente, provocou movimentos migratórios da região 

                                                 
57 Conforme trabalhos de Paviani (1996), Miragaya (2010) e Siqueira (2017), a mercantilização se caracterizou 

principalmente por meio de especulações imobiliárias e estímulos governamentais que foram responsáveis por 

gerarem novas dinâmicas na produção do espaço como as de: expansão vertical e horizontal de condomínios 

residenciais, criação de núcleos específicos de serviços, áreas de desenvolvimento econômico – ADEs, programas 

de moradias populares nas periferias, entre outros. 
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administrativa central do Plano Piloto para as demais regiões do DF e de municípios vizinhos. 

Tais fluxos foram determinantes para o surgimento de segregação e apartação socioespacial.  

Siqueira (2017) em seu estudo por meio de índices de dissimilaridades (IDs) que 

expressaram a dimensão de desigualdade e concentração do acesso à moradia no DF, aponta 

que a segregação socioespacial de cunho residencial foi intensificada entre os anos de 2004 e 

2011, haja vista que se observou uma acentuada distância entre os mais pobres, definidos como 

grupo minoritário de indivíduos que ganha renda de até 2 salários-mínimos, e, os mais ricos 

que ganham renda de mais de 20 salários-mínimos (majoritário). Ressalta-se que a parte da 

expansão da massa salarial local do período teve grande influência do setor público, bem como 

outro fator relacionado à segregação socioespacial de cunho residencial no Distrito Federal é a 

questão da distância entre a região administrativa que concentra mais empregos e infraestrutura 

proveniente da produção do espaço e as demais.  

Na RIDE/DF, o fator distância também pode ser considerado como uma evidência de 

segregação socioespacial. De acordo com dados operacionais da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT, do ano de 2010 o fluxo de passageiros de municípios da RIDE 

com destino ao DF teve o maior percentual oriundo de Águas Lindas de Goiás, como está 

demonstrado na Figura 21. 

 

Figura 21 – Total de passageiros de população urbana, em percentuais, que se 

deslocaram de munícipios da RIDE para o DF no ano de 2010 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da ANTT (2019). 
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Considerando os passageiros de linhas de ônibus semiurbanas e interestaduais partindo 

dos municípios para o DF, no ano de 2010 foi registrado um fluxo de 1.734.276 (um milhão, 

setecentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e seis) passageiros. Sendo que Águas Lindas 

de Goiás apresentou um percentual de quase 92% desse total, dentre os municípios que constam 

nos dados da ANTT com linhas rodoviárias ativas tendo como destino o DF. Todos os demais 

municípios com da RIDE/DF que apresentam fluxos consideráveis de passageiros em direção 

ao DF, estão presentes na AMB e contam com os menores raios de distância em relação à área 

central da Região. 

Conforme dados do IVS de 2010, por meio de variável que compõe a dimensão 

infraestrutura urbana do índice e mede o percentual (%) de pessoas que vivem em domicílios 

com renda per capita inferior a meio salário mínimo, e que gastam mais de uma hora até o 

trabalho, foi possível ter uma visão dos efeitos gerados pela centralização de atividades geradas 

no núcleo da RIDE, e a dependência dos municípios vizinhos. 

Os valores observados pelo atributo citado anteriormente são dados pela razão entre o 

número de pessoas ocupadas, de 10 anos ou mais de idade, que vivem em domicílios com renda 

per capita inferior a meio salário mínimo (de agosto de 2010), e que gastam mais de uma hora 

em deslocamento até o local de trabalho, e o total de pessoas ocupadas nessa faixa etária que 

vivem em domicílios com renda per capita inferior a meio salário mínimo, e que retornam 

diariamente do trabalho, multiplicado por 10058. A Figura 22, a seguir, demonstra isso em escala 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Ver dados no Apêndice U. 
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Figura 22 – Fluxo de pessoas que vivem em domicílios na RIDE/DF, com renda per capita 

inferior a meio salário mínimo, de 2010, e que gastam mais de 1h até o trabalho59 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IPEA (2015) e IPEA (2019), utilizando o software ArcGis 

10.4.1. t_vulner_mais1h =  % de pessoas que vivem em domicílios com renda per capita inferior a meio salário 

mínimo, e que gastam mais de uma hora até o trabalho  

 

Observa-se que há uma maior concentração dos percentuais entre os municípios que se 

situam a uma distância de até 100 km do DF. As maiores dependências nesse sentido foram de 

munícipios que apresentaram valores entre 30% e 50% na variável observada. Em ordem 

crescente, Luziânia (31%), Cidade Ocidental (39%), Águas Lindas de Goiás (40%), Novo 

Gama (40%), Santo Antônio do Descoberto (43%) e Planaltina (49%). Dessa forma, pode-se 

deduzir que há uma centralização no Distrito Federal, mas isso não é igual para toda a região, 

visto que se observa uma alta dispersão nos dados principalmente devido a baixos percentuais 

apresentados por munícios mais distantes do DF.  

Tanto os fluxos demonstrados na Figura 21 quanto os pontos detalhados na Figura 22 

podem ser gerados por questões de infraestrutura urbana ou de renda e trabalho, entre outros 

fatores. Sobre os rendimentos, baseando-se nos dados do IVS do ano de 2010, a renda 

domiciliar per capita média de municípios da RIDE/DF apresenta pontos divergentes em 

                                                 
59 Nessa análise, não foram disponibilizados os dados do município de Vila Propício (GO). 
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relação à curva de perfeita igualdade, quando se compara a região sem e com o DF, conforme 

o esboço dado na Figura 23. 

 

Figura 23 – Curva de Lorenz60 da RIDE/DF, com dados61 de renda domiciliar per capita 

municipal do ano de 2010 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IPEA (2015). RIDE = RIDE inclusive o DF e RIDE S/DF = 

RIDE exclusive o DF. 

 

A Curva de Lorenz demonstra, no gráfico, a relação entre a proporção de municípios 

com renda pelo menos tão elevada do que determinados valores de outros, e a proporção de 

renda de cada um deles, dada a renda total da região. É possível constatar que as curvas 

referentes à RIDE/DF estão bem próximas da curva de igualdade e muito distantes dos 

segmentos de extrema desigualdade. No entanto, verificou-se que quando o DF é incluído, a 

Curva de Lorenz só se assemelha a de perfeita igualdade até aproximadamente os 10% 

municípios mais pobres, e a partir daí se acentua um distanciamento nas demais proporções 

                                                 
60 A Curva de Lorenz representa graficamente uma análise da distribuição de renda em uma sociedade, além de 

permitir que se ordene distribuições de renda sob um ponto de vista de bem-estar. A linha de extrema desigualdade 

corresponde aos segmentos inferior e lateral direito do gráfico, e é uma situação na qual todos recebem zero com 

exceção do mais rico, que recebe o total da renda. A curva de Lorenz sempre se encontra entre a linha de perfeita 

igualdade e a de extrema desigualdade. Quando mais próxima ela estiver da linha de perfeita igualdade, mais 

igualitária é a distribuição de renda.  (NERI, 2010). 
61 Ver Apêndice U. 
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municipais. Já a RIDE sem o DF apresenta uma Curva de Lorenz mais próxima da igualdade, 

quando comparada com a anterior, a partir da faixa de 15% do total de municípios. 

As áreas no gráfico anterior onde são visualizadas as diferenças entre as curvas de 

Lorenz e a de perfeita igualdade dão origem ao que se denomina de Índice de Gini62, que indica 

a desigualdade dada entre proporções de municípios e de renda. Nesse caso, os municípios da 

região, sem o DF, apresentam um valor percentual de 13% de inequidade; e quando se inclui o 

DF o indicador passa a assumir um percentual de 17%, aumentando assim a desigualdade. 

Quanto às variáveis do IVS, de 2010, referentes à dimensão do trabalho, como a razão 

entre o número de empregados de 18 anos ou mais de idade com carteira de trabalho assinada 

e o número total de pessoas ocupadas nessa faixa (t_carteira_18m), em termos percentuais, é 

visto em maiores proporções, de acordo com a Figura 24, em municípios da microrregião do 

Entorno de Brasília.  

 

Figura 24 – Taxas de vínculos de trabalho formais e informais63, em percentuais, nos 

municípios da RIDE/DF para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IPEA (2015). t_carteira_18m  = razão entre o número de 

empregados de 18 anos ou mais de idade com carteira de trabalho assinada e o número total de pessoas ocupadas 

nessa faixa; e t_scarteira_18m = razão entre o número de empregados de 18 anos ou mais de idade sem carteira 

de trabalho assinada e o número total de pessoas ocupadas nessa faixa. 

 

                                                 
62 Mede o grau de desigualdade existente entre os municípios segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor 

varia de 0, quando não há desigualdade (a renda domiciliar per capita de todos os municípios tem o mesmo valor), 

a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um município detém toda a renda). Quanto a renda, leva-se em conta 

apenas os valores de domicílios particulares permanentes. 
63 Ver Apêndice U. 
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Sendo que, não necessariamente, os vínculos formais tenham sido gerados no município 

do indivíduo no qual pode ter correlações com os grandes fluxos e deslocamentos para a região 

central da RIDE/DF (Vide Figuras 21 e 22).  Quanto à razão entre o número de empregados de 

18 anos ou mais de idade sem carteira de trabalho assinada e o número total de pessoas ocupadas 

nessa faixa etária (t_scarteira_18m), em termos percentuais, foi visto que nessa variável houve 

a presença de percentuais expressivos em municípios que, consequentemente apresentaram 

baixos percentuais de contratações formais de trabalho, e que pertencem as microrregiões da 

Chapada dos Veadeiros e Vão do Paranã, nesses casos. No entanto, quando se observou a taxa 

de desocupação64, nota-se que ela apresentou comportamento menos disperso em relação à 

distância do DF, com taxa mínima de 2,68% em Barro Alto, e máxima de 17% em Flores de 

Goiás. 

Ao se analisar o grau de instrução da população ocupada, em percentuais, foram 

observadas algumas relações triviais entre as proporções de populações ocupadas e os níveis de 

instrução (Figura 25). Entretanto, em outras situações evidenciadas não se inferiram as mesmas 

condições anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Percentual da população economicamente ativa (PEA) nessa faixa etária que estava desocupada, ou seja, que 

não estava ocupada na semana anterior à data do censo, mas havia procurado trabalho ao longo do mês anterior à 

data da referida pesquisa. Ver Apêndice U. 
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Figura 25 – Taxas de vínculos de trabalho formais e informais por grau de instrução, 

em percentuais, nos municípios da RIDE/DF para o ano de 2010 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IPEA (2015). t_analf_18m (Razão entre a população de 18 

anos ou mais de idade que não sabe ler nem escrever um bilhete simples e o total de pessoas nessa faixa etária 

multiplicado por 100); t_fundc_ocup18m (Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais de idade 

ocupadas que já concluíram o ensino fundamental - regular seriado, regular não seriado, EJA ou supletivo - e o 

número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100); t_medioc_ocup18m (Razão entre o 

número de pessoas de 18 anos ou mais de idade ocupadas que já concluíram o ensino médio - regular seriado, 

regular não seriado, EJA ou supletivo - e o número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 

100. Foram consideradas como já tendo concluído o médio aquelas pessoas que frequentavam a 4ª série desse 

nível de ensino) e; t_supec_ocup18m (Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais de idade ocupadas e 

que já concluíram a graduação do ensino superior e o número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária 

multiplicado por 100) Ver Apêndice U. 

 

Como pode ser notado na figura anterior, o município de Vila Propício, em Goiás, 

apresentou a maior taxa de indivíduos de 18 anos de idade ou mais e analfabetos, 

aproximadamente 25%, e ao mesmo tempo apresenta percentuais situados entre os menores da 

RIDE/DF, em 2010, entre os indivíduos com níveis de instrução de ensino fundamental, médio 

e superior. O Distrito Federal apresentou as maiores taxas de ocupação em todas as variáveis, 

com exceção da taxa de indivíduos sem nenhum grau de instrução onde teve percentual próximo 

a 4%, sendo o menor da RIDE/DF. Entretanto, ainda no DF, foram observadas baixas taxas de 

indivíduos, de 18 anos de idade ou mais, ocupados e com curso superior de graduação completo, 

haja vista taxa próxima de 25% e a situação piora em municípios da microrregião do “Entorno 

de Brasília” onde os percentuais ficam abaixo de 10% como são os casos, por exemplo, das 

localidades de Águas Lindas de Goiás, Luziânia e Novo Gama. 
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Por fim, ao se fazer um cruzamento entre faixas do IDHM e do IVS, para o ano de 2010, 

chegou-se a um conceito de prosperidade social (IPEA, 2015). Segundo o IPEA, o termo 

supracitado reflete uma situação em que o desenvolvimento humano se assenta em bases sociais 

mais robustas; em que o capital familiar e escolar, as condições de inserção no mundo do 

trabalho e as condições de moradia e de acesso à infraestrutura urbana da população são tais 

que há uma perspectiva de prosperidade não apenas econômica, mas das condições de vida no 

meio social. A Figura 26, a seguir, demonstra a classificação dos municípios da RIDE após o 

cruzamento entre as faixas dos índices. 

 

Figura 26: Classificação dos municípios da RIDE/DF em prosperidade social para dados65 do 

ano de 2010 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IPEA (2015) e IPEA (2019), utilizando o software ArcGis 

10.4.1. 

 

O Distrito Federal aparece na faixa de muito alta prosperidade. Por mais que o IVS e o 

IDHM adotem classificações arbitrárias, é possível observar que nem todos os municípios 

limítrofes ao DF estão em faixas altas ou muito altas, bem como há outro bem distantes que 

estão nessa condição. Todas as análises anteriores se basearam em dados de indicadores 

                                                 
65 Ver Apêndice U. 
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formulados a partir dos últimos censos, principalmente, o do ano de 2010. Não se pretendeu, 

nesta tese, apresentar uma análise da RIDE/DF baseada em relações de causalidade entre os 

fatos e variáveis observadas. O intuito foi o de fazer uma caracterização da região e tentar 

demostrar algumas das interações socioespaciais que nela ocorrem, a partir da denominação de 

região de desenvolvimento. 

A RIDE/DF caracteriza-se pela predominância do setor de serviços, em especial os 

referentes à administração pública. Observam-se atividades industriais baseadas em setores 

tradicionais, como minerais não-metálicos, produtos alimentícios e bens de consumo não 

duráveis. A produção agropecuária é bastante significativa na região, tendo ocorrido recente 

dinamização do setor, inclusive com a diversificação dos rebanhos. Também se observa grande 

potencial quanto ao turismo, dada a nova composição que inclui municípios goianos que já 

apresentam fluxo turístico consolidado (a exemplo de Pirenópolis e Alto Paraíso) ou crescente 

(Corumbá de Goiás e Cavalcante). 

Em suma, observou-se que a RIDE/DF apresentou maior desenvolvimento do setor 

terciário da economia com grande concentração em sua sede. Além disso, como descrito, o 

aumento da urbanização não foi acompanhado de melhorias de infraestrutura urbana e de 

condições de renda e trabalho. Sendo assim, é plausível analisar as aglomerações urbanas, 

criadas com base em critérios econômicos e produtivos, para além dessas questões, e verificar 

a ocorrência de seus efeitos diretos e indiretos em outras dimensões socioespaciais, como é o 

caso da criminalidade, tema de estudo dessa tese – e cujos indicadores podem ser advindos ou 

estarem correlacionados com as variações ocorridas ao longo desse processo de criação da 

região em estudo. 
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4 PADRÕES GEOGRÁFICOS E DETERMINANTES SOCIOESPACIAIS DA 

CRIMINALIDADE NA RIDE/DF: UMA ANÁLISE DOS CRIMES CONTRA A VIDA, 

ENTRE 2010 E 2017, E DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO NOS ANOS DE 2017 

E 2018 

 

A criminalidade em pesquisas que investigam padrões e correlações com violência não 

configura um fato novo nos debates acadêmicos. Segundo Ferreira e Penna (2015), esse tema, 

além de frequente, se tornou abrangente e multifacetado, pois circunda problemas atrelados às 

ações de natureza criminal, como roubos e homicídios, e está ligado a atos que ferem direitos 

humanos e que estão relacionados a questões de exclusão e segregação social. Os crimes são 

apenas uma parte visível de uma relação complexa que envolve questões urbanas, sociais e 

espaciais, e que também apresenta interligação com o processo de formação histórica dos 

espaços nos quais se determinam os tipos de violência que são perpetuados. 

Para Zaluar (2007), o Brasil apresenta uma violência do tipo “privada” que está 

correlacionada com a desigualdade social, econômica e jurídica, que sempre foram as marcas 

mais importantes da sociedade brasileira, e que persistem até hoje, em situações ainda mais 

graves. Para a autora supracitada,  

 
O Brasil não tem nem traumatismos indeléveis nem ódios profundos em consequência 

das guerras civis envolvendo grupos étnicos, religiosos ou políticos, tampouco as 

glórias e sofrimentos de revoluções. O trabuco, o fuzil ou o revólver nunca tiveram a 

importância simbólica adquirida em outros países, embora também fossem usados em 

conflitos. Não se desenvolveu um culto à arma de fogo no Brasil, como ocorreu nos 

Estados Unidos após a guerra civil americana (ZALUAR, 2007, p.33). 

 

A caracterização da violência privada, dada por Zaluar (2007), se constitui a partir de 

causas como a corrupção institucional, a irreverência pela lei, a ineficácia e a discriminação no 

sistema de Justiça. Todos esses fatores contribuíram para que a violência urbana aumentasse 

num ritmo desastroso no Brasil, sendo que a urbanização muito rápida não permite que as 

práticas sociais urbanas de tolerância e civilidade sejam difundidas entre os novos habitantes 

das cidades, nem que os valores morais tradicionais sejam interiorizados do mesmo modo pelas 

novas gerações.  

Conforme Ferreira e Penna (2015), a construção de uma urbanização sem urbanidade e 

sem justiça social acarreta a promoção de largas distâncias sociais entre indivíduos que 

apresentam pequenas distâncias geográficas. As diferenças sociais se dão em termos de direitos 

à sobrevivência, à saúde, ao trabalho, à vida etc., e se traduzem em uma visão que retrata o 

cárcere do pobre, que se encontra próximo fisicamente de condições urbanas modernas, mas 

distante socialmente delas. A segregação gerada pela pobreza e por essas barreiras sociais 
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constitui um cenário de imobilidade social e torna os indivíduos mais propensos a ingressarem 

em atividades criminosas. 

Nesse contexto urbano moderno e excludente, muitos jovens e pobres se tornaram 

vulneráveis às atrações do mundo do crime por questões atreladas a problemas familiares. No 

entanto, muitos destes são frutos da incapacidade de lidar com os conflitos surgidos na vida 

urbana mais multifacetada e imprevisível. Há também uma face da vulnerabilidade causada 

pela ocorrência do abismo entre adultos e jovens, devido a um sistema escolar ineficaz, além 

da falta de treinamento profissional, adicionado aos postos de trabalho insuficientes (ZALUAR, 

2007). 

A discussão trazida do início dessa seção até aqui traz à tona fatores que contribuem 

para a deterioração das condições de vida no meio urbano, e que são visualizados, por exemplo, 

na negação à população de um acesso digno a boas condições de moradia, saneamento, 

transporte, emprego, infraestrutura etc. Conforme Ferreira e Penna (2015), o aumento de 

carências materiais urbanas provoca aumento da pobreza, agrava as crises urbanas e, assim, se 

configura um cenário vulnerável à criminalidade.  

Conforme as autoras supracitadas, por mais que a desigualdade social tenha fortes 

correlações negativas com as taxas de crime, não se pode afirmar que a pobreza seja o agente 

motivador da violência nas cidades, pois mesmo em situações em que não há tanta deterioração 

de condições de vida ainda, segundo Cerqueira e Lobão (2003a), podem surgir acréscimos nas 

taxas de homicídios, os quais podem ser resultados de crescimentos populacionais. Ainda 

comparando desigualdade social com criminalidade, os trabalhos de Zhang (1997) e Kelly 

(2000) confirmam a existência de correlação positiva significante entre desigualdade e 

homicídios, porém não é possível afirmar a mesma coisa para crimes contra o patrimônio. 

Quanto aos problemas acarretados pela urbanização em massa, Glaeser e Sacerdote 

(1996), ao comparar taxas de crimes de metrópoles norte americanas, inferem que as altas taxas 

estão diretamente relacionadas a ambientes urbanos, que apresentaram valores até 300% 

maiores do que áreas rurais. Segundo os autores citados, os crimes urbanos podem ser 

explicados, resumidamente, pelas seguintes questões: grandes crescimentos urbanos geram uma 

maior demanda por ganhos ilegais e isso implica em maiores benefícios e menores custos; áreas 

com populações numerosas e alta densidade dificultam a identificação e captura de criminosos 

e, assim, reduzem o custo moral atrelado aos delitos. Outros trabalhos, como os de Cork (1999), 

Messner e Anselin (2004), Cohen & Tita (1999) e Scorzafave & Soares (2009), também 

confirmam a questão de que problemas com criminalidade ocorrem com maior frequência em 

áreas que experimentam imbróglios com a urbanização. 
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Entretanto, ao se tratar das Regiões Metropolitanas e RIDEs mais recentes, como é o 

caso da RIDE/DF, Romero (2015) afirma que a degradação urbana e suas consequências foram 

advindas de falhas nos processos de configurações territoriais, e não diretamente de 

externalidades geradas pela promoção de parques industriais ou por quaisquer outros motivos. 

Para Pinto e Peluso (2014), na RIDE/DF é clara a omissão de diversos agentes que construíram 

uma territorialidade marcada pela fragmentação socioespacial, com desigualdade na 

distribuição e acesso aos serviços básicos em áreas de menor renda.  

Na região são observadas especificidades espaciais que colocam em sobreposição as 

esferas de poder político, constituídas pelos governos municipais, governos dos Estados de 

Goiás, de Minas Gerais e do Distrito Federal, além da União, porém com atuações ainda pouco, 

ou nada, integradas. Ao se tratar de questões sociais, as autoras, destacam criticamente que a 

microrregião Entorno de Brasília é vista como um território de violência homicida, pois 

perpassa o nível de intervenção do Estado e a articulação dos agentes que detém o poder de 

orientar as políticas públicas, de modo a criar territórios fragmentados do ponto de vista 

socioespacial (PINTO e PELUSO, 2014). 

Os municípios da microrregião Entorno de Brasília, principalmente os que possuem 

vizinhança direta com Brasília, compõe uma área de influência da Capital (CODEPLAN,2013), 

e esse recorte atingiu a maturidade como espaço urbano de forma rápida, trazendo problemas 

comuns às demais metrópoles brasileiras, como o desemprego, o déficit de infraestrutura urbana 

e, consequentemente, a proliferação de endemias sociais causadas pelo aumento da exclusão 

social e da violência.  

Peluso e Tormin (2015) retratam como exemplo dos fatos citados anteriormente o caso 

da criação de municípios como Novo Gama e Valparaíso de Goiás, que receberam indivíduos 

frutos de fluxos migratórios demandados por Brasília, que se fixaram nas regiões vizinhas 

devido às altas valorizações e especulações imobiliárias que ocorreram no DF. Outro caso 

citado pelas autoras é do município de Luziânia, em Goiás, que no contexto de migrações e de 

problemas relacionados ao uso do solo, teve seu espaço fragmentado, passando a conter traços 

de uma cidade histórica tradicional, central, e uma periferia com áreas de loteamentos 

especulativos, apresentando, assim, os mesmos problemas urbanos de outros grandes centros 

urbanos. 

Os estudos brasileiros que abordam a criminalidade e a violência, especialmente em 

áreas metropolitanas, ainda são relativamente recentes, mas, como visto na pesquisa 

bibliográfica desta tese, estão se expandindo por diversos campos do conhecimento. E no caso 

da RIDE/DF, há a singularidade de uma região cujas relações de interdependência se dão não 
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apenas entre municípios, mas entre unidades da federação. Para Pinto e Peluso (2014), 

considera-se a constituição dada pelos municípios da microrregião do Entorno de Brasília para 

além das suas fronteiras ou limites políticos-administrativos, o que significa pensar os conflitos 

que marcam a esfera política, econômica, social e espacial. Sendo assim, deve ser entendido 

como um espaço social organizado segundo relações de poder, expressão das contradições e 

conflitos envolvendo os seus usos. 

Ferreira e Penna (2015) destacam que a ideia desenvolvimentista na criação de regiões 

integradas de desenvolvimento, como é o caso da RIDE/DF, não alcançou tais resultados 

almejados e, por conseguinte, gerou níveis expressivos de exclusão social e, consequentemente, 

altas taxas de criminalidade. Dessa forma, fica nítida que as ações de combate ao crime devem 

ter articulação direta com as políticas urbanas, territoriais e regionais visto que o crime não se 

simplifica a um simples número de pessoas atingidas. A criminalidade é um fenômeno amplo 

que gera insegurança, medo e compromete o bem-estar social coletivo. 

Diante do exposto, a pesquisa quantitativa realizada nessa seção da tese não tem o 

objetivo de resumir a violência a partir de dados mensuráveis, mas de trazer um retrato espaço-

temporal de crimes ocorridos na RIDE/DF, os fatores que estão atrelados a esse fenômeno e 

como ele se distribui no espaço. A análise partiu do pressuposto de que o espaço não é neutro 

e nem inocente (LACOSTE, 1976), pois ele interfere diretamente nos processos de 

criminalidade, bem como pode ser considerado fator estratégico nas ações e escolhas 

relacionadas à delinquência. 

Por fim, essa seção é composta de 4 subseções: a primeira trata de uma análise estatística 

espacial dos dados de crimes na RIDE/DF, na qual se busca trazer uma visão geral das taxas de 

homicídios66 e roubos ocorridos na região desde décadas anteriores à sua existência até períodos 

atuais; a segunda apresenta as principais técnicas estatísticas e econométricas espaciais 

utilizadas para auferir os padrões espaciais de crimes e seus determinantes; a terceira subseção 

conta com uma análise exploratória de dados espaciais que buscou identificar padrões espaciais 

de crimes na RIDE/DF, bem como analisou, através de critério de contiguidade, as relações de 

                                                 
66 A definição de homicídio utilizada nessa tese segue, em parte, o conceito intencional dado pelo International 

Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), padrão estatístico global para dados de crimes adotado 

pela Comissão de Estatística das Nações Unidas em 2015. Segundo o ICCS, o homicídio intencional apresenta três 

critérios básicos: causa a morte de uma pessoa, tem intencionalidade e o ato configura uma ilegalidade. Segundo 

a UNODC (2019a), os dados baseados na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) oferecem uma 

estrutura detalhada para a classificação das causas de mortes, cobrindo todas as doenças conhecidas e fatores 

externos, incluindo a violência, nos quais consideram os códigos do CID X85-Y09 (lesões causadas por outra 

pessoa com a intenção de ferir ou matar) e, assim, atendem as condições mínimas dadas pelo ICCS. No entanto, 

nessa tese foram considerados também os códigos Y35-Y36 (Intervenção legal e operações de guerra), ver 

Apêndice V. 
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similaridades e dissimilaridades dos delitos entre os municípios da região; e a quarta e última 

subseção aborda os possíveis condicionantes socioespaciais relacionados às taxas de crime nos 

períodos e dados analisados, e na qual se buscou correlacionar o crime aos atributos locais da 

região, referentes ao mesmo recorte espaço-temporal das ocorrências. 

4.1 Caracterização dos crimes contra a vida, entre os anos de 2010 e 2017, e de crimes 

contra o patrimônio, nos anos de 2017 e 2018, ocorridos na RIDE/DF 

 Conforme visto na seção 3.3 (Figuras 13 e 14), o conjunto de entes federados que 

compõe a RIDE/DF começam a apresentar taxas crescentes expressivas de aumento 

populacional a partir da década de 1950, sendo que a criação do DF gerou impulsos maiores 

que ocasionaram em acréscimos significantes nas taxas de urbanização. Esse inchaço da região 

provocou aumentos na densidade demográfica e, consequentemente, na demanda por bens, 

serviços, trabalho e condições mínimas de vida, sendo que isso se refletiu também em outras 

dimensões sociais como a criminalidade, vista na Figura 27, que apresenta a variação da taxa 

média de homicídios na RIDE/DF entre os anos de 1980 e 2010. 

 

Figura 27: Taxa de homicídios, por 100.000 habitantes, da RIDE/DF para o período de 1980 

a 2010 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019). RIDE/DF = RIDE inclusive o DF, 

RIDE S/DF = RIDE exclusive o DF e DF é o Distrito Federal. 

  

A taxa média de homicídios, por 100.000 habitantes, da RIDE/DF apresentou uma 

trajetória similar a da RIDE, exclusive o DF, para os anos de 1980 a 2010. No período em 
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análise, tanto a RIDE (inclusive DF) quanto exclusive o DF, apresentaram taxa média em torno 

de 28 homicídios para cada 100 mil habitantes. Quando se considera apenas o DF, é visto que 

a taxa cresce até atingir um patamar máximo em meados do ano de 1995, com valor próximo 

de 40, e a partir do ano 2000 começa a cair e atinge valores em torno de 20 e volta a crescer 

novamente apenas no final dessa referida década.  

A taxa de homicídios da RIDE, exclusive DF, apresentou uma taxa média que oscilou 

entre 20 e 30 no período de 1981 até final dos anos de 1990, porém a partir de meados do ano 

de 1998 apresentou uma trajetória crescente atingindo níveis superiores a 40 nos anos iniciais 

e finais da década de 2000. É importante destacar a expansão urbana, a partir do final dos anos 

de 1980, ocorrida nos municípios que hoje compõem a RIDE/DF e que em vários casos foi 

gerada pelo transbordamento populacional advindo da criação do DF e pela segregação espacial 

dada por questões de ocupação do solo e busca por moradia. Em uma classificação por 

microrregiões, se observou que no início dos anos 1980 todas apresentavam taxas médias 

abaixo de 20 homicídios, por 100 mil habitantes (Figura 28).  

 

Figura 28: Taxa média de homicídios, por microrregiões67, de municípios da RIDE/DF para o 

período de 1980 a 2010 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019). 

                                                 
67 Não foram disponibilizadas as taxas de municípios das microrregiões da Chapada dos Veadeiros e Vão do 

Paranã. 
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No decorrer do período de 1980-2010, a microrregião de Ceres68 foi a que atingiu os 

menores valores com taxas abaixo de 10 nos anos finais da década de 1990, no entanto na 

década seguinte, apresentou uma trajetória crescente chegando a se igualar as taxas das 

microrregiões de Porangatu69 e do Entorno de Brasília. Essas duas últimas atingiram as maiores 

taxas médias de homicídios observadas no período em análise, a primeira representada apenas 

pelo município de Niquelândia apresentou taxa superior a 40 no final dos anos 1980 e depois 

em meados dos anos 2000.  

A microrregião do Entorno de Brasília se mostrou com percurso de taxas, quase sempre, 

crescentes e no ano de 2010 chega a taxa média próxima do valor de 50 homicídios por 100 mil 

habitantes. Nesse mesmo ano a taxa do DF se igual a média dos municípios mineiros da 

microrregião de Unaí com valor próximo de 20. Ao analisar apenas os municípios da 

microrregião supracitada, Figura 29, notou-se alguns valores médios altos por municípios 

acompanhados de altas níveis de dispersão e variabilidade. 

 

Figura 29: Valores médios e de dispersão das taxas de homicídios, por 100.000 habitantes, 

dos municípios da microrregião do Entorno de Brasília para o período de 1980 a 2010 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019). D. Padrão = Desvio Padrão e CV = 

Coeficiente de variação. 

                                                 
68 Composta pelos municípios goianos de Barro Alto e Goianésia. 
69 Composta pelo município de Niquelândia. 
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 Na Figura 29, com valores médios e desvios das taxas de homicídios no lado esquerdo 

e do Coeficiente de Variação – CV do lado direito, é visto que o município de Vila Boa, para 

os de 1980 a 2010, apresentou taxa média acima de 60. Entretanto, apresenta o maior valor de 

desvio padrão na qual implica que os valores apresentam alta dispersão ao longo dos anos, 

variando relativamente em patamares de até 0,6 (60%) na razão entre desvio e valor médio.  

Nos municípios da microrregião em análise como Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, 

Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás entre outros, que foram emancipados já nos anos de 

1990 após a pressão de fluxos migratórios advindos do DF e com isso apresentaram taxas 

médias em torno de 40 e uma dispersão e variabilidade menores, em seus primeiros anos, mas 

crescentes e com taxas maiores após o ano 2000 quando grau de urbanização atinge patamares 

de até 100%. 

 Conforme visto na seção 3 dessa tese, o grau de urbanização da RIDE/DF ultrapassou 

os 90% já no ano 2000 e teve acentuado aumento até o ano de 2010. Verificou-se também 

melhoras no desenvolvimento humano e redução na vulnerabilidade social dos municípios no 

mesmo período, porém ainda apresentando gargalos e baixos valores nos indicadores de 

infraestrutura urbana que influenciaram uma baixa expressividade de melhorias na 

prosperidade social.  No período de 2010 a 2017, a RIDE/DF apresentou, em termos absolutos, 

o registro de 12.851 homicídios com números crescentes entre 2010 e 2012, sendo este último 

ano o que apresentou um total de 1.840 homicídios, e depois os números começam a cair (Figura 

30). 

Figura 30: Total de homicídios da RIDE/DF para o período de 2010 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019). RIDE/DF = RIDE inclusive o DF, 

RIDE S/DF = RIDE exclusive o DF e DF é o Distrito Federal. 
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 Os dados da Figura 30 mostram que a RIDE, exclusive DF, apresentou trajetória de 

homicídios similar a do DF, sendo que este ente apresentou números maiores ou 

aproximadamente iguais a região, sem o DF, e nos anos finais, de 2015 a 2017, a situação se 

inverte e o DF contou com números decrescentes, porém com maior percentual (Tabela 3).  

   

Tabela 3: Total de homicídios da RIDE/DF, por municípios da RIDE/DF, para o período de 

2010 a 2017 

LOCALIDADE UF TOTAL % MÉDIA DP CV 

DF DF 6434 50,1 804,3 99,0 12,3 

Luziânia GO 1223 9,5 152,9 19,3 12,6 

Águas Lindas de Goiás GO 803 6,2 100,4 10,9 10,8 

Valparaíso de Goiás GO 726 5,6 90,8 20,8 22,9 

Novo Gama GO 539 4,2 67,4 14,8 22,0 

Planaltina GO 536 4,2 67,0 16,4 24,5 

Formosa GO 505 3,9 63,1 8,8 13,9 

Santo Antônio do Descoberto GO 375 2,9 46,9 7,5 16,1 

Cidade Ocidental GO 344 2,7 43,0 10,3 24,1 

Cristalina GO 258 2,0 32,3 8,3 25,9 

Unaí MG 178 1,4 22,3 4,6 20,8 

Alexânia GO 145 1,1 18,1 3,6 19,6 

Goianésia GO 138 1,1 17,3 5,1 29,4 

Niquelândia GO 122 0,9 15,3 4,0 26,2 

Padre Bernardo GO 94 0,7 11,8 3,9 32,9 

Cocalzinho de Goiás GO 55 0,4 6,9 1,4 19,8 

Abadiânia GO 51 0,4 6,4 3,3 52,0 

Buritis MG 47 0,4 5,9 2,6 43,8 

Alvorada do Norte GO 40 0,3 5,0 2,7 53,9 

Pirenópolis GO 37 0,3 4,6 2,0 43,2 

Arinos MG 33 0,3 4,1 1,6 39,2 

Flores de Goiás GO 31 0,2 3,9 1,8 45,5 

Simolândia GO 21 0,2 2,6 1,6 60,0 

Corumbá de Goiás GO 19 0,1 2,7 1,8 67,4 

São João d’Aliança GO 19 0,1 2,4 0,9 36,1 

Barro Alto GO 12 0,1 1,7 0,5 26,4 

Cabeceira Grande MG 12 0,1 2,4 0,8 33,3 

Vila Boa GO 11 0,1 1,8 0,9 49,0 

Cabeceiras GO 10 0,1 2,0 1,3 63,2 

Água Fria de Goiás GO 9 0,1 1,5 0,8 50,9 

Cavalcante GO 9 0,1 2,3 0,8 36,9 

Alto Paraíso GO 7 0,1 1,2 0,4 31,9 

Vila Propício GO 6 0,0 1,2 0,4 33,3 

Mimoso de Goiás GO 2 0,0 1,0 0,0 0,0 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019). 
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De acordo com a Tabela 3, o Distrito Federal foi responsável por, aproximadamente, 

50% dos homicídios da RIDE/DF entre 2010 e 2017 contando com um total de 6.434 

homicídios contabilizados no período em análise e com média aproximada de 800 homicídios 

por ano. Entre os municípios que compõe a região e que apresentaram maiores incidências de 

homicídios, estão alguns pertencentes a microrregião do Entorno de Brasília como Luziânia, 

Águas Lindas de Goiás e Valparaíso de Goiás com números médios superiores a 90 homicídios 

por ano e apresentando baixas dispersões. Vale ressaltar que esses três últimos municípios 

citados mais o DF, foram responsáveis por mais de 70% dos homicídios ocorridos na RIDE/DF 

no período em análise (Figura 31). 

 

Figura 31: Total de homicídios, em percentuais, dos municípios da RIDE/DF para o período 

de 2010 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019) e IPEA (2019), utilizando o 

software ArcGis 10.4.1. 
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A análise dos homicídios da RIDE/DF, entre 2010 e 2017, por meio da taxa por 

100.00070 habitantes apresentou patamares próximos ou superiores a 40 no período de 2010 a 

2017 (Figura 32). 

 

Figura 32: Taxa média de homicídios, por 100.000 habitantes, da RIDE/DF para o período de 

2010 a 2017

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019). RIDE/DF = RIDE inclusive o DF, 

RIDE S/DF = RIDE exclusive o DF e DF é o Distrito Federal. 

  

Conforme demonstrado na Figura 32, no período entre 2010 e 2017, a taxa de 

homicídios, por 100 mil habitantes, em valores médios da RIDE/DF apresentou patamares 

maiores que nos períodos anteriores analisados (Figura 27) passando a variar entre os valores 

de 40 a 45, sendo também superiores as taxas médias da Região Centro-Oeste e da taxa do país 

(IPEA & FBSP, 2019). As taxas da RIDE, inclusive DF, continuaram com trajetória similar a 

da RIDE, exclusive DF, todavia aumentou o hiato entre as taxas do DF e as da RIDE/DF.  

 No Distrito Federal, as taxas variaram, nos anos mais recentes em análise, indo de uma 

taxa de valor 30 em 2010 para 20 em 2017 se distanciando dos valores médios de toda a RIDE. 

Conforme ressaltado pelo IPEA & FBSP (2019), esse decréscimo nas taxas do se deve a vários 

fatores, dentre eles é importante citar a melhoria das investigações realizadas pela Polícia Civil 

do Distrito Federal - PCDF e a intensificação da política de apreensão de armas da Polícia 

                                                 
70 Ver Apêndice W. 
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Militar do Distrito Federal – PMDF, bem como a implantação, a partir de 2015, de uma gestão 

integrada de segurança pública. 

Ao se analisar a variação média da taxa de homicídios, por municípios, para o período 

de 2010 a 2017, constatou-se um valor médio positivo de 0,05 (4%) para toda a RIDE/DF, 

(Figura 33). 

 

Figura 33: Variação média da taxa de homicídios, por municípios71, da RIDE/DF para 

o período de 2010 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019) e IPEA (2019), utilizando o 

software ArcGis 10.4.1. 

 

Dessa forma, a taxa de homicídios da região aumentou em média, a cada ano, no patamar 

dado pelo valor citado anteriormente. No entanto, a média geométrica, por município, ficou 

dentro de um intervalo que foi de -0,21 (-21%) a 1,18 (118%) com um desvio padrão (std. dev.) 

próximo de 0,24. 

Conforme demonstrado na Figura 33, os municípios de Cabeceiras e Cabeceira Grande 

apresentaram valores situados acima de 1,5 desvios e foram os que tiveram as maiores variações 

                                                 
71 Não foram disponibilizados dados do município de Mimoso de Goiás, por isso o mesmo se encontra com cor 

branca na Figura 33. 
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médias ao longo do período em análise, nos quais o primeiro município citado teve sua taxa 

sendo incrementada, em média, no valor de 0,43 (43%) ao ano e o segundo cresceu em média 

anual de 1,17 (117%). Nos desvios dados entre 0,5 e 1,5 foram observados municípios com 

taxas próximas ou maiores que a média da RIDE/DF, entre eles estão: Abadiânia, Corumbá de 

Goiás e Flores de Goiás. Já nos limites inferiores foram observados 7 (sete) localidades que 

apresentaram variações negativas na taxa de homicídios e que tiveram valores médios com um 

desvio menor que -0,5 em relação a média, entre eles estão Novo Gama, Valparaíso de Goiás 

entre outros. Por fim, notou-se que os demais municípios e o DF apresentaram variações em 

torno de -0,5 e 0,5 desvios, contando com taxas positivas e próximas a média da região. 

A taxa média por microrregiões, de 2010 a 2017, contou com valores máximos na do 

Vão do Paranã nos anos de 2016 e 2017 chegando a valores próximos de 70 sendo que o 

município de Alvorada do Norte apresentou taxa de 104 homicídios em 2016 e o de Simolândia 

contou com taxa próxima de 90 em 2017 (Figura 34). 

 

Figura 34: Taxa média de homicídios, por microrregiões72, de municípios da RIDE/DF para o 

período de 2010 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019). 

 A microrregião de Unaí apresentou taxas médias que oscilaram entre 20 e 28, 

aproximadamente, tendo trajetória próxima das taxas do DF. Já quanto a microrregião do 

                                                 
72 Não foram disponibilizadas as taxas de municípios da microrregião da Chapada dos Veadeiros. 
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Entorno de Brasília, as taxas apresentaram um percurso regular que chegou ao nível máximo 

de 60 no ano de 2012, valores em torno de 50 nos demais anos verificados e inicia um processo 

descendente no ano de 2017. Entre os valores máximos verificados, observou-se taxa superior 

a 100 no ano de 2012 em Luziânia e próximos de 80 nos municípios de Novo Gama e Planaltina 

no mesmo ano.  

Essa acentuada regularidade no comportamento das taxas do Entorno de Brasília 

também se justifica por apresentar menor variabilidade e dispersão nos dados da maioria de 

seus municípios. Além disso, apresentam taxas médias bem superiores as da RIDE/DF e as do 

Brasil. (Figura 35). 

 

Figura 35: Valores médios e de dispersão das taxas de homicídios, por 100.000 habitantes, 

dos municípios da microrregião do Entorno de Brasília para o período de 2010 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019). D. Padrão = Desvio Padrão e CV = 

Coeficiente de variação. 

 

 Como se observa na Figura 35, com valores médios e desvios das taxas de homicídios 

no lado esquerdo e do Coeficiente de Variação – CV do lado direito, os municípios com taxas 

superiores a 50 como os de Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cristalina, 

Formosa, Luziânia, Novo Gama e Valparaiso de Goiás, apresentam um CV em torno de 0,2 

(20%) demonstrando uma baixa densidade relativa entre os desvios e os valores médios que 

reflete uma maior representatividade dada pelas medidas de tendência central e de dispersão. 
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Em outras palavras, esses municípios apresentaram altas taxas de homicídios por grupo de 100 

mil habitantes e os valores permaneceram condensados por todo o período de 2010 a 2017. 

 Dadas os números de taxas de homicídios da RIDE/DF, em termos gerais, foi possível 

ter uma visão inicial de como os crimes foram distribuídos na região no período de 2010 a 2017. 

No entanto, com base em dados desagregados do SIM/DATASUS, foi possível ir além de um 

painel geral dos homicídios na RIDE/DF e se realizou uma caracterização das vítimas 

declaradas nos óbitos registrados, por atributos como: cor, sexo e idade.  

 Conforme dados do Atlas da Violência do IPEA & FBSP (2019), no período de 2007 a 

2017 ocorreu uma piora na desigualdade de letalidade racial no Brasil. A taxa de homicídios de 

indivíduos declarados negros (pretos ou pardos)73 cresceu 33,1%, já a de não negros apresentou 

um pequeno crescimento de 3,3%. Analisando apenas para o ano de 2017, enquanto a taxa de 

mortes de não negros apresentou relativa estabilidade, com redução de 0,3%, a de negros 

cresceu 7,2%.  

 Na RIDE/DF a taxa de homicídios, por 100 mil habitantes, de indivíduos pretos ou 

pardos no período 2010-2017 foi alarmante nos anos iniciais se aproximando do valor de 60, 

sendo superior as taxas do Brasil que variaram entre 35 e 45 no mesmo período (IPEA & FBSP, 

2019). Em contrapartida, a taxa para indivíduos declarados brancos, com exceção do ano de 

2012, se manteve todo o período com valores abaixo de 10 (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Conforme informações contidas nas declarações de óbito extraídas pelo SIM/DATASUS e seguindo a 

classificação do IBGE. 
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Figura 36: Taxa média de homicídios, por 100.000 habitantes, da RIDE/DF classificada por 

etnia/cor no período de 2010 a 2017 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019). thpp_RIDE/DF igual a taxa de 

homicídios, por 100 mil habitantes, de indivíduos da RIDE (inclusive DF) declarados pretos ou pardos; 

thpp_RIDE S/DF igual a taxa de homicídios, por 100 mil habitantes, de indivíduos da RIDE (exclusive DF) 

declarados pretos ou pardos; thpp_DF igual a taxa de homicídios, por 100 mil habitantes, de indivíduos do DF 

declarados pretos ou pardos; thb_RIDE/DF igual a taxa de homicídios, por 100 mil habitantes, de indivíduos da 

RIDE (inclusive DF) declarados brancos; thb_RIDE S/DF igual a taxa de homicídios, por 100 mil habitantes, de 

indivíduos da RIDE (exclusive DF) declarados brancos; e thb_DF igual a taxa de homicídios, por 100 mil 

habitantes, de indivíduos do DF declarados brancos. 
  

Em dados absolutos, foram registrados 11.157 homicídios de indivíduos declarados 

pretos ou pardos na RIDE/DF entre 2010 e 2017 que equivalem a aproximadamente 86% do 

total de homicídios apresentados pela região no mesmo período, sendo que 51% dos homicídios 

de indivíduos pretos ou pardos ocorreram fora do Distrito Federal e os municípios com maiores 

registros foram Luziânia (1.097 ou, aproximadamente, 10% do total), Águas Lindas de Goiás 

(738 ou, aproximadamente, 7% do total) e Valparaíso de Goiás (644 ou, aproximadamente, 6% 

do total), ou seja, apenas esses três municípios, juntamente com o DF, apresentaram em torno 

de 74% do total da região. Já o total de homicídios de indivíduos brancos para o mesmo período 

foi de 1.604, sendo que em termos proporcionais foi possível inferir que, entre 2010 e 2017, a 

RIDE/DF contou com aproximadamente 7 homicídios de indivíduos pretos ou pardos para um 

1 homicídio de indivíduo autodeclarado branco. 
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Vale destacar, como visto na Figura 36 que quando se excluiu o DF, a RIDE/DF 

apresentou valores ainda mais altos, para todos os anos, na sua taxa de homicídios de negros ou 

pardos. O mesmo não acontece com as taxas de homicídios de brancos, que apresentaram 

valores semelhantes ao se considerar a RIDE com DF ou sem este ente federado. A maior 

discrepância ocorre quando se confronta as taxas do DF com as taxas médias da RIDE, 

exclusive o DF, os valores desta última representam por todo o período quase o dobro das taxas 

do Distrito Federal e evidenciam uma enorme segregação e desigualdade racial nos indicadores 

de violência da RIDE/DF. Contudo, entre os anos de 2010 a 2017 as taxas de homicídios, por 

100.000 habitantes, de pretos ou pardos da RIDE/DF variou com taxa média anual de -7%, 

enquanto as dos brancos contou com variações negativas médias de 3%. 

 Quanto ao sexo, observou-se maiores números de homicídios de indivíduo do sexo 

masculino sendo 11.778 registros entre 2010 e 2017, isto é, aproximadamente 91% do total de 

homicídios registrados na região. Sendo que o total de 5.902 (50%) destes crimes ocorreram no 

Distrito Federal que apresentou uma média anual em torno 737 homicídios de indivíduos do 

sexo masculino. Entre os municípios, os maiores percentuais de homicídios de indivíduos do 

sexo masculino, para o mesmo período anterior, foram observados em Luziânia 1.121 (9,5%), 

Águas Lindas de Goiás 731 (6,2%), Valparaíso de Goiás 674 (5,7%), Novo Gama 512 (4,3%) 

e Planaltina 494 (4,2%), em suma, aproximadamente 80% dos homicídios de indivíduos do 

sexo masculino registrados na RIDE/DF, entre 2010 e 2017, ocorreram nesses cinco municípios 

anteriormente citados mais o DF. 

 Os números para homicídios de indivíduos do sexo feminino registrados na RIDE/DF, 

entre 2010 e 2017 somaram um total de 1.059, ou seja, valor próximo de 9% do total de 

homicídios registrados na região e muito inferior as taxas do sexo oposto tratado anteriormente. 

O Distrito Federal foi responsável por, aproximadamente, 50% dos homicídios contra mulheres 

com valor absoluto de 528 registros e somado aos municípios de Luziânia 100 (9,4%), Águas 

Lindas de Goiás 69 (6,5%), Valparaíso de Goiás 51 (4,8%), Formosa 45 (4,3%), Planaltina 42 

(4%), Cidade Ocidental 32 (3%) e Cristalina 31 (3%) resultou de valor, em torno, de 85% dos 

crimes contra mulheres na RIDE/DF no período 2010 a 2017. 

 Ao se observar os homicídios pelas características de sexo, dados em taxas por 100.000 

habitantes, os valores divergem bastante quando se compara o DF com o conjunto formado 

pelos 33 municípios que compõem a RIDE/DF (Figura 37). 
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Figura 37: Taxa média de homicídios, por 100.000 habitantes, da RIDE/DF classificada por 

sexo no período de 2010 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019). thm_RIDE/DF igual a taxa de 

homicídios, por 100 mil habitantes, de indivíduos da RIDE (inclusive DF) declarados do sexo feminino; 

thm_RIDE S/DF igual a taxa de homicídios, por 100 mil habitantes, de indivíduos da RIDE (exclusive DF) 

declarados do sexo feminino; thm_DF igual a taxa de homicídios, por 100 mil habitantes, de indivíduos do DF 

declarados do sexo feminino; thh_RIDE/DF igual a taxa de homicídios, por 100 mil habitantes, de indivíduos da 

RIDE (inclusive DF) declarados do sexo masculino; thh_RIDE S/DF igual a taxa de homicídios, por 100 mil 

habitantes, de indivíduos da RIDE (exclusive DF) declarados do sexo masculino; e thh_DF igual a taxa de 

homicídios, por 100 mil habitantes, de indivíduos do DF declarados do sexo masculino. 

 

 Na Figura 37 foi possível observar que a taxa média de homicídios de mulheres, por 

100.000 habitantes, da RIDE, exclusive o DF, ao longo dos anos em análise apresentou 

proximidade dos valores observados na RIDE/DF, porém ainda são maiores do que estes e 

quando se compara com as taxas do DF representou quase o dobro destas em todo o período 

analisado. Nas taxas de homicídios de homens, por 100.000 habitantes, também foi notada uma 

distância expressiva dos níveis alcançados pelo DF e pela RIDE (com ou sem DF) mas em 

proporções menores. Além disso, as taxas do sexo masculino do DF apresentaram um processo 

de queda a partir do ano de 2012 saindo de taxa aproximada de 33 em 2012 para uma de 18 em 

2017, enquanto nas do sexo feminino as taxas se mantiveram quase que constantes com valores 

próximos de 3,0. Em termos médios, a RIDE/DF teve variação negativa de 4% nas taxas de 

homicídios de mulheres, ao longo de 2010 a 2017, enquanto nas de homens foi notada uma 

queda anual média de apenas 2%. No DF, as variações médias nas taxas, para o mesmo período 

e classificação anteriores, tiveram quedas mais significativas com valores de -7% e -6%, 

respectivamente. 
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 Outro ponto crítico na análise de crimes violentos são os crimes contra os jovens 

(indivíduos com idade de 15 a 29 anos). Conforme UNODC (2019), o homicídio está entre as 

principais causas de morte entre jovens em alguns países das Américas. Estes indivíduos estão 

em uma situação de risco, visto que a taxa de homicídios entre homens de 18 a 19 anos, no ano 

de 2016, foi estimada em 46 por 100.000 sendo muito superior ao risco enfrentado por seus 

pares em outras regiões do mundo.  

 No Brasil, no ano de 2017, 35.783 jovens foram assassinados no Brasil implicando em 

uma taxa de 69,9 homicídios para cada 100 mil jovens no país. Os homicídios foram a causa de 

51,8% dos óbitos de jovens de 15 a 19 anos; de 49,4% para pessoas de 20 a 24; e de 38,6% das 

mortes de jovens de 25 a 29 anos; tal quadro faz dos homicídios a principal causa de mortes 

entre os jovens brasileiros (IPEA & FBSP, 2019) e essa faixa etária (15 a 29 anos), conforme 

dados da UNODC (2019) do ano de 2017, se enquadra como a de maior risco em taxas globais 

de homicídios, atingindo 16,6 mortes por 100.000 habitantes, considerando pessoas do sexo 

masculino (Figura 38). 

 

Figura 38: Taxa global de homicídios, por sexo e faixa etária, no ano de 2017 

 

Fonte: UNODC (2019). 

 

Na Figura 38 é visto também que homens entre 30 e 44 anos enfrentam o segundo maior 

risco, 14,7 por 100.000 e diminui mais para homens de 45 a 59 anos (10,7) e mais de 60 anos 
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(5,6). Em 1,2 por 100.000, o risco de homicídio é mais baixo para meninos com menos de 15 

anos de idade, e as mulheres enfrentam menor risco de homicídio em todas as faixas etárias. 

Na RIDE/DF, no período de 2010 a 2017, foram registrados 7.193 óbitos de jovens entre 

15 e 29 anos, este valor representa em torno de 56% do total de homicídios da região, sendo 

que aproximadamente 49% (3.496) deles ocorreram no DF e entre os municípios com os 

maiores registros, em valores aproximados, destacaram-se: Luziânia 10% (715); Águas Lindas 

de Goiás 7% (484); Valparaíso de Goiás 6% (459); Novo Gama 5% (352) e Planaltina 4% 

(317). Em suma, todos os municípios citados anteriormente juntamente com o DF, foram 

responsáveis por mais de 80% das mortes de jovens na RIDE/DF no período de 2010 a 2017 

(Vide Figura 39).  

 

Figura 39: Total de homicídios de indivíduos de 15 a 29 anos ocorridos em municípios da 

RIDE/DF, no período de 2010 a 2017, em percentuais crescentes e acumulados  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019). 

 

 Dado o total de homicídios, em percentuais acumulados, visto na Figura 39, observou-

se que os valores atingiram uma frequência acumulada igual a 10% a partir de município de 

Cristalina e depois alcançam o total máximo com os percentuais adicionados entre Cidade 

Ocidental e o Distrito Federal. No entanto, quando se relativizou os dados de homicídios de 

indivíduos de idade entre 15 e 29 anos da RIDE/DF, entre 2010 e 2017, e se utilizou a taxa por 
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100.000 habitantes, em valores médios por municípios, foi notado que as observações mais 

altas foram de localidades mais distantes da área central da região (Figura 40).  

 

Figura 40: Valores médios e de dispersão das taxas de homicídios, por 100.000 habitantes, de 

indivíduos com idade entre 15 e 29 anos, nos municípios da RIDE/DF para o período de 2010 

a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019). D. Padrão = Desvio Padrão e CV = 

Coeficiente de variação. 

 

Conforme Figura 40, com valores médios e desvios das taxas de homicídios no lado 

esquerdo e do Coeficiente de Variação – CV do lado direito, quando se analisou a proporção 

entre o números de homicídios de jovens e as populações municipais, utilizando uma 

padronização que os relativiza a centros urbanos com 100.000 habitantes, notou-se que os 

municípios com populações menores apresentaram indicadores relativos médios mais altos, 

menos dispersos e menos variáveis em relação a média do período observado. Esses resultados 

mostraram-se preocupantes haja vista que os homicídios de jovens não estão restritos apenas às 

cidades da RIDE/DF limítrofes ao DF, mas pode ser uma evidência de aumento na delinquência 

juvenil promovida por falta de ações advindas da comunidade, como defendido pela Escola de 

Chicago, ou por falta de oportunidades e melhores condições de vida. 

 Os homicídios de jovens de 15 a 29 anos de idade na RIDE/DF, entre 2010 e 2017, 

foram mais frequentes entre indivíduos do sexo masculino com um total de 6.719, isto é, em 
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torno de 93% do total de registros indo de encontro aos resultados para o Brasil (IPEA & FBSP, 

2019) e para o mundo (UNODC, 2019) que com base em dados do ano de 2017 destacam uma 

forte relação entre a criminalidade violenta com indivíduos do sexo masculino e o grupo etário 

dos jovens de 15 a 29 anos. 

 Os crimes contra jovens se tornam preocupantes tanto por motivos sociais e familiares 

como também por comprometer o desenvolvimento econômico de uma região. Na RIDE/DF, 

nos anos de 2010 a 2017, os homicídios de jovens além de violentos apresentaram também 

traços de segregação racial (Figura 41). 

 

Figura 41: Homicídios de jovens do sexo masculino, declarados pretos ou pardos e atingidos 

por arma de fogo, em percentuais, nos municípios74 da RIDE/DF para o período de 2010 a 

2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019) e IPEA (2019), utilizando o 

software ArcGis 10.4.1. 

 

Conforme Figura 41, no período citado foram registrados 4.833 homicídios de jovens 

do sexo masculino declarados pretos ou pardos com utilização de arma de fogo75 na RIDE-DF, 

                                                 
74 Não foram disponibilizados registros dos municípios de Barro Alto e Mimoso de Goiás. 
75 Foram considerados os óbitos registrados com códigos X93 a X95 do CID-10. 
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ou seja, 68% dos óbitos de jovens tiveram como vítimas homens pretos ou pardos e os meios 

utilizados foram de alta letalidade, sendo que 49% (2.374) dos homicídios ocorreram no DF 

(Figura 41). Além disso, foi possível visualizar que nos anos em análise os municípios que 

apresentaram maiores percentuais de homicídios de jovens foram: Luziânia 477 (9,9%), 

Valparaíso de Goiás 352 (7,3%), Águas Lindas de Goiás 320 (6,6%), Novo Gama 250 (5,2%), 

Formosa 215 (4,4%), Planaltina 213 (4,3%), Santo Antônio do Descoberto 154 (3,2%) e Cidade 

Ocidental 135 (2,8%) que juntos ao Distrito Federal responderam por mais de 90% dos 

homicídios de jovens do sexo masculino declarados pretos ou pardos com utilização de arma 

de fogo na RIDE/DF, entre os anos de 2010 a 2017. 

De forma geral, foi observado que a taxa de homicídios, por 100.000 habitantes, da 

RIDE/DF cresceu a uma taxa média anual de 4% nos anos de 2010 a 2017, sendo que em  

valores absolutos os maiores patamares registrados se concentraram no DF e em municípios 

limítrofes pertencentes a microrregião do entorno de Brasília que apresentaram taxas superiores 

a 50 homicídios por 100.000 habitantes ao longo dos anos em debate, com baixa dispersão e 

baixa variabilidade dos dados, configurando um cenário de alta violência quando comparado 

com países e regiões que vivem em situação de guerras civis.  

Os dados de homicídios ainda mostraram valores e taxas expressivas de crimes contra 

jovens de 15 a 29 anos, do sexo masculino, de cor preta ou parda e alvejados por arma de fogo 

que também apresentaram valores absolutos concentrados em municípios adjacentes ao DF, 

isto é, mais de 80% desses crimes estão concentrados em pouco mais de 20% dos entes 

federados que compõe a região, mas em termos relativos as taxas médias também foram altas 

em municípios mais distantes das localidades centrais da RIDE/DF, principalmente a partir do 

ano de 2012, mostrando uma maior espacialização dos homicídios.  

Quanto aos crimes contra o patrimônio foram analisados os registros de roubos 

consumados disponibilizados pelas Secretarias de Segurança Pública do DF e dos Estados de 

Goiás e Minas Gerais para os anos de 2017 e 2018. Diante disso, não foi possível caracterizá-

los da mesma forma que os homicídios pois não se teve acesso a atributos dos crimes contra o 

patrimônio, mas apenas aos dados brutos das ocorrências policiais. O roubo é um crime violento 

tipificado no código penal brasileiro no art. 157 “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 

outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, 

reduzido à impossibilidade de resistência”, e segundo evidências de Gaulez e Maciel (2015) os 

crimes contra o patrimônio apresentam fortes correlações com altas densidades populações e 

com áreas urbanizadas, além de questões também relatadas por Uchôa e Menezes (2012) como 
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o baixo custo moral e maior impunidade que também podem influenciar no aumento de crimes 

patrimoniais. 

 Nos anos de 2017 e 2018 foram registrados 122.210 roubos na RIDE/DF sendo que 

houve uma variação negativa de 15% de um ano para o outro, o DF teve queda de 13%, porém 

os municípios mineiros de Buritis e Arinos tiveram decréscimos expressivos diminuindo em 

56% e 52%, respectivamente. Nos municípios goianos, São João d`Aliança com -67% e 

Cabeceiras -52% registraram as maiores variações negativas. Em suma, 27 municípios e o DF 

apresentaram quedas em seus registros de roubos entre o ano de 2017 e o de 2018. Em 

percentuais, observou-se que em torno de 72% dos registros do período ocorreram no DF 

(Figura 42). 

 

Figura 42: Roubos registrados em munícipios da RIDE/DF, em percentuais, para os anos de 

2017 e 2018 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da SEJUSP/MG (2019), SSP/DF (2019), SSP/GO (2019) e 

IPEA (2019), utilizando o software ArcGis 10.4.1. 

 

 Além de alta participação do DF com mais de 70% dos registros de roubos, na Figura 

42 foi possível ver também que Valparaíso de Goiás (5,3%), Luziânia (5,2%), Águas Lindas de 

Goiás (5%), Novo Gama (2,5%) e Formosa (2,1%) foram os municípios com maiores 
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ocorrências e que juntos ao DF concentraram mais de 90% das ocorrências de roubos na 

RIDE/DF no período de 2017 a 2018. Ao analisar a taxa de roubos por 100.000 habitantes, foi 

observado que há uma alta dispersão nos valores e que estes vão diminuindo ao passo que se 

distanciam do DF (Figura 43). 

 

Figura 43: Taxa média de roubos76, por 100.000 habitantes, de munícipios da RIDE/DF para 

os anos de 2017 e 2018

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da SEJUSP/MG (2019), SSP/DF (2019), SSP/GO (2019) e 

IPEA (2019), utilizando o software ArcGis 10.4.1. 

 

 Dada a Figura 43, foi visto que as taxas médias de roubos, por 100.000 habitantes, 

variam entre o valor mínimo de 50,53, município de Cabeceira Grande (MG), e próximo de 

2.000 no município de Valparaíso de Goiás. Com exceção de Luziânia (GO), todos os 

municípios com taxas superiores a 1.000 são de localidades limítrofes ao DF e além disso 

apresentam graus de urbanização superiores a 90%. Em outros municípios da microrregião do 

Entorno de Brasília, as taxas chegam a ser até mais de 10 vezes menores do que as das 

localidades anteriormente citadas, isso pode se relacionar com evidências de que o 

                                                 
76 Ver Apêndice W. 
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transbordamento urbano e populacional advindo do DF para seus vizinhos também foi 

concentrado em algumas localidades. 

 Dessa forma, foi visto que os crimes contra o patrimônio ocorridos na RIDE/DF, entre 

2017 e 2018, analisados nessa tese apresentaram valores e taxas bem maiores que os dos crimes 

contra a vida explicados pelos homicídios. Porém, isso pode se justificar pelo tipo de crime e 

pelas questões de desigualdade nos níveis de renda da região. No entanto, os dois tipos de 

crimes se aproximam quanto às características de dispersão e variabilidade pois os maiores 

registros e taxas relativas estão concentrados em pouco mais de 5 localidades e com valores 

que chegam a ser mais de 10 vezes maiores que os das demais que compõem a região.  

Contudo, os dados descritos até esse ponto da tese não incorporaram diretamente o 

espaço e nem respondem questões sobre a relevância da dimensão espacial na análise de crimes 

da RIDE/DF. Sendo assim, se fez necessária uma análise espacial de dados geográficos que 

explicasse relações de similaridades ou dissimilaridades entre os componentes da região com 

base nas taxas de crimes, bem como para que se pudesse identificar padrões socioespaciais, 

possíveis transbordamentos ou spillovers espaciais e seus determinantes. 

4.2 Análise espacial de dados: uma revisão metodológica 

A análise espacial de dados geográficos apresenta uma taxonomia que varia de acordo 

com o tipo de dado a ser tratado e que se reflete a partir do problema a ser discutido. Segundo 

Câmara et al. (2004), os três principais tipos de dados que definem o tipo de análise são: dados 

de eventos ou padrões pontuais77, dados em superfícies contínuas78 e dados em áreas com 

contagens e taxas agregadas. No que compete aos crimes tratados nessa tese vale ressaltar que 

os dados utilizados não apresentavam coordenadas de georrefereciamento e nem se trataram de 

dados com informações de recursos naturais, dessa forma não se aplicou uma análise pontual e 

nem de superfície contínua, se caracterizando em um estudo de dados em área/polígono79 com 

taxas agregadas. 

Conforme foi visto em literatura sobre análise de dados espaciais (CÂMARA et al., 

2004; ANSELIN e REY, 2010; FISCHER e WANG, 2011; ALMEIDA, 2012) a análise de 

                                                 
77 Dados que expressam fenômenos constituídos por pontos específicos geolocalizados no espaço. (CÂMARA et 

al., 2004) 
78 Os dados em superfícies contínuas estimam a partir de um conjunto de amostras de campos, dados primários, e 

na maioria das vezes são resultantes de levantamento de recursos naturais que incluem mapas geológicos, 

topográficos, entre outros. (CÂMARA et al., 2004) 
79 Cada área a ser analisada pode ser dividida em distritos, setores ou municípios e são representados em um 

Sistema de Informação Geográfica – SIG por intermédio de polígonos fechados nos quais os atributos são 

armazenados em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). 
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dados geográficos em áreas/polígonos, utilizando SIG, é usualmente aplicada em pesquisas que 

estudam eventos com dados agregados. Entretanto, convém ressaltar que dados agregados 

podem acarretar em alguns problemas como os de: Modificable Areal Unit Problem80 (MAUP), 

Falácia Ecológica, Efeitos de Beirada e os de Spatial Outliers81 e pontos de alavancagem. 

 Quando se tratam de dados agrupados ou ecológicos82, a análise em área incorre em 

resultados viesados, incorrendo em problema de Falácia Ecológica (ROBINSON, 1950), haja 

vista que esse tipo de análise não se aplica em problemas de pesquisa que investiguem 

comportamentos individuais. Quando se utiliza dados de eventos pontuais, os problemas mais 

comuns são: os Efeitos de Beirada (edge effect) que ocorre quando os efeitos espaciais não são 

captados corretamente em uma uma divisão pré-definida devido influências de fronteiras entre 

as localidades e, nos casos de Spatial Outliers, por meio de mapas podem ser observados 

valores espaciais extremos que, segundo Haining (2003), são assim denominados porque seus 

valores são extremos em relação ao conjunto de valores vizinhos. 

O MAUP é mais comum em análise de dados em área (CARVALHO et al., 2004; 

ALMEIDA, 2012) no qual se revela por meio de problemas de escala, visto que estimativas 

obtidas em um sistema de unidades de área são função das diversas maneiras que estas unidades 

podem ser agrupadas e pode-se obter resultados diferentes quando se altera a forma de 

distribuição/divisão das áreas ou zonas, conforme visto em trabalho de Guimarães e Almeida 

(2011) que analisou fortes discrepâncias entre convergências regionais de renda para diversas 

divisões escalas regionais utilizadas. Com base na literatura citada, e considerando as 

dificuldades encontradas para se obter dados individuais e em menores níveis de desagregação, 

se utilizou nessa tese dados em escala municipal, haja vista, ter sido a melhor forma possível 

de minimizar possíveis impactos de MAUP. 

Além das questões discutidas anteriormente, é necessário também definir a forma de 

distribuição de dados a ser utilizada. Segundo Carvalho et al. (2004), é possível ir além de uma 

análise expositiva e visual dos dados quando se busca identificar o padrão dos dados, 

verificando se os mesmos seguem um caminho aleatório ou não, bem como analisando se eles 

são correlacionados com causas mensuráveis ou se apresentam agrupamentos de áreas com 

padrões diferenciados na região de estudo. Nesse trabalho, optou-se por relativizar os dados 

usando-os em formato de taxas para cada variável a ser analisada.  

                                                 
80 Traduzindo, problema da unidade de área modificável. 
81 Valores espaciais extremos. 
82 Sinônimo de dados agrupados ou agregados (ROBINSON, 1950; ALMEIDA, 2012). 
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Conforme Carvalho et al. (2004) o mais comum nos casos de estudos em área com 

contagens agregadas é utilizar o modelo de variação espacial discreta com distribuição de 

Poisson. Entretanto, outras distribuições podem ser factíveis, quando se considera a variável 

em estudo. Sendo que, em casos que se utilizem variáveis em forma de taxas, por exemplo, 

pode se modelar utilizando a distribuição normal83, pois mesmo em situações de valores 

negativos, as propriedades dessa distribuição podem ser adequadas. Conforme Almeida (2012), 

quando se utiliza variáveis dadas em taxas é dada uma certa intensidade nestas que comumente 

são expressas em termos per capita ou por área, denominadas assim de variáveis intensivas. 

Casos contrários, que se utilizem variáveis em termos absolutos ou extensivas, podem incorrer 

em correlações espúrias entre áreas e/ou populações.  

Outra forma de tratamento de dados quantitativos é a utilização de logaritmos naturais 

em variáveis dependentes e independentes quando se tratam de modelos determinísticos. 

Segundo Wooldridge (2016) o uso da forma funcional logarítmica permite melhores análises 

de relações não lineares entre uma variável explicada e as variáveis explicativas. Isso por que 

o uso de logaritmos pode amenizar os problemas causados pela presença de variáveis 

estritamente positivas e que, supostamente, apresentam distribuições condicionais 

heterocedásticas84 ou concentradas. O uso de logaritmos busca estreitar a amplitude dos valores 

das variáveis nos quais tornam as estimativas menos sensíveis a observações extremas tanto na 

variável dependente como nas variáveis independentes, e são utilizadas frequentemente em 

casos que representam altos valores monetários positivos e grandes números inteiros como em 

situações de representação de dados de salários, vendas, população etc. 

Dadas as definições e considerações iniciais de análise espacial de dados geográficos, 

optou-se por realizar uma Análise Exploratória dos Dados Espaciais (AEDE). Essa análise teve 

o intuito de confirmar a existência de efeitos espaciais no comportamento das variáveis de crime 

e demais explicativas dentro da RIDE/DF em uma escala municipal. Em suma, a finalidade da 

AEDE foi buscar outliers espaciais, identificar padrões espaciais ou clusters espaciais e, por 

fim, inferir diferentes regimes espaciais85. Para tal fim, foi necessário realizar uma análise 

estatística descritiva dos dados com a presença de mapas e, em seguida, buscou-se captar os 

                                                 
83 Uma distribuição de probabilidades comumente usada em estatística e econometria para modelar uma população. 

Sua função de distribuição de probabilidades tem a forma de um sino. A Distribuição normal padrão é igual a 

normal com média zero e variância um. 
84 Quando a variância do termo de erro, dadas variáveis explicativas, não é constante. 
85 Dados por Anselin (2005) como áreas que apresentam distintas distribuições para uma dada variável. 
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efeitos espaciais das variáveis verificando uma possível presença de dependência espacial86 nos 

dados.  

Os efeitos de proximidade são fundamentais para representar e compreender a variação 

espacial e para reunir representações incompletas de lugares únicos e é nesse sentido que o 

conceito de dependência espacial se baseia, além de estar relacionado também com o enunciado 

da Lei de Tobler (1970), ou Primeira Lei da Geografia, que defende a seguinte questão “No 

mundo, todas as coisas se parecem, mas coisas mais próximas são mais parecidas que aquelas 

mais distantes”.  

Diante disso, para captar os efeitos de proximidade ou, em outras palavras, verificar a 

existência de dependência espacial nos municípios dadas as variáveis de crime em análise, foi 

calculada a autocorrelação espacial87 através do uso de técnicas paramétricas que 

diferentemente do variograma88, não expressa a força da autocorrelação espacial apenas como 

uma função contínua de distância, mas por interações ou relações de vizinhança dadas por 

matrizes espaciais. 

Nesse sentido, seguindo Almeida; Haddad e Hewings (2003) o primeiro passo da AEDE 

foi descobrir se os dados espaciais estão distribuídos de forma aleatória para que se possa definir 

as estatísticas de autocorrelação global. Por se tratar de dependência espacial definida por 

distância dadas por relações de interação é comum que se utilize matrizes de peso espacial (W). 

Essas matrizes, segundo Almeida (2012), têm como intuito refletir um determinado arranjo 

espacial das interações resultantes de um fenômeno a ser estudado e ainda determinar regiões 

mais ou menos conectadas entre si, sendo que essa conexão pode ser dada por critérios 

geográficos os socioeconômicos. Uma matriz de vizinhança W é representada a seguir: 

 

                                                 
86 Dependência espacial é um tipo de relação caracterizada pela dependência estatística de um conjunto de variáveis 

aleatórias geolocalizadas, ou seja, significa que a ocorrência de um evento afeta a probabilidade de ocorrência de 

outro e nesses casos tanto a covariância como a correlação entre eles serão diferentes de zero. É dita espacial por 

ser expressada em função da distância entre eventos.  
87 A existência de autocorrelação espacial significa que há correlação de valores de uma mesma variável ordenados 

no espaço, ou seja, o valor de uma variável de interesse em um certo município tende a estar associado ao valor 

desta variável em municípios vizinhos.  
88 A função variograma mede a variância entre pontos separados por uma distância. Assim, para pontos próximos, 

a diferença é pequena e, portanto, a variância é pequena. Ao aumentar a distância, os valores dos pontos tomam-

se mais diferentes e, consequentemente, a variância aumenta. Muitas vezes, a variância se estabiliza em tomo de 

uma variância máxima, a partir de certa distância. Isso significa que, mesmo com o aumento da distância, a função 

variograma irá oscilar em tomo da variância máxima, denominada patamar. Esses casos definem os variogramas 

com patamar. Entretanto, há casos em que a variância continua aumentando indefinidamente com a distância, 

configurando os variogramas sem patamar (YAMAMOTO E LANDIM, 2013, p. 41). 
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W =  (

0    1    0    0
1    0    1    0
0    1    0   1

  0   0    1    0 

)                                                               (1) 

 

As principais peculiaridades presentes em uma matriz de vizinhança são: atribui-se zero 

para o próprio município em análise, pois um município não é vizinho de si mesmo e atribui-se 

zero para municípios que não são vizinhos. Podem existir várias matrizes de pesos espaciais 

possíveis, dependendo da escolha dos elementos para pares de observações correlacionadas. Ao 

se optar por critério geográfico a matriz pode ser contígua ou de distância geográfica. Nesses 

casos, atribui-se números diferentes de zero para regiões vizinhas no critério de contiguidade, 

atribui-se 1 para vizinhos e 0 para não vizinhos e em outros critérios, os valores para vizinhos 

podem ser diferentes de 1. 

As duas principais formas de se construir uma matriz de pesos espaciais considerando 

critérios geográficos são por fronteiras (contíguas) ou por distâncias geográficas dos centroides. 

A escolha da matriz de vizinhança é dita contígua, em que: 

 

𝑤𝑖𝑗
∗  = 0, se não há fronteira entre 𝑖 𝑒 𝑗 𝑒 1, caso contrário                          (2) 

 

Dessa forma, se não há fronteira entre regiões i e j elas não podem ser ditas contíguos. 

Entende-se que 𝑤𝑖𝑖 = 0, ou seja, uma região não pode ser considerada vizinha de si mesma. Isso 

implica que a matriz de contiguidade possua a sua diagonal principal composta por valores 

nulos. 

Após a normalização, obtém-se a matriz W, têm-se: 

 

𝑤𝑖𝑗 =  
𝑤𝑖𝑗

∗

∑ 𝑤𝑖𝑗
∗

𝑗
                                                                      (3) 

 

Para uma distância por centroides, é calculado o inverso da distância Euclidiana: 

 

 

𝑤𝑖𝑗
∗ =  

1

√(𝑥𝑖+𝑥𝑗)2+(𝑦𝑖+𝑦𝑗)2
, se 𝑖 ≠ 𝑗; 0 se 𝑖 = 𝑗.                                       (4) 

  

Em que 𝑥𝑖, 𝑥𝑗 e 𝑦𝑖, 𝑦𝑗 são coordenadas dos centroides das unidades i e j. 
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Tyszler (2006) relata que tal medida usual é usual e derivada da distância Euclidiana. 

Para o autor supracitado, a razão teórica para o uso de uma matriz com o inverso de uma 

distância ao quadrado é penalizar mais rapidamente unidades mais distantes, e não de forma 

linear. 

Conforme Almeida (2012), a contiguidade pode ser classificada da seguinte forma: 

Quando a classificação se dá pela presença de fronteiras diferentes de zero levando em 

consideração os vértices, é dita contiguidade do tipo rainha (queen); Já os casos em que apenas 

as fronteiras físicas com extensão diferente de zero entre as regiões sejam consideradas, a 

contiguidade será do tipo torre (rook), e, por fim, quando apenas os vértices forem considerados 

para definir a contiguidade, será denominada de bispo (bishop). Segue abaixo, na Figura 44, a 

demonstração. 

Figura 44 – Matrizes de ponderação espacial 

 
Fonte: Almeida & Guanziroli (2007) 

 

As matrizes de ponderação espacial, do tipo contíguas, apresentam desvantagens quanto 

ao caráter binário das observações. Isso implica que nem sempre se pode garantir uma 

conectividade balanceada entre regiões e com isso pode haver regiões com muitos vizinhos e 

outras com poucos. Porém, apresenta como vantagem a possibilidade de contiguidades 

superiores, isto é, as matrizes podem ter n ordens. A de primeira ordem significa que é composta 

de vizinhos diretos, na de segunda ordem são levados em conta os vizinhos dos vizinhos e 

assim, sucessivamente, bem como também é possível considerar os vizinhos e os vizinhos dos 

vizinhos a partir de uma definição de segunda ordem. 

Já no critério de distância geográfica, consideram-se vizinhos aquelas localidades que 

se encontram a uma distância máxima pré-estabelecida. Pode-se ainda considerar o inverso da 
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distância e atribuir pesos de vizinhança proporcionais à distância inversa. Uma matriz W muito 

utilizada nesse critério é a de 𝑘 vizinhos mais próximos, 𝑤𝑖𝑗(k). Trata-se de uma matriz binária 

baseada na distância geográfica, medida em quilômetros ou milhas e que é expressada como: 

 

𝑤𝑖𝑗
∗ (𝑘) = 0, 𝑠𝑒 𝑖 = 𝑗; 1 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑖(𝑘); 𝑒 0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑗 > 𝑑𝑖(𝑘)                       (5) 

 

Em que: 

𝑤𝑖𝑖(𝑘) = 0; 

𝑑𝑖(𝑘) = é a distância de corte para o município i, a fim que esse município i tenha k 

vizinhos. É a menor distância de corte para o município 𝑖 para que ela tenha exatamente  

vizinhos, essa distância de corte varia de município para município. Um município só é 

considerado vizinho se estiver na distância de corte. 

Segundo Tyszler (2006) a grande vantagem dessa técnica da distância geográfica é o 

combate ao desequilíbrio da conectividade previsto no caso contíguo, ou seja, todas os 

municípios terão vizinhos. Além disso, segundo o autor anteriormente citado é possível 

construir uma matriz de 𝑘 vizinhos, não binária, baseada na distância inversa, conforme 

demostrada a seguir: 

 

𝑤𝑖𝑗
∗ (𝑘) = 0, 𝑠𝑒 𝑖 = 𝑗;

1

𝑑𝑖𝑗
 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑖(𝑘); 𝑒 0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑗 > 𝑑𝑖(𝑘)                    (6) 

 

Nesse caso, 𝑑𝑖(𝑘) é a distância de corte para o município i, a fim que esse município i 

tenha k vizinhos. Porém, a influência dos k vizinhos não é a mesma sobre o município i, pois 

depende do inverso da distância que os separa. Quando a proximidade da distância inversa 

ocorrer a partir de pontos centroides, representando municípios ou regiões centrais, os pesos 

espaciais podem assumir características de função inversa ou exponencial. 

Entretanto, o ponto central do critério de distância geográfica, por interações, é definir 

quantos vizinhos mais próximos considerar. Nesse sentido, no intuito de reduzir a arbitrariedade 

do pesquisador, a pesquisa de Baumont (2004) sugere, como exemplo, que a definição de k siga 

o seguinte procedimento, adotado nessa tese: 

 

 Estimar um Modelo Clássico de Regressão Linear – MCRL por mínimos 

quadrados ordinários – MQO; 
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 Testar os resíduos para autocorrelação espacial usando a estatística de I de 

Moran, usando L matrizes de k vizinhos mais próximos e variando L de k 

= 1 a k = 20; 

 Define-se k que tenha gerado o maior valor do I de Moran, significativo 

estisticamente. 

Além dos critérios geográficos, as matrizes de ponderação espacial podem ser definidas 

por proximidades socioeconômicas89, método não utilizado nessa tese. 

A autocorrelação espacial pode ser mensurada por coeficientes que determinam a razão 

entre a autocovariância e a variância total dos dados. Segundo Almeida (2012), as medidas mais 

utilizadas são:  

 Produto cruzado: 𝑦𝑖 × 𝑦𝑗  

 Quadrado da diferença: (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)² 

 Módulo da diferença:  |𝑦𝑖 − 𝑦𝑗| 

 

Um dos coeficientes mais utilizados para medir a autocorrelação espacial é o de Moran 

(1948) que recomenda a utilização do produto cruzado, denominado I de Moran, utilizado nessa 

tese (ANSELIN, 1999). De uma forma geral, o índice de Moran presta-se a um teste cuja 

hipótese nula é de independência espacial, a estatística do I de Moran resulta probabilidades 

observadas que devem ser menores que os níveis de significância propostos (5% ou 10%) para 

que a hipótese nula seja rejeitada. Caso contrário, se a probabilidade calculada for maior que o 

valor observado, a hipótese de independência espacial não deve ser rejeitada.  

O I de Moran apresenta estatística que varia entre -1 a 1, fornecendo uma medida geral 

da associação linear espacial entre os vetores 𝑍𝑡  no tempo 𝑡 e a média ponderada dos valores 

da vizinhança, ou Lags espaciais (𝑊𝑍𝑡). Os valores próximos de zero indicam inexistência de 

autocorrelação espacial significativa: quanto mais próximo do valor unitário, mais 

autocorrelacionado estará. Se esse valor desta estatística for positivo (negativo), a 

autocorrelação será positiva (negativa). (ALMEIDA, 2012). Algebricamente, este indicador é 

descrito da seguinte forma: 

 

𝐼 =  
𝑛

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑦𝑖−�̅�)(𝑦𝑗−�̅�)

∑(𝑦𝑖−�̅�)
                                                    (7) 

                                                 
89 Ver Almeida (2012, p. 86-90). 
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Ou matricialmente: 

𝐼𝑡 = (
𝑛

𝑠0
)(

𝑧𝑡
´ 𝑊𝑧𝑡

𝑧𝑡
´ 𝑧𝑡

)                                                             (8) 

Em que:  

𝑛 = é o número de municípios; 

𝑍 = valores de variável de interesse padronizadas; 

𝑊𝑧 =Valores médios de uma variável de interesse padronizada nos vizinhos, definidos 

em uma matriz de ponderação espacial 𝑊. 

𝑊𝑖𝑗= valor na matriz de vizinhança para o município 𝑖 com o município 𝑗 em função da 

distância 𝑑, e onde 𝑍𝑖 e 𝑍𝑗 são os desvios em relação à média. A matriz 𝑊𝑖𝑗 é a que define os 

vizinhos de um certo polígono. Esta matriz pode ser gerada de diferentes maneiras, ou seja, 

existem várias possibilidades de determinação de quem são ou não vizinhos como critérios 

geográficos ou socioeconômicos.  

𝑆0= é igual a operação ∑∑𝑤𝑖𝑗, que é a soma de todos os elementos da matriz de pesos 

espaciais 𝑊. 

 

O I de Moran tem como valor esperado: 

 

−1[
1

𝑛−1
]                                                              (9)                                                                                                                                     

 

Essa esperança é negativa e tende a zero com o aumento do tamanho amostral. O valor 

calculado de I deve ser igual ao seu valor esperado, levando em conta a significância estatística, 

se 𝑦𝑖 for independente dos valores dos municípios vizinhos. Dessa forma, valores de I que 

excedam o valor esperado indicam autocorrelação espacial positiva e valores de I abaixo do 

valor esperado sinalizam um autocorrelação negativa.  

Conforme Almeida (2012), por se tratar de uma estatística com produto cruzado, a 

interpretação se dá da seguinte forma: uma autocorrelação espacial positiva revela que há uma 

similaridade entre os valores de um atributo e da localização espacial deste, em outras palavras, 

altos valores de uma variável de interesse tendem a estar cincundados por altos valores dela em 

regiões vizinhas ou vice-versa (Lei de Tobler) e já autocorrelação negativa revela que existe 

uma dissimilaridade entre os valores do atributo estudado, isto é, altos valores de uma variável 

podem estar rodeados de baixos valores dela em regiões vizinhas ou vice-versa (oposição à Lei 
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de Tobler)90. Nos casos de ausência de autocorrelação espacial, em que o I de Moran fica 

próximo de zero, significa que não dependência espacial e, consequentemente, os atributos 

analisados são independentes da localização, ou seja, o espaço não importa91.  

Para efeitos de melhor visualização da autocorrelação é sugerido o Diagrama de 

Dispersão de Moran, por meio dele é possível comparar os valores normalizados do atributo 

numa área com a média normalizada dos vizinhos derivando um gráfico bidimensional de Z 

(valores normalizados) por Wz (média dos vizinhos). É uma forma de visualizar a dependência 

espacial e indicar os diferentes regimes espaciais presentes nos dados. A figura abaixo contém 

um gráfico elaborado por Almeida (2007) e representa quatro quadrantes, Q1, Q2, Q3 e Q4, na 

Figura 45, que irão corresponder a quatro padrões de associação local espacial entre as regiões 

e seus vizinhos. 

Figura 45: Diagrama de Dispersão de Moran 

 
Fonte: Almeida (2007). 

Na Figura 45, a declividade da reta é dada pela estimação de uma regressão simples por 

mínimos quadrados ordinários (MQO), conforme especificado a seguir: 

 

𝑊𝑧 =  𝛼 +  𝛽𝑧 +  𝜀                                                     (10)                    

                                                 
90 Para estimar a significância do índice, seria preciso associar a este uma distribuição estatística, sendo mais usual 

relacionar a estatística teste à distribuição normal. Porém, para evitar pressupostos em relação à distribuição, a 

abordagem mais comum é um teste de pseudo-significância. Nele são geradas diferentes permutações dos valores 

de atributos associados aos municípios. Cada permutação produz um novo arranjo espacial, onde os valores estão 

redistribuídos entre as áreas. Como apenas um dos arranjos corresponde à situação observada, pode-se construir 

uma distribuição empírica do I de Moran (CARVALHO et al. 2004). Nessa tese, fizemos inúmeras permutações 

com os valores das taxas de crimes, atribuindo-os aleatoriamente para os diversos municípios e calculando o Índice 

de Moran para cada uma destas permutações aleatórias. Fizemos isso, por 99.999 vezes e obtivemos, portanto, 

99.999 valores para o Índice de Moran (positivo) o valor do índice de Moran construído sobre os dados observados. 

Se o valor do índice I medido originalmente corresponder a um “extremo” da distribuição simulada, então trata-se 

de valor com significância estatística. 
91 Nesse caso, em que o espaço não importe, uma opção para aferir padrões, mensurar correlações e identificar 

agrupamentos seriam através de técnicas multivariadas como Análise Fatorial, Análise de Conglomerados, Análise 

Discriminante, Regressão Linear Múltipla não espacial entre outras, ver Hair et al. (2009). 
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Em que: 

𝑊𝑧 = Defasagem espacial padronizada (µ=0 e ∂=1) 

α = é a constante da regressão; 

β = é o coeficiente angular; e 

ε = Termo de erro. 

 

 O coeficiente I de Moran será a inclinação da curva de regressão de 𝑊𝑧 contra 𝑍 e 

indicará o grau de ajustamento, ou seja, o coeficiente angular da reta de regressão estimada por 

MQO conforme representado a seguir: 

 

�̂� = 𝐼 =  
𝑧`𝑊𝑧

𝑧`𝑧
                                                        (11) 

                                                                                                                                             

Além de fornecer informações essenciais para detectar a autocorrelação espacial, o 

Diagrama contido na Figura 45 também gera diagnósticos por meios de seus quadrantes. O 

primeiro quadrante, segundo Almeida (2007), Q1, conhecido como alto-alto (AA), ou High-

High - (HH), mostra região de altos valores para a variável, valores acima de média, assim 

como seus vizinhos. O terceiro quadrante, Q2 geralmente chamado de baixo-baixo (BB) ou 

Low-Low – (LL), expressa localidades com baixos valores em relação aos atributos analisados 

acompanhados de vizinhos com também baixos valores. O segundo quadrante, Q3, classificado 

como baixo-alto (BA) ou Low-High – (LH), é constituído por baixos valores dos atributos na 

região estudada, cercada por vizinhos com altos valores.  

O último quadrante, Q4, da Figura 45 é formado por regiões com altos valores para as 

variáveis estudadas cercadas por regiões com baixos valores. Esse é o quadrante alto-baixo 

(AB) ou High-Low (HL). As regiões com clusters das variáveis em estudo com valores 

similares ocorrem nos quadrantes Q1 e Q2, AA e BB, apresentando autocorrelação espacial 

positiva. As regiões identificadas pelos quadrantes Q3 e Q4, logo, BA e AB apresentam, por 

sua vez, autocorrelação espacial negativa, ou seja, clusters com valores diferentes. 

Vale ressaltar que a autocorrelação global também pode ser aplicada em casos 

bivariados, ou seja, pode se averiguar se os valores de uma variável observada numa dada região 

têm associação com os valores de outra variável observada em regiões vizinhas. Por exemplo, 

tentar descobrir se a taxa de criminalidade do DF está associada a renda per capita de regiões 
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vizinhas, como as cidades de seu entorno. O método de mensuração segue os mesmos 

procedimentos anteriores utilizando o I de Moran para duas variáveis padronizadas. 

Conforme tratado até agora, as estatísticas espaciais de autocorrelação global visam ter 

uma visão agregada dos dados. No entanto, é necessário que se tenha uma análise local das 

unidades observadas, ou seja, uma análise por municípios que é objeto de estudo desse trabalho.  

Os padrões globais podem estar de acordo com os padrões locais, mas nem sempre isso 

acontece e por isso é importante ter uma visão local das unidades observadas (ALMEIDA, 

2012). A análise local se justifica, resumidamente, pela existência de dois casos: o primeiro 

acontece quando a ausência de autocorrelação global oculta padrões locais e o segundo caso 

ocorre quando uma forte indicação de autocorrelação global esconde outros padrões locais de 

associação, no qual podemos citar os clusters ou outliers espaciais.  

Diante disso, Anselin (1995) propôs um indicador local capaz de capturar padrões locais 

de autocorrelação espacial denominado de Local Indicator of Spatial Association (LISA). Para 

que se adeque ao indicador proposto é necessário que se satisfaçam dois critérios: Haja 

capacidade de sinalização de clusters espaciais, estatisticamente significativos e que o 

somatório dos indicadores locais seja proporcional ao indicador global. 

Segundo Almeida (2012), diferentemente de outros indicadores locais como o Gi92, por 

exemplo, o I de Moran Local decompõe o indicador local por contribuição local de cada 

observação nas quatro categorias propostas no Diagrama de Dispersão de Moran que pode ser 

expresso da seguinte forma: 

 

𝐼𝑖 =  𝑧𝑖 ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑍𝑖𝑗
𝑗
𝑗=1                                                       (12) 

 

Para que atenda ao segundo critério de um indicador LISA é preciso que se satisfaça a 

segunda condição que determina que o somatório dos indicadores locais seja equivalente ao 

indicador global, segundo um fator de proporcionalidade. Para melhor visualizar os resultados, 

sugere-se que seja mapeado os clusters LISA combinados com as informações do diagrama de 

dispersão de Moran e as medidas de associação local. Por conseguinte, Almeida (2012) cita que 

a grande vantagem do indicador local de Moran, utilizado nesta tese em relação ao Gi, é que o 

primeiro é capaz de detectar outliers espaciais e desmascarar outliers globais, enquanto o 

                                                 
92 Proposto por Getis e Ord em 1942 e que tem como principal vantagem a detecção de cool spots e hot spots. 

Indicador de autocorrelação espacial local criada por Getis e Ord em 1992. (ALMEIDA, 2012, p. 121). 
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segundo não consegue realizar essa verificação e nem atendo rigorosamente as estatísticas 

LISA. 

Quanto a análise dos determinantes socioespaciais de crimes na RIDE/DF, a finalidade 

será entender a associação entre as taxas de crimes e outras variáveis socioeconômicas, bem 

como os efeitos de vizinhança, por meio de estimações que utilizarão modelagem econométrica 

espacial com ênfase global e local de autocorrelação espacial. Com base em literatura 

pesquisada durante a elaboração desse trabalho, foi vista uma maior frequência de utilização 

dos modelos espaciais do tipo: Defasagem Espacial (Spatial Autoregressive Model – SAR), 

Erro Espacial (Spatial Error Model – SEM) e o modelo de Autocorrelação Espacial (Spatial 

Autocorrelation Model – SAC).  

No modelo de defasagem espacial é incluído um termo para captar a difusão de um 

fenômeno qualquer através do espaço. Tal parâmetro associado à matriz de peso espacial, que 

representa a estrutura física de ligação regional, é capaz de dizer como a vizinhança influencia 

cada observação. Sendo assim, esse modelo pode ser utilizado em análise de crimes, educação 

e participação em programas assistenciais haja vista a influência da rede social sobre o 

indivíduo e o comportamento deste pode ser afetado pela vizinhança. (GOLGHER, 2015).  

 

Segue abaixo, a representação de um modelo SAR em sua versão pura: 

 

𝑦 =  𝜌𝑊𝑦 +  𝜀                                                               (13) 

 

Em que:                                                                                                                                                 

𝑦 = é um vetor 𝑁 por 1 de observações sobre a variável dependente; 

𝑊𝑦 = é um vetor 𝑁 por 1 de defasagens espaciais para a variáveis dependentes; 

𝜌 = coeficiente autoregressivo espacial; 

𝜀 = um vetor 𝑁 por 1 de termo de erro aleatório distribuído aleatoriamente. 

 

O parâmetro espacial 𝜌 deve se situar entre -1 e 1, sendo que quando o mesmo apresentar 

valor positivo isso implicará na existência de autocorrelação global positiva e se o valor for 

negativo isso sinalizará autocorrelação espacial global negativa. Sintetizando, um 𝜌 postivo 

significa que um alto (baixo) valor de 𝑦 nos municípios vizinhos aumenta (diminui) o valor de 

𝑦 no município 𝑖. Já se o parâmetro for negativo, isso sinaliza que um alto (baixo) valor de 𝑦 

nos municípios vizinhos diminui (aumenta) o valor de 𝑦 no município 𝑖. 
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O modelo de defasagem espacial puro tenta explicar que a variável dependente 𝑦 é 

influenciada por tal variável dependente, observada nas regiões vizinhas (𝑊𝑦). Considerando 

a multidirecionalidade da dependência espacial, a variável 𝑊𝑦 é considerada endógena, isto é, 

implicando que os valores de 𝑦 nos municípios vizinhos influenciam a variável dependente num 

processo de causação circular. No entanto, caso deseje determinar 𝑦 também por meio de outras 

variáveis explicativas se deve incluir uma matriz 𝑋 de variáveis de controle. Com isso, o modelo 

SAR passará a ser misto, conforme demonstrado abaixo: 

 

𝑦 =  𝜌𝑊𝑦 + 𝑋𝛽 +  𝜀                                                         (14) 

 

Em que: 

𝑋 = matriz de variáveis explicativas exógenas; e 

𝛽 = coeficiente de regressão. 

 

Por meio do modelo SAR, em sua forma mista, é possível observar que o valor de 𝑦 

observado em uma região seja determinado pela média dos valores da variável dependente 

observados na vizinhança (𝑊𝑦), pelas variáveis explicativas exógenas (𝑋) e pelo termo de erro 

(ε). Segundo Anselin (1988) e Greene (2013) é recomendada a estimação deste modelo por 

máxima verossimilhança (MV). Em alguns casos, pode ser pelo método de variáveis 

instrumentais (IV)93, devido haver a possibilidade da variável dependente defasada 

espacialmente ser considerada endógena e ter correlação com o termo de erro aleatório. Devido 

a isso, se o modelo de defasagem espacial for estimado pelo método dos mínimos quadrados 

ordinários (MQO), as estimativas dos coeficientes serão viesadas e inconsistentes. Além disso, 

omitir 𝑊𝑦 no modelo é admitir uma falha de especificação da natureza da omissão de variáveis 

relevantes. 

Segundo Carvalho, Cajueiro e Camargo (2015), o estimador de máxima 

verossimilhança utiliza o máximo de informação disponível nos dados para estimar os 

parâmetros de interesse e isso permite que esse método tenha estimativas mais precisas, com 

menor variância e menor margem de erro quando comparado com outros métodos o que torna 

ele um estimador eficiente. Esse método parte da hipótese de que diferentes populações geram 

amostras diferentes, e qualquer amostra analisada tem uma probabilidade maior de ser gerada 

                                                 
93 Método de estimação utilizado nos casos em que há a presença de variáveis explicativas endógenas e 

autocorrelacionadas com os erros. 
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de uma população específica do que de outra qualquer. Esse estimador tende a gerar estimativas 

para os parâmetros populacionais que maximiza a probabilidade de observar os dados que são 

efetivamente realizados. 

A estimação por MV em modelos espaciais se dá pela otimização da função log-

verossimilhança. Segue abaixo a referida função para o modelo de defasagem espacial, 

conforme Almeida (2012). 

                             

ln 𝐿 = −
𝑛

2
ln(2𝜋) −

𝑛

2
ln(𝜎2) + Σ ln|𝐼 − 𝜌𝑊| −

𝜀´𝜀

2𝜎2                        (15) 

 

Em que:                                                             

𝜀 = 𝑦 − 𝜌𝑊𝑦 − 𝑋𝛽                                                   (16) 

 

Substituindo (17) em (16) se obtém: 

 

                        ln 𝐿 = −
𝑛

2
ln(2𝜋) −

𝑛

2
ln(𝜎2) + Σ ln|𝐼 − 𝜌𝑊| −

(𝑦−𝜌𝑊𝑦−𝑋𝛽)´(𝑦−𝜌𝑊𝑦−𝑋𝛽)

2𝜎2    (17) 

 

 

Segundo Almeida (2012), a função log-verossimilhança é composta de três elementos: 

O primeiro são as constantes n, que representa o tamanho da amostra, e o número matemático 

π. O segundo elemento é a forma quadrática dos termos de erro. Esses dois primeiros elementos 

estão presentes também em modelos a-espaciais, já o terceiro elemento da função de log-

verossimilhança é gerado apenas nos modelos econométricos espaciais. Refere-se ao 

surgimento do determinante do Jacobiano da transformação de dimensão igual ao tamanho da 

amostra. Em modelos a-espaciais, o Jacobiano da transformação assume o valor unitário não 

aparecendo assim na função log-verossimilhança como uma matriz. Uma vez que o MQO não 

considera esse termo na minimização dos resíduos, este método mostra-se inapropriado para a 

estimação de diversos modelos econométricos espaciais, pois podem viesar os parâmetros. 

O modelo de erro espacial - SEM, segundo LeSage e Pace (2009), é recomendável 

quando existir variável omitida ou não observada que apresente correlação espacial. Nesse 

modelo, conforme Almeida (2012), a dependência espacial é residual, caracterizada pela 

estrutura autorregressiva de primeira ordem no termo de erro, ou seja, pode haver um padrão 

espacial manifestado no termo de erro que não é distribuído aleatoriamente no espaço, mas são 

espacialmente correlacionados.  
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A dependência espacial do modelo se manifesta no termo de erro e não na variável 

dependente. Os erros associados com qualquer observação são uma média dos erros das regiões 

vizinhas mais um erro aleatório. Em primeira ordem, podemos representar o modelo SEM da 

seguinte forma: 

 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑢                                                                    (18)                                                                                                                                 

𝑢 =  𝜆𝑊𝑢 +  𝜀                                                                   (19)                                                                                                                                   

 

Em que: ƛ  = é o parâmetro do erro autorregressivo espacial que acompanha a defasagem 𝑊𝑢. 

 

Ressalta-se que neste caso também não é viável a estimação por MQO, pois este 

estimador minimizaria apenas o último e não nos resíduos considerando o Jacobiano. 

Considerando a hipótese de normalidade [ε ~ Normal (0, 𝜎2𝐼𝑛)], a função de log-

verossimilhança para o modelo SEM é apresentada da seguinte forma: 

 

ln 𝐿 = −
𝑛

2
ln 𝜋 −

𝑛

2
ln(𝜎2) + ln|𝐼 − 𝜆𝑊| −

1

2𝜎2
(𝑦 − 𝑋𝛽)´(𝐼 − 𝜆𝑊)´(𝑦 − 𝑋𝛽)       (20) 

 

Nos casos em que o pesquisador se depara com um problema que une as características 

dos modelos SAR e SEM, é recomendado utilizar o Spatial Autocorrelation Model – SAC. 

Conforme Golgher (2015), esse modelo se aplica em situações que, do ponto de vista teórico, 

exista a possibilidade de spillovers entre as observações, ou seja, dependência espacial, e 

também se espera correlação espacial nos erros por causa de variáveis omitidas ou não 

observadas. 

Tal modelo pode ser representado algebricamente por meio da fusão dos modelos de 

defasagem espacial e do comportamento do termo de erro autocorrelacionado, conforme 

demonstrado a seguir: 

 

𝑦 =  𝜌𝑊1𝑦 + 𝑋𝛽 + 𝑢                                                      (21)                                                                                                                   

𝑢 =  𝜆𝑊2 +  𝜀                                                           (22)                                                                                                                               

 

Ao reorganizar os termos dos modelos, se chega as formas reduzida e estrutural, 

respectivamente: 
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𝑦 = (𝐼 − 𝜌𝑊1)−1𝑋𝛽 + (𝐼 − 𝜌𝑊1)−1(𝐼 − 𝜆𝑊2)−1𝜀                          (23) 

𝑦 =  𝜌𝑊1𝑦 + 𝜆𝑊2𝑦 − 𝜆𝜌𝑊2𝑊1𝑦 + 𝑋𝛽 − 𝜆𝑊2𝑋𝛽 + 𝜀                       (24) 

                                 

A estimação do SAC também é dada por MV. No entanto, a função log-verossimilhança 

aparece com dois jacobianos, descrita com a seguinte notação: 

 

ln 𝐿 =  −
𝑛

2
𝑙𝑛𝜋 − 𝑙𝑛 −

1

2
𝑙𝑛𝜎2 + ln|𝐴| + ln|𝐵| −

1

2
𝜎2(𝐴𝑌 − 𝑋𝛽)´𝐵(𝐴𝑌 − 𝑋𝛽)    (25) 

 

Levando em conta a complexidade de se estimar uma função com dois jacobianos, 

Kelejian e Prucha (1998) propuseram um procedimento mais simples que se baseia em três 

procedimentos: primeiramente estimar um modelo de defasagem espacial por Mínimos 

Quadrados em dois Estágios - MQ2E usando variáveis instrumentais (IV); em seguida, utilizar 

os resíduos de MQ2E da estimação anterior para obter a estimativa de 𝜆 e por fim usar a 

estimativa consistente obtida no segundo procedimento. 

Os modelos SAR, SEM e SAC apresentam grande relevância na análise espacial, 

inclusive subsidiam a construção de outras propostas, contudo são modelos do tipo globais nos 

quais os seus efeitos sobre a variável dependente e/ou sobre o termo de erro atingem toda a área 

em estudo, assim, os transbordamentos terão alcance apenas global e não é possível, nesses 

casos, captar efeitos dados pelas defasagens das variáveis explicativas e nem analisar efeitos 

diretos, indiretos e totais nas relações de vizinhança, por intermédio de tais variáveis. Em outras 

palavras, os modelos de alcance global apresentam um parâmetro para capturar a estrutura de 

autocorrelação espacial na área de estudo como um todo.  

Dessa forma, visto que é objetivo dessa tese analisar spillovers de crimes, foram testados 

e utilizados, nesse trabalho, modelos que captam efeitos de vizinhança por meio de defasagens 

nas variáveis explicativas. Os principais modelos de dependência espacial com efeitos de 

interações globais e locais partem inicialmente dos modelos de lags (SAR) ou de erros espaciais 

(SEM) discutidos anteriormente. O modelo com ênfase nas defasagens espaciais é o Spatial 

Durbin Model – SDM, nele o alcance global é dado pelo multiplicador espacial que advém da 

presença de uma variável dependente defasada espacialmente e o efeito de alcance local surge 

através das defasagens espaciais das variáveis explicativas. O modelo SDM pode ser 

representado da seguinte forma: 

 

𝑦 = 𝛼 +  𝜋1𝑊𝑦 +  𝜋2𝑋 +  𝜋3𝑊𝑋 +  𝜀                                           (26)  
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 A defasagem das variáveis independentes é dada por 𝑊𝑋 e a defasagem da variável 

dependente por 𝑊𝑦. A ideia central do modelo é que os vizinhos diretos são afetados pelas 

variáveis explicativas, já que estas transbordam apenas localmente entre os municípios, por 

exemplo, enquanto toda a região será afetada, globalmente, pelo transbordamento da variável 

dependente.  

Porém, há também os casos em que os efeitos globais são repassados por meio do termo 

de erro. Nessas situações podem ser utilizados modelos globais com efeitos de alcance local 

nas variáveis explicativas do tipo Spatial Durbin Error Model – SDEM. Esse modelo pode ser 

representado da seguinte forma: 

 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑊𝑋𝜋 +  𝜉                                                      (27) 

𝜉 =  𝜆𝑊𝜉 +  𝜀                                                           (28) 

                                              

Em suma, O SDEM possui componentes de transbordamento local que se manifesta nas 

variáveis explicativas e componentes de transbordamento espacial global que afeta o termo de 

erro. Dessa forma, as regiões vizinhas sofrem transbordamentos a partir das variáveis 

explicativas e de fatores não modelados de alcance global.  

Ao comparar os dois modelos anteriormente citados, do tipo Durbin, Almeida (2012) 

destaca que o modelo SDEM sofre de ineficiência e inconsistência dos estimadores pela 

omissão das variáveis explicativas e dos erros defasadas na sua forma reduzida. A 

inconsistência é causada pela possível correlação das variáveis na matriz das explicativas com 

as variáveis contidas na matriz X. Já a ineficiência fica por conta da matriz do termo de erro 

que viesa o padrão das estimativas. Já no SDM é verificado um possível trade-off entre viés e 

eficiência dos estimadores, pois este modelo leva em conta que todas as variáveis explicativas 

possuem dependência espacial para evitar o viés da variável omitida, e nisso possibilita que 

variáveis irrelevantes sejam introduzidas no modelo, o que causa problema de ineficiência. 

Porém, a presença de ineficiência dos estimadores é preferível frente à inconsistência causada 

pela omissão de variáveis relevantes.  

Após explanação dos possíveis tipos de modelos capazes de explicarem os spillovers 

de crimes e assim responderem a problemática dessa tese, se fez necessário discutir formas de 

escolhas e especificações do modelo ideal.  Nesse sentido, com base em Almeida (2012), 

decidiu-se adotar os seguintes procedimentos de especificação dos modelos: (Vide Figura 46). 
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Figura 46 – Procedimentos determinísticos na escolha de modelos de regressão 

espacial para dados cross-section 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Anselin (2005) e Almeida (2012). 

 

Conforme visto na Figura 46, após confirmada a existência de dependência espacial o 

próximo passo é estimar os modelos espaciais, fazer os diagnósticos iniciais quanto a 

normalidade, multicolineraridade e heterocedasticidade. Em seguida, é essencial que se 

especifique o modelo. Isso torna-se necessário pois, segundo Almeida (2012), em muitos casos 

as defasagens espaciais são determinadas de forma teórica e pode induzir a uma situação em 

que a autocorrelação espacial seja definida por meio de variáveis omitidas ou erros de medida 

ao invés de uma interação espacial. Dessa forma, a especificação do modelo se traduz em 

determinar as variáveis dependentes e as defasadas espacialmente que servirão para controlar 

eventual dependência espacial dos resíduos.  

No diagnóstico inicial da regressão, os primeiros resultados fornecidos consistem em 

três medidas tradicionais: a condição de multicolinearidade, o teste de não normalidade (Jarque-

Bera) e três diagnósticos de heterocedasticidade (Breusch-Pagan, Koenker-Bassett e White). 

Conforme Anselin (2005), os números de multicolinearidade não são uma estatística de teste 

em si, mas um diagnóstico para sugerir problemas com a estabilidade dos resultados da 

regressão devido à possibilidade de existirem variáveis explicativas correlacionadas que 

possam fornecer informações separadas insuficientes. Nesse caso, um indicador acima de 30 é 

sugestivo de problemas. Entretanto, em regressões de superfície com tendência, isso é muito 

comum, pois as variáveis explicativas são geradas através de potências e produtos cruzados 
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entre elas. Além disso, conforme Wooldridge (2016), uma das possíveis soluções para os 

problemas de multicolinearidade seria a omissão de variáveis independentes, porém o ato de 

suprimir uma variável com potencial explicativo pode trazer viés ao modelo, o que não é 

desejável. 

A normalidade é crucial na inferência de amostras finitas (ou exatas). Segundo Anselin 

(2005), um dos testes mais utilizados é o de Jarque e Bera (1987), ou teste de normalidade JB94, 

que busca o grau de adequação da distribuição de uma série à distribuição normal, para grandes 

amostras. O teste baseia-se nas diferenças entre assimetria e curtose da distribuição da série em 

relação à distribuição normal.  

Os demais diagnósticos são estatísticas responsáveis por detectar heterocedasticidade, 

isto é, situação na qual a variância do erro não observável condicional nas variáveis 

explicativas, é tido como não constante. Nesse caso, Anselin (2005) destaca a utilização dos 

testes de Breusch-Pagan (1979) e Koenker-Bassett (1981) que são implementados como testes 

em coeficientes aleatórios, assumindo uma forma funcional específica95 para a 

heterocedasticidade.  O teste de Koenker-Bassett é essencialmente o mesmo que o teste de 

Breusch-Pagan, exceto que os resíduos são estudados, isto é, eles são robustos à não 

normalidade.   

Por fim, o teste de White96 (1980) é o chamado teste robusto de especificação para 

heterocedasticidade, na medida em que não assume uma forma funcional específica para a 

heterocedasticidade. Ao invés disso, de acordo com Anselin (2005) este teste aproxima uma 

grande variedade de possibilidades de todas as potências quadradas e produtos cruzados das 

variáveis explicativas no modelo. Em alguns casos, isso cria um problema quando um produto 

cruzado já está incluído como um termo de interação no modelo. 

                                                 
94 Segundo Gujarati (2006), em uma distribuição normal, a assimetria assume o valor de 0 e a curtose de 3, portanto 

(C-3) representa o excesso de curtose. O teste Jarque-Bera testa se os valores de assimetria e curtose calculados se 

afastam das normas de 0 e 3. Testa-se, então, a hipótese nula de que a amostra foi extraída de uma distribuição 

normal contra a hipótese alternativa de que ela não segue uma distribuição normal. Sob a hipótese nula de 

normalidade, a estatística Jarque-Bera segue distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade. A estatística 

Jarque-Bera resulta na probabilidade observada, que deve ser maior que o nível de significância proposto, 

geralmente 5% (0,05), para que a hipótese nula não seja rejeitada. Caso contrário, se a probabilidade calculada for 

menor que o valor observado, a hipótese de normalidade deve ser rejeitada. 
95 O teste de Breusch-Pagan trata-se da versão LM do teste de heterocedasticidade que por definição é igual ao 

tamanho da amostra multiplicado pelo coeficiente R-quadrado da regressão (WOOLDRIDGE, 2016). O teste 

segue uma distribuição qui-quadrado com m graus de liberdade, sendo m= ao número de regressores, e no caso da 

probabilidade observada pelo LM ser menor que no nível de significância proposto, rejeita-se a hipótese nula de 

que não há heterocedasticidade e, em caso contrário, aceita-se a hipótese nula de homocedasticidade dos resíduos. 
96 O teste de White trata-se da versão LM do teste de heterocedasticidade que por definição é igual ao tamanho da 

amostra multiplicado pelo coeficiente R-quadrado de uma regressão auxiliar (GUJARATI, 2006). O teste segue 

uma distribuição qui-quadrado com m graus de liberdade, sendo m= ao número de regressores, e no caso da 

probabilidade observada pelo LM ser menor que no nível de significância proposto, rejeita-se a hipótese nula de 

que não há heterocedasticidade e, em caso contrário, aceita-se a hipótese nula de homocedasticidade dos resíduos. 
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Outro ponto importante é especificar a autocorrelação na qual também não pode ser alvo 

de erro de medida. Para isso são sugeridos testes para detectar a autocorrelação espacial que 

são divididos em dois grupos: difusos e focados. Segundo Almeida (2012), os testes difusos são 

os que não são fornecidas indicações de existência de autocorrelação espacial, ou seja, não se 

dá a indicação de nenhum modelo espacial específico caso a não se rejeite a hipótese alternativa 

do teste de que eles são dependentes espacialmente. Já nos testes focados há uma indicação do 

tipo de autocorrelação predominante na hipótese alternativa que já se refere a um modelo 

espacial específico. Devido a especificação do tipo de autocorrelação espacial, os testes focados 

se tornam mais usuais e os robustos serão preferíveis. 

Os testes são os do Multiplicador de Lagrange (LM) com o intuito de identificar a 

presença de defasagem espacial (𝐿𝑀𝜌 ou LM SAR), ou de dependência espacial do erro (𝐿𝑀𝜆 

ou LM SEM), ou de ambas dependências espaciais (𝐿𝑀𝜌 +  𝐿𝑀𝜆 ou LM SAC). 

O teste 𝐿𝑀𝜌 é o teste utilizado para detectar a defasagem espacial da variável 

dependente. É baseado no vetor escore e na matriz de informação e sob a hipótese nula que não 

há autocorrelação espacial. 𝐻0: 𝜌 = 0. Para tal assume-se inicialmente que os erros não sejam 

espacialmente correlacionados, λ = 0. As hipóteses nula e alternativa são as seguintes: 

 

𝐻0: 𝜌 = 0                                                                 (29) 

𝐻0: 𝜌 ≠ 0 (dado que λ = 0)                                                  (30) 

 

Para Almeida (2012), as principais vantagens desse teste são: relativa facilidade 

computacional haja vista que pode ser calculado com base em resíduos estimados por MQO; 

mostra-se robusto na presença de heterocedasticidade e faz discriminação do tipo de 

autocorrelação espacial presente nos dados na forma de defasagem (𝑊𝑦) ou de erro (𝑊𝜉). 

O teste 𝐿𝑀𝜆 é efetuado com a autocorrelação espacial na forma do modelo SEM. As 

hipóteses nula e alternativa são as seguintes: 

 

𝐻0: 𝜆 = 0                                                                  (31) 

𝐻0: 𝜆 = 0 (Dado 𝜌 = 0)                                                       (32)                                                                                                       
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O teste segue uma distribuição qui-quadrado97 com 1 grau de liberdade e as principais 

vantagens é a relativa facilidade computacional haja vista que pode ser calculado com base em 

resíduos estimados por MQO. Já o teste 𝐿𝑀𝜆,𝜌, foi proposto por Anselin (1988) e se trata de 

uma análise estabelecida como em um modelo SAC, com defasagem e erro autorregressivo 

espacial inclusos. A estatística do teste é análoga as anteriores e segue uma distribuição qui-

quadrado com dois graus de liberdade98, o que faz o teste perder poder, haja vista haver duas 

restrições (𝜌 = 0 e 𝜆 = 0). Nos casos dos modelos SDM e SDEM, pelas características de cada 

um, utilizam-se os testes aplicados aos modelos SAR e SEM respectivamente.  

No entanto, conforme Almeida (2012), tanto os testes LM para a defasagem espacial 

quanto para o erro espacial não apresentam poderes de explicação significativos, haja vista que 

a estatística dos testes 𝐿𝑀𝜆 e 𝐿𝑀𝜌 seguem uma distribuição qui-quadrado com um grau de 

liberdade, se 𝜌=0, e nos casos em que houver má especificação do testes, ou seja, 𝜌 ≠ 0, os 

testes LM transformam-se em uma qui-quadrado não centrada, o que faz com que  esses testes 

rejeitem a hipótese nula com muita frequência.  

Dessa forma, conforme Florax et al. (2003), são propostos os testes LM robustos que se 

assemelham aos testes tradicionais, contudo incluem um fator de correção que leva em conta a 

má especificação e anula o problema de não centralidade da distribuição qui-quadrado. Nos 

casos de pequenas amostras, Anselin e Rey (1991) evidenciaram que o teste LM robusto para 

a defasagem espacial é mais poderoso que o do erro, visto que ignorar a autocorrelação espacial 

defasada é mais grave que no erro pois acarreta viés e inconsistência na estimação, enquanto 

no erro provoca apenas ineficiência de estimativas.  

Quanto a estimação, conforme já discutido anteriormente, os modelos espaciais não 

podem ser estimados pelo método MQO, haja vista os coeficientes tornarem-se viesados e 

inconsistentes no modelo SAR e não serão eficientes no modelo SEM. Sendo assim, o método 

mais utilizado na estimação desses modelos é o Método de Máxima Verossimilhança (MV), 

porém, esse método requer que os erros sigam uma distribuição normal. Conforme Elhorst 

(2010) e Almeida (2012), caso não possa ser assegurada a normalidade dos erros, outros 

métodos devem ser utilizados na estimação, tais como o Método das Variáveis Instrumentais 

(IV) para os modelos SAR e SDM ou o Método Generalizado dos Momentos99 (GMM) de 

                                                 
97 Uma distribuição de probabilidades obtida pela adição dos quadrados das variáveis aleatórias normais 

padronizadas independentes. O número de termos na soma iguala o número de graus de liberdade na distribuição. 
98 Em regressão múltipla, significa o número de observações menos o número de parâmetros estimados. 
99 Método de estimação que se baseia na ideia de encontrar parâmetros de modelos igualando os momentos 

populacionais (de média e variância, usualmente) aos momentos amostrais (CARVALHO; CAJUEIRO E 

CAMARGO, 2015). 
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Kelejian e Prucha (1999) para o modelo SEM e SDEM. Em caso de estimações com IV, o 

estimador utilizado é o Mínimo Quadrado em Dois Estágios Espacial (MQ2ES). 

Após especificação e estimação dos modelos, deve-se atentar a qualidade de ajuste dos 

processos geradores de dados como forma decisiva de escolha do modelo a ser adotado. 

Segundo Carvalho et al. (2004) e Almeida (2012), os estimadores e os diagnósticos tradicionais 

de regressão não levam em conta os efeitos espaciais, sendo assim podem incorrer em situações 

nas quais os modelos contam com a presença de erros autocorrelacionados ou de 

heterocedasticidade e, nesses casos, o coeficiente de determinação, R-quadrado100 da regressão, 

não é mais considerado o melhor indicador de ajuste. Sendo assim, ao estimar por MV, é 

recomendado que se use o valor da função de verossimilhança (LIK101), ponderando pela 

diferença no número de parâmetros estimados e partindo do pressuposto de que quanto maior 

o valor dessa função melhor é o modelo.  Além disso, sugere-se a adoção dos Critérios de 

Informação (CI), como os de Akaike (AIC) e o de Schwarz (BIC), como estratégia para definir 

o modelo preferível e onde a avaliação do ajuste é penalizada por uma função do número de 

parâmetros. 

Os critérios de Akaike (AIC) e o de Schwarz (BIC) usam, em seus cálculos, o valor da 

função de verossimilhança (LIK) em forma de logaritmo, sendo: 

 

𝐴𝐼𝐶 =  −2𝐿𝐼𝐾 + 2𝑘                                                    (33)       

𝑆𝐶 =  −2𝐿𝐼𝐾 + 𝑘. ln (𝑛)                                                (34) 

 

 Em que: LIK é o log de verossimilhança maximizado, k é o número de coeficientes de 

regressão e n é o número de observações. A interpretação dos critérios é dada por quanto menor 

o valor, melhor será o modelo. Conforme Almeida (2012), a partir de uma amostra maior que 

oito, o critério de Schwartz (BIC) penaliza mais que o de Akaike (AIC) em modelos com muitos 

parâmetros. 

 Na análise dos resultados das regressões, além de verificar os sinais e valores dos 

coeficientes das variáveis, são observados também os impactos que se traduzem nos efeitos 

diretos (ED), indiretos (EI) e totais (ET). Segundo Elhorst (2011) é crescente a atenção dada 

aos efeitos diretos, indiretos e espaciais de transbordamento das variáveis, nos quais se aplica 

aos modelos de dados em painel, de corte transversal e espacial. Os efeitos diretos são 

                                                 
100 Indica a proporção da variação amostral total na variável dependente que é explicada pelas variáveis 

independentes. 
101 Logaritmo natural da função de verossimilhança. 
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ocasionados pelas variáveis explicativas sobre a dependente em âmbito local, ou seja, entre 

munícipios, por exemplo. Já os indiretos, ou spillovers, são de caráter global e afetam a variável 

dependente em nível regional. O efeito total é a soma desses dois efeitos.  

A mensuração dos efeitos baseia-se nas relações e composições das matrizes de 

variáveis espaciais, sendo que a forma de cálculo muda a depender do tipo de modelo espacial 

determinado. No modelo estimado por MQO não há a presença de transbordamentos, visto que 

não inclui o operador de defasagem espacial. No caso do modelo SEM, a ausência ocorre pelo 

fato de existir defasagem apenas nos erros espaciais. Nos Modelos SAR e SDEM, o ED é dado 

pela média dos elementos da diagonal principal da matriz, o EI é igual a média das somas dos 

elementos não diagonais em cada uma das linhas (ou colunas) da matriz, e o ET é dado pela 

soma de ED mais EI. Já no modelo SDM, as derivadas parciais das variáveis são estimadas em 

uma matriz não diagonal que é produto de duas outras também diagonais, e os efeitos ED, EI e 

ET são gerados a partir da multiplicação dessas matrizes (GOLGHER, 2015). 

 A modelagem econométrica espacial discutida nessa subseção precede da utilização de 

dados em corte transversal ou cross-section nos quais propõem a análise de unidades distintas 

observadas em um mesmo período do tempo. No entanto, é possível também averiguar 

variações em tais unidades em diferentes períodos do tempo por meio de do uso de dados em 

painel ou panel data.  

 A utilização de dados em painel apresenta diversas vantagens em relação aos de corte 

transversal, sendo que as principais são: a discriminação de diferenças individuais e temporais 

que possibilita a identificação de efeitos que não seriam detectados isoladamente com dados 

em corte transversal ou séries temporais; maior número de graus de liberdade haja vista que o 

tamanho da amostra é dado pelo produto do número de observações individuais (amostra de 

dados transversais) pelo tamanho da série temporal; e diminuição de dificuldades inerentes às 

variáveis omitidas que em alguns casos podem ser relacionadas a características específicas não 

observáveis contidas em regressões convencionais que a diluem na média, sendo que em dados 

em painel esses efeitos podem ser captados exclusivamente por coeficientes individuais 

(WOOLDRIDGE, 2002; BALTAGI, 2005). 

 Em aplicações espaciais, Almeida (2012) e Golgher (2015) destacam que os modelos 

com dados em painel apresentam como vantagem o fato de melhor acomodar a heterogeneidade 

espacial não observável que se manifesta nos parâmetros da regressão, em grande parte nos 

interceptos. Isso ocorre devido as variáveis não observadas omitidas poderem exercer influência 

sobre os interceptos, fazendo-os variar conforme a localidade, ou seja, é possível controlar 
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melhor a heterogeneidade individual visto que os efeitos de uma variável podem aparecer para 

uma área e para outras não. 

 Conforme Almeida (2012), existem duas possibilidades de modelar os efeitos não 

observados com dados em painel, que são: o modelo de efeitos fixos no qual a heterogeneidade 

observável se manifesta, a priori, nos interceptos e é sugerido para os casos em a regressão se 

limita a um conjunto de localidades específicas; e o modelo de efeitos aleatórios em que a 

heterogeneidade espacial se manifesta no termo de erro, recomenda-se para os casos em que os 

indivíduos ou localidades tenham sido escolhidos aleatoriamente de uma dada população.  

Em consonância com a literatura, os modelos de regressão com dados em painel 

comumente utilizados em estudos que tratam sobre o tema da criminalidade são: modelo MQO 

para dados empilhados (pooled data); modelo de efeitos fixos de um grupo (EF) e; modelo de 

efeitos aleatórios (EA). Já os modelos espaciais de dados em painel, de maneira inicial, exigem 

que se leve em consideração a presença de efeitos fixos e de dependência espacial, pois em caso 

contrário, as estimativas tornam-se viesadas.  

Conforme visto em Golgher (2015) os estimadores e os métodos de ajustes 

recomendados para modelos de painel espacial são similares aos que se utiliza para modelos 

com dados cross-section, contudo Almeida (2012) cita que quase todos os modelos de painel 

de dados espaciais precisam ser readapatados, quando comparados aos modelos convencionais, 

haja vista ser necessário isentá-los da possível presença de endogeneidade espacial102 que pode 

ocorrer entre os períodos de tempo analisados. 

No modelo pooled data, todas as observações são empilhadas, e é estimada uma grande 

regressão. Considera-se que as especificações dos coeficientes são constantes e as suposições 

subjacentes a este modelo são as mesmas para uma análise de corte transversal. O pooled data 

é estimado da seguinte forma: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝑢𝑖𝑡                                                     (35) 

 

Em que: 𝑋 representa a matriz de variáveis explicativas, i é o i-ésimo município, t é o 

período de tempo relacionado as variáveis observadas e 𝑢𝑖𝑡 é o termo de erro, que por definição, 

em um modelo de regressão linear, 𝑢𝑖𝑡 ~ 𝑁(0,𝜎2), ou seja, segue distribuição normal, com 

média zero e variância constante. 

De início, um modelo geral de efeitos fixos com dependência espacial pode ser escrito 

da seguinte forma: 

                                                 
102 Existência de autocorrelação entre o termo de erro e as variáveis explicativas. 
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𝑦𝑡 = 𝛼 +  𝜌𝑊1𝑦𝑡 +  𝑋𝑡𝛽 +  𝑊1𝑋𝑡𝜏 +  𝜉𝑡                                  (36) 

𝜉𝑡 =  𝜆𝑊2𝜉𝑡 +  𝜀𝑡                                                   (37) 

  

Em que: 𝑊1𝑦𝑡 = é a defasagem espacial da variável dependente; as variáveis 

explicativas exógenas defasadas espacialmente são dadas por 𝑊1𝑋𝜏; os erros defasados 

espacialmente são representados por 𝑊2𝜉𝑡; 𝜌 e 𝜆 são parâmetros espaciais escalares, ao passo 

que 𝜏 é um vetor de coeficientes espaciais. 

A partir do modelo geral anterior e impondo as restrições 𝜌 ≠ 0;  𝜏 = 0 e 𝜆 = 0 se 

chega ao modelo SAR com efeitos fixos, conforme visto a seguir: 

 

𝑦𝑡 =  𝛼 +  𝜌𝑊𝑦𝑡 + 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡                                                  (38) 

 

Com 𝜌 ≠ 0;  𝜏 ≠ 0 e 𝜆 = 0, teremos o modelo SDM com efeitos fixos: 

 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑊𝑦𝑡 + 𝑋𝑡𝛽 + 𝑊𝑋𝑡𝜏 + 𝜀𝑡                                      (39) 

  

Dadas as restrições 𝜌 = 0;  𝜏 ≠ 0 e 𝜆 ≠ 0, o modelo SDEM fica especificado da 

seguinte forma: 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑡𝛽 + 𝑊𝑋𝑡𝜏 + 𝜉𝑡                                              (40) 

𝜉𝑡 = 𝜆𝑊𝜉𝑡 + 𝜀𝑡                                                         (41) 

 

Por fim, tendo 𝜌 = 0;  𝜏 = 0 e 𝜆 ≠ 0, obtém-se o modelo SEM com efeitos fixos 

representado da seguinte forma: 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑡𝛽 + 𝜉𝑡                                                      (42) 

𝜉𝑡 =  𝜆𝑊𝜉𝑡 + 𝜀𝑡                                                        (43) 

 

O modelo alternativo ao de efeitos fixos é o de efeitos aleatórios no qual considera os 

efeitos não observados e invariantes no tempo, específicos a cada unidade observada, não como 

sendo fixos, mas como sendo uma variável aleatória. Um modelo geral de efeitos aleatórios 

com dependência espacial pode ser escrito da seguinte forma: 

 

𝑦𝑡 = 𝜌𝑊𝑦𝑡 +  𝑋𝑡𝛽 +  𝑊𝑋𝑡𝜏 +  𝜉𝑡                                           (44) 

𝜉𝑡 =  𝛼 + 𝜆𝑊𝜉𝑡 +  𝜀𝑡                                                     (45) 
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 Dada a restrição 𝜌 ≠ 0;  𝜏 = 0 e 𝜆 = 0, chegamos ao modelo SAR como efeitos 

aleatórios, tido como: 

𝑦𝑡 = 𝜌𝑊𝑦𝑡 +  𝑋𝑡𝛽 +  𝜉𝑡                                                (46) 

𝜉𝑡 =  𝛼 +  𝜀𝑡                                                         (47) 

 Em uma especificação com variável dependente e variáveis explicativas espacialmente 

defasadas, teremos um modelo Durbin espacial (SDM), com efeitos aleatórios dado por: 

 

𝑦𝑡 = 𝜌𝑊𝑦𝑡 +  𝑋𝑡𝛽 +  𝑊𝑋𝑡𝜏 +  𝜉𝑡                                            (48) 

𝜉𝑡 =  𝛼 + 𝜀𝑡                                                             (49) 

 

 O modelo Durbin espacial do erro (SDEM) terá a seguinte especificação: 

 

𝑦𝑡 =  𝑋𝑡𝛽 +  𝑊𝑋𝑡𝜏 +  𝜉𝑡                                                    (50) 

𝜉𝑡 =  𝛼 + 𝜆𝑊𝜉𝑡 +  𝜀𝑡                                                     (51) 

 

 A partir da restrição dada por 𝜌 = 0;  𝜏 = 0 e 𝜆 ≠ 0, teremos o modelo SEM de efeitos 

aleatórios dado por: 

 

𝑦𝑡 = 𝑋𝑡𝛽 +  𝜉𝑡                                                            (52) 

𝜉𝑡 =  𝛼 + 𝜆𝑊𝜉𝑡 +  𝜀𝑡                                                     (53) 

 

Vale ressaltar que a estimação de um modelo de dados em painel espacial é precedida 

da análise exploratória de dados espaciais que averigua a existência de dependência espacial e 

subsidia a escolha da matriz de ponderação espacial que definirá o tipo de interação a ser 

considerada nas análises. Tendo em vista essas considerações, Almeida (2012)103 propõe um 

procedimento de estimação, válido para modelos de dados em painel espacial que engloba os 

dois principais efeitos e detalha os principais testes e métodos de especificação e de ajuste. 

 Conforme o autor supracitado, o primeiro passo em uma estimação de dados em painel 

espacial é verificar a existência de dados não observados na qual pode ser feita por meio do 

teste Breusch-Pagan. Esse teste é do tipo LM e tem como hipótese nula a condição de que a 

variância dos resíduos, devido aos efeitos individuais, é zero. Sendo assim, a rejeição de 𝐻0 

                                                 
103 Ver Almeida (2012, p. 431). 
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indica a presença de efeitos não observados e, com isso, segue-se para definir o melhor modelo 

a ser estimado, em caso contrário, não seria recomendável seguir com a estimação. 

Na escolha do modelo ideal para tratar a heterogeneidade espacial não observável, é 

visto nessa tese que os dados e unidades observados não são resultados de escolha aleatória, 

nesse sentido se adequa ao modelo de efeitos fixos. Além disso, com base em Johnston e 

Dinardo (1997); Almeida (2012) e Golgher (2015), por mais que a literatura sobre painel 

espacial ainda seja emergente, quando comparada a modelagem de dados cross-section, a 

maioria dos trabalhos publicados utilizam e/ou recomendam a utilização de efeitos fixos.  

Segundo Elhorst (2011), efeitos específicos devem ser fixos, em casos como os dessa 

tese, porque cada unidade espacial representa a si mesma e não foi produto de amostra gerada 

aleatoriamente. Todavia, é possível testar estatisticamente que modelo melhor se adequa a 

estimação de heterogeneidade espacial não observável, um teste recomendado é o de Hausman 

(1978). O teste de Hausman segue uma distribuição assintótica de qui-quadrado com 𝑘 graus 

de liberdade sob a hipótese nula de que o estimador de efeitos aleatórios está correto.  

Após definição do modelo, deve-se estima-lo sem dependência espacial para checar os 

pressupostos básicos e logo após checa os resíduos para averiguar a existência de 

autocorrelação espacial. Em caso negativo, fica com o modelo clássico e, em caso de presença 

de dependência espacial segue para estimação de modelos espaciais. Nesse último caso, deve-

se escolher o modelo que atinja o menos critério de informação.  

No que se refere a seleção e definição dos modelos de regressão espacial para dados em 

painel, Beloti; Hughes e Piano Mortari (2017) propuseram uma rotina de execução alternativa 

a de Almeida (2012), que sugere a escolha e determinação do modelo espacial a partir de um 

Spatial Durbin Model – SDM, de efeitos fixos, com posteriores comparações aos resultados 

dos coeficientes e critérios de informação gerados em estimações de modelos como o SAR, 

SEM e SAC. Tal escolha, teoricamente, é defendida por LeSage e Fischer (2008); Lesage e 

Pace (2009) e Elhorst (2010) que motivaram e descreveram possíveis vantagens do uso do SDM 

para modelos de crescimento espacial. A utilização desta especificação é baseada na 

plausibilidade de duas circunstâncias que podem surgir no modelo de crescimento econômico 

espacial: dependência espacial baseada nos distúrbios de uma regressão de OLS e na 

endogeneidade de uma variável explicativa omitida. Segundo os autores, essas condições 

observadas em aplicações espaciais de crescimento fazem do SDM uma boa opção 

econométrica sobre outras alternativas. 

Em suma, esta subseção teve como finalidade delimitar e descrever o arcabouço 

metodológico utilizado nessa tese de forma que explanou todos os procedimentos adotados na 
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pesquisa quantitativa que teve como foco a busca por padrões espaciais de crimes, 

determinantes sociespaciais da criminalidade e averiguação de presença de spillovers. Sendo 

assim foram discutidas as teorias que sustentam os modelos econométricos globais e locais e 

que englobam a interação espacial por meio de matrizes de ponderação espacial definidas a 

partir de uma Análise Exploratória dos Dados Espaciais (AEDE), que será discutida na próxima 

subseção. 

4.3 Análise exploratória de dados espaciais de crimes contra a vida, entre os anos de 2010 

a 2017, e de crimes contra o patrimônio, nos anos de 2017 e 2018, ocorridos na RIDE/DF 

Conforme citado anteriormente, optou-se por realizar uma Análise Exploratória dos 

Dados Espaciais (AEDE) visando testar, inicialmente, hipóteses relativas a existência de efeitos 

espaciais no comportamento das variáveis de crime e demais explicativas da RIDE/DF em uma 

escala municipal. Na AEDE foi possível identificar outliers espaciais, identificar padrões 

espaciais ou clusters espaciais e, por fim, subsidiou na determinação dos diferentes regimes 

espaciais existentes nos dados de crimes da RIDE/DF. 

Considerando a análise estatística descritiva dos dados já realizada, essa subseção 

buscou-se captar os efeitos espaciais das variáveis verificando uma possível presença de 

dependência espacial nos dados. De início, as relações de vizinhança foram definidas por meio 

de matrizes de ponderação espacial que contaram com critérios de distância geográfica, do tipo 

𝑘  vizinhos, visando expressar a força da autocorrelação espacial por meio das interações dadas 

em função de uma distância pré-estabelecida, baseando-se na Lei de Tobler. 

A matriz espacial foi definida a partir dos procedimentos de Baumont (2004) que define 

como critério decisivo na escolha da matriz aquela que apresentar o maior valor no Índice de 

Moran104 ou I de Moran. Por meio deste indicador foi possível inferir a autocorrelação espacial 

global para constatar a presença de dependência espacial nos dados e, em seguida, a 

autocorrelação espacial local para detectar os padrões espaciais e outliers existentes entre os 

municípios da RIDE/DF no que compete aos dados de homicídios do período de 2010 a 2017 

e de roubos registrados nos anos de 2017 e 2018. 

 No caso dos homicídios, a matriz com maior I de Moran, ou seja, com maior 

significância foi a matriz de distância com 4 vizinhos, sendo que se preferiu utilizá-la na 

extensão em quilômetros. A matriz de pesos espaciais considerando 4 vizinhos próximos foi a 

mais frequente nas análises ano a ano no período de 2010 a 2017 (Ver Apêndice X) e foi 

                                                 
104 Ver Moran (1948). 
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significante também quando se utilizou a média das taxas de homicídios dos municípios da 

RIDE/DF no interstício temporal anteriormente citado (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Coeficiente I de Moran para a variável correspondente à taxa média de homicídios, 

por 100.000 habitantes, da RIDE/DF no período de 2010 a 2017 

Matriz Ordem105 I de Moran 

Rainha 1 0,404 

Rainha 2 0,191 

Rainha 2 include 0,279 

Torre 1 0,404 

Torre 2 0,279 

Torre 2 include 0,279 

K vizinhos 3 (Km) 0,446 

K vizinhos 4 (Km) 0,450 

K vizinhos 5 (Km) 0,406 

K vizinhos 6 (Km) 0,385 

K vizinhos 7 (Km) 0,328 

K vizinhos 8 (Km) 0,265 

K vizinhos 9 (Km) 0,256 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019), utilizando o software GeoDa 1.14. 

 

 A matriz de pesos espaciais W escolhida apresentou valor de I de Moran global superior 

as demais matrizes. O valor foi de 0,450 e foi estatisticamente significativo, indicando a 

autocorrelação global positiva pois excedeu seu valor esperado que era de -0,0303. (Figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Km = Distância de vizinhos dada em quilômetros e Include = Matrizes contíguas que levam em conta os 

vizinhos diretos e os vizinhos dos vizinhos diretos. 
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Figura 47: I de Moran Global para taxas médias de homicídios, por 100.000 habitantes, de 

municípios da RIDE/DF para os anos de 2010 a 2017 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019), utilizando o software GeoDa 1.14. 

 

A partir da Figura 47, concluiu-se que os municípios da RIDE/DF que apresentaram 

altas taxas médias de homicídios por 100 mil habitantes, nos anos de 2010 a 2017, estavam 

circundados de outros municípios que também apresentaram altas taxas de homicídios, isto é, 

foi notada similaridade entre os valores de certos municípios da região e seus vizinhos. Todavia, 

o I de Moran Global, na figura anterior, não oferece uma interpretação robusta da força da 

autocorrelação, conforme relatado por Almeida (2012), sendo assim se fez necessário 

apresentar o Diagrama de Dispersão de Moran para as taxas médias de Homicídios dos 

municípios da RIDE/DF, para os anos de 2010 a 2017 (Figura 48). 
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Figura 48: Diagrama de Dispersão de Moran para taxas médias de homicídios, por 100.000 

habitantes, de municípios da RIDE/DF entre os anos de 2010 a 2017 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019), utilizando o software GeoDa 1.14. 

  

No eixo vertical do diagrama demonstrado na Figura 48 está a defasagem espacial da 

taxa média de homicídios e no eixo horizontal a própria taxa média de homicídios. Nesse 

sentido, foi notada uma acentuada e positiva dispersão dos dados nos resultados obtidos a partir 

da matriz de pesos determinada. O Diagrama na Figura anterior também destaca as 

características Alto-Alto (AA), Baixo-Alto (BA), Baixo-Baixo (BB) e Alto-Baixo (AB). Sendo 

que os municípios que estão no quadrante AA exibiram altos valores de taxas médias de 

homicídios e estão rodeados por municípios que também possuem altos valores de homicídios. 

No quadrante BA do diagrama encontraram-se municípios que apresentaram um baixo valor da 

taxa média de homicídios, se comparado a média da RIDE/DF, e estão rodeados por municípios 

com alto valor da taxa média de homicídios. O terceiro quadrante considerado BB, refere-se ao 

grupo de associação espacial cujos municípios mostraram valores baixos da taxa média de 

homicídios circundados por municípios com taxas abaixo da média da região. Por fim, o 
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quadrante AB diz respeito a um agrupamento que possui um valor alto da taxa de homicídio se 

comparado à média e é vizinha de municípios com um baixo valor. 

Contudo, Almeida (2012) ressalta que as estatísticas de autocorrelação global, tratadas 

anteriormente não conseguem captar a ocorrência de autocorrelação local estatisticamente 

significante e assim se fez necessária a utilização de uma estatística que captasse esse efeito. 

Sendo assim, foi calculado o I de Moran Local visto que este indicador tem a capacidade de 

capturar padrões locais de associação linear. Na Figura 49, são apresentados os clusters que 

possuem significância estatística para o I de Moran Local, considerando a taxa média de 

homicídios dos municípios da RIDE/DF, de 2010 a 2017, como variável dependente. 

 

Figura 49: Nível de significância do I de Moran Local para taxas médias de homicídios, por 

100.000 habitantes, de municípios da RIDE/DF entre os anos de 2010 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019) e IPEA (2019), utilizando os 

softwares GeoDa 1.14 e ArcGis 10.4.1. 

  

Na Figura 49, foi visto que os municípios goianos de Luziânia, Novo Gama e Santo 

Antônio do Descoberto apresentaram altas similaridades espaciais entre suas taxas médias de 

homicídios e as de seus vizinhos a um nível de confiança estatística de 99%. Já o DF, o 

município mineiro de Arinos e os municípios goianos de Alto Paraíso, Cavalcante, Cidade 
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Ocidental, Goianésia e Valparaíso de Goiás contaram com similaridades altas com seus 

vizinhos a 95% de confiança. Quanto aos demais 24 entes da RIDE/DF, não foi possível afirmar 

a existência de similaridades/dissimilaridades espaciais nas taxas médias de homicídios com 

significância estatística.  

Dadas as significâncias, por meio do Diagrama de Dispersão de Moran foi possível ver 

a constituição de 3 clusters a partir da taxa média de homicídios na RIDE/DF para os anos de 

2010 a 2017 (Figura 50), sendo que o I de Moran apresentou valor igual a 0,450 confirmando 

a presença de dependência espacial e de um valor mediano da autocorrelação espacial local 

positiva. 

 

Figura 50: Análise de dependência espacial local (LISA) para taxas médias de homicídios, 

por 100.000 habitantes, de municípios da RIDE/DF entre os anos de 2010 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019) e IPEA (2019), utilizando os 

softwares GeoDa 1.14 e ArcGis 10.4.1. 

  

Em consonância com o que foi demonstrado na Figura 50, notou-se que o Diagrama de 

Dispersão de Moran apresentou 5 municípios goianos (Cidade Ocidental, Luziânia, Novo 

Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás) com características do tipo Alto-

Alto, ou seja, esses municípios apresentaram altas taxas médias de homicídios e estão ao redor 



163 

 

de vizinhos com taxas médias também altas quando comparadas com a taxa média da RIDE/DF. 

O DF foi classificado no tipo Baixo-Alto haja vista ter apresentado baixas taxas médias de 

homicídios, mas esteve circundado de municípios com altas taxas médias de homicídios.  

O terceiro e último cluster foi formado pelos municípios de Alto Paraíso (GO), 

Cavalcante (GO), Goianésia (GO) e Arinos (MG) que apresentaram padrão do tipo Baixo-Baixo 

visto que apresentam baixas taxas médias de homicídios em consonância com seus vizinhos 

que também apresentaram valores baixos dada a média da região. Não foi formado nenhum 

agrupamento do tipo Alto-Baixo e nos demais municípios não foi possível inferir nenhum 

padrão com significância estatística.  

Em uma análise ano a ano entre 2010 e 2017, vide Apêndice Y, com a utilização de 

matrizes de distância, na maioria dos casos, foi visto que as observações não destoaram muito 

dos resultados obtidos com a média nos quais o DF aparece em quase todos os anos no 

agrupamento Baixo-Alto, sendo circundado de municípios com altas taxas de homicídios por 

100 mil habitantes. Ainda foi visto também que o município de Luziânia apareceu em todos os 

anos em um padrão Alto-Alto no qual apresentou altas taxas de homicídios e também este 

rodeado de municípios com altos valores quando comparados com a média da região, como 

foram os casos dos municípios de Santo Antônio do Descoberto, Cidade Ocidental, Novo Gama 

e Valparaíso de Goiás.  

Os agrupamentos Baixo-Baixo e Baixo-Alto oscilaram de composição ao decorrer dos 

anos, sendo que tiveram municípios do norte e leste goiano em maiores proporções e do 

noroeste mineiro, esporadicamente. Nesses casos também foram observados alguns outliers 

espaciais, principalmente, em municípios que se situam próximos a divisa com o Estado da 

Bahia e que em alguns anos entre 2010 e 2017, eventualmente, estiveram em situações com 

altas taxas médias de homicídios e vizinhos com valores menores, como foi o caso de Alvorada 

do Norte, em Goiás, e de Simolândia que nos anos de 2016 e 2017, inferidas por meio de 

matrizes de k vizinhos de ordem 4, apresentou altos valores médios de homicídios, por 100.000 

habitantes, estando também circundado por municípios vizinhos que apresentaram também 

altas taxas de homicídios.  

 Conforme discutido na subseção 4.1 desta tese, os homicídios de jovens em idade de 15 

a 29 anos foi bem expressiva na RIDE/DF para os anos em estudo, sendo que há indícios de 

segregação racial e uso de meios letais na maioria dos homicídios ligados a indivíduos nessa 

faixa etária. Dessa forma, por meio da utilização de uma matriz espacial de distância com 3 

vizinhos próximos, foi possível observar a presença de dependência espacial nas taxas médias 
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de homicídios de jovens pretos ou pardos que foram vítimas de arma de fogo na RIDE/DF, 

entre os anos de 2010 a 2017 (Figura 51). 

 

Figura 51: Diagrama de Dispersão de Moran para taxas médias de homicídios, por 100.000 

habitantes, de jovens pretos ou pardos e atingidos por armas de fogo em municípios da 

RIDE/DF entre os anos de 2010 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019), utilizando o software GeoDa 1.14. 

 

 De acordo com a Figura 51, foi possível notar a existência de uma autocorrelação 

espacial positiva, I de Moran igual a 0,443 e p-Valor 0,000, e uma dispersão acentuada similar 

a da taxa média de homicídios geral. Considerando o Diagrama de Dispersão de Moran os 

municípios foram distribuídos em sua maioria nos quadrantes Alto-Alto, Baixo-Alto e Baixo-

Baixo. Já na análise do I de Moran Local foi observada a presença de 7 (sete) municípios que 

constituíram os clusters de taxa média de homicídios de jovens da RIDE/DF para o período em 

análise, com significância estatística (Figura 52). 
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Figura 52: Análise de dependência espacial local (LISA) para taxas médias de homicídios, 

por 100.000 habitantes, de jovens pretos ou pardos e atingidos por armas de fogo em 

municípios106 da RIDE/DF entre os anos de 2010 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIM/DATASUS (2019) e IPEA (2019), utilizando os 

softwares GeoDa 1.14 e ArcGis 10.4.1. 

 

 Dada a Figura 52, observou-se que ao considerar as taxas médias de homicídios dos 

jovens o DF, com nível de significância de 99%, foi caracterizado em um padrão Baixo-Alto, 

tendo baixas taxas, porém apresenta vizinhança com altas observações. Os municípios de 

Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás compuseram o 

cluster do tipo Alto-Alto com taxas médias altas em relação à média da região e contam também 

com municípios vizinhos de altos valores. Na composição Alto-Baixo foi notado apenas o 

município de Vila Propício e na de Baixo-Baixo apenas o de Arinos, que podem ser 

considerados outliers espaciais devido estarem em torno de municípios onde não foi possível 

detectar similaridades com significância estatística. 

 Nos dados de crimes contra o patrimônio, foi evidenciada dependência espacial por 

meio da taxa média de roubos, por 100.000 habitantes entre 2017 e 2018 (Figura 53). 

 

                                                 
106 Não foram disponibilizados dados dos municípios de Barro Alto e Mimoso de Goiás (Ambos com cor branca 

no mapa da Figura 52). 
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Figura 53: Diagrama de Dispersão de Moran para taxas médias de roubos, por 100.000 

habitantes, de municípios da RIDE/DF entre os anos de 2017 a 2018 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da SEJUSP/MG (2019), SSP/DF (2019) e SSP/GO (2019), 

utilizando o software GeoDa 1.14. 
  

A autocorrelação espacial foi alta e positiva com valor do I de Moran igual a 0,673 e p-

Valor de 0,000, calculados a partir de uma matriz de distância de 3 vizinhos (Tabela 5). Tal 

matriz obteve maior I de Moran tanto na média quanto na análise ano a ano (Ver Apêndice Z). 

Os dados de roubos dos municípios, mostraram-se menos dispersos que os de homicídios e com 

concentrações maiores em padrões Alto-Alto e Baixo-Baixo.  
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Tabela 5 - Coeficiente I de Moran para a variável correspondente à taxa média de roubos, por 

100.000 habitantes, da RIDE/DF no período de 2017 a 2018 

Matriz Ordem107 I de Moran 

Rainha 1 0,556 

Rainha 2 0,172 

Rainha 2 include 0,315 

Torre 1 0,556 

Torre 2 0,315 

Torre 2 include 0,315 

K 3 (Km) 3 (Km) 0,673 

K 4 (Km) 4 (Km) 0,647 

K 5 (Km) 5 (Km) 0,585 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da SEJUSP/MG (2019); SSP/DF (2019) e SSP/GO (2019), 

utilizando o software GeoDa 1.14. 
 

 Em uma apuração local e univariada da dependência espacial, considerando a 

significância estatística, foi possível observar a formação de apenas 2 (dois) clusters extremos. 

Um deles o Alto-Alto formado pelo DF e por municípios da microrregião do Entorno Sul de 

Brasília, sendo notado nos dois anos analisados (Apêndice AA). O outro agrupamento foi do 

tipo Baixo-Baixo, e com exceção do ano de 2018 que contou com o município de Arinos (MG), 

o aglomerado foi composto em maior parte pelos municípios do norte goiano que apresentaram 

baixas taxas e estão em torno de vizinhos também com observações baixar em relação à média 

da região. 

Quanto ao I de Moran Local, para as taxas médias de roubos nos municípios da 

RIDE/DF, foram notados 9 (nove) municípios que constituíram os padrões de acordo com as 

taxas médias referente aos anos 2017 e 2018, considerando os que apresentaram significância 

estatística (Figura 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Km = Distância de vizinhos dada em quilômetros e Include = Matrizes contíguas que levam em conta os 

vizinhos diretos e os vizinhos dos vizinhos diretos.. 
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Figura 54: Análise de dependência espacial local (LISA) para taxas médias de roubos, por 

100.000 habitantes, de municípios da RIDE/DF entre os anos de 2017 a 2018 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da SEJUSP/MG (2019), SSP/DF (2019), SSP/GO (2019) e 

IPEA (2019), utilizando os softwares GeoDa 1.14 e ArcGis 10.4.1. 

 

 Em taxa média dos anos de 2017 e 2018, levando em conta a Figura 54, foi observado 

que o DF e os municípios goianos de Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio 

do Descoberto e Valparaíso de Goiás apresentaram altas taxas médias de roubos, por 100.000 

habitantes, bem como contaram com vizinhos que apresentaram os mesmos patamares. Já os 

municípios localizados em sentido norte goiano como Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte 

e Niquelândia, em média, constituíram um aglomerado do tipo Baixo-Baixo nos quais 

revelaram baixas taxas médias de roubos estando ao redor de municípios que obtiveram valores 

similares, levando em comparação o valor médio da RIDE/DF. 

 Em suma, nas análises feitas até esse ponto da tese foi vista a presença de dependência 

espacial nas taxas de homicídios e de roubos, por 100.000 habitantes, dos municípios que 

integram a RIDE/DF, para os anos propostos. Além disso, detectou-se uma autocorrelação 

espacial positiva para ambos os indicadores o que proporcionou a detecção de padrões espaciais 

gerados a partir de similaridades, bem como possíveis outliers espaciais localizados em pontos 

extremos e divisas com outras regiões.  
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Nas taxas de homicídios foi visto que as maiores observações em relação à média da 

região estão concentradas em municípios do Entorno Sul de Brasília que circundam o DF, sendo 

que este último não apresentou taxas maiores que a média da região. Os valores abaixo da média 

da região que também apresentaram relações de similaridades significativas com seus vizinhos, 

foram observadas em municípios do norte e leste goiano. Já nos valores das taxas de roubos, o 

DF integrou o cluster do tipo Alto-Alto no qual contou com altas taxas e similaridades desses 

valores em relação aos seus vizinhos.  

Esses resultados vistos em ambas as taxas, podem ter ligações com questões de maior 

concentração e desigualdade de renda (GARCIA NETO et al., 2017; GOMES et al., 2015) que 

nesse caso são mais expressivos no DF e nos municípios vizinhos do Entorno Sul de Brasília, 

que apresentam maiores níveis de renda per capita, daí tem forte relação com crimes contra o 

patrimônio, e também pelo fato de que absorveram a maior parte dos spillovers populacionais 

e que sofreram grandes transformações na configuração e produção de seus espaços advindos 

dos efeitos das especulações imobiliárias e das lutas pelo uso da terra no DF, durante a após a 

sua criação (PINTO e PELUSO, 2014; PELUSO e TORMIN, 2015), na qual motivam uma 

forte relação com os crimes contra a vida. 

 Os desfechos obtidos por meio da autocorrelação espacial mostraram associações 

positivas dos valores das taxas de crimes entre municípios da RIDE/DF, nos quais constataram 

a existência de dependência espacial entre as taxas de homicídios e de roubos nos anos 

analisados nessa tese. Por meio dos diagnósticos da autocorrelação espacial das taxas de crimes 

foi possível inferir os níveis de força e direção das associações dos valores entre municípios, 

bem como observar os padrões e outliers espaciais.  

Contudo, além das associações espaciais, dadas positivas nas análises das taxas de 

crimes dos entes federados da região, foi necessário também identificar se houve efeitos de 

transbordamentos entre os municípios por meio desses indicadores de crimes ou de outras 

variáveis que possam ser condicionantes e/ou determinantes das variações e patamares de 

criminalidade nas localidades que integram a RIDE/DF. 
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4.4 Condicionantes socioespaciais de crimes contra a vida, entre os anos de 2010 e 2017, e 

de crimes contra o patrimônio, dos anos de 2017 e 2018, nos municípios que integram a 

RIDE/DF 

 Nessa subseção, os crimes contra a vida foram auferidos pela taxa de homicídios, por 

100.000 habitantes, da RIDE/DF para o período de 2010 a 2017. Já os crimes contra o 

patrimônio se basearam nas taxas de roubos, por 100.000 habitantes, da referida região para os 

anos de 2017 e 2018. A utilização de modelos de regressão espacial foi motivada frente a 

problemática dessa tese que buscou explicar os condicionantes socioespaciais dos crimes, bem 

como pelo verificar os possíveis spillovers espaciais de crimes ocorridos na região. 

Nos crimes contra a vida, utilizou-se modelos espaciais com dados em painel que se 

referem aos 34 municípios da RIDE/DF no período de 2010 a 2017, baseados na disponibilidade 

de dados fornecidos pelo DATASUS (2019). Os roubos e seus determinantes foram explicados 

por meio de modelos espaciais com dados em corte transversal, para os mesmos munícipios 

citados anteriormente nos anos de 2017 e 2018, considerando os dados fornecidos pelos órgãos 

de segurança pública dos Estados de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal. (Vide Apêndice 

W).  

As variáveis explicativas dos modelos de regressão espacial, descritas na Tabela 6, 

foram selecionadas de acordo com os trabalhos teóricos e empíricos discutidos em seções 

anteriores, bem como frente as características de criação e formação da RIDE/DF. Os dados, 

em escala municipal, foram obtidos de modo secundário e cedidos por órgãos públicos e de 

pesquisa, como: os do Índice Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS disponibilizados pela 

Fundação João Pinheiro – FJP; as estatísticas municiais dos municípios goianos publicadas pelo 

Instituto Mauro Borges – IMB; os dados de vínculos e remuneração no mercado de trabalho 

formal contidos no Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e publicados pela Secretaria 

de Trabalho do Ministério da Economia - ME e; outros dados demográficos, econômicos e 

sociais fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Secretaria do 

Tesouro Nacional e pelo IPEADATA (Base do IPEA de indicadores macroeconômicos, 

regionais e sociais) 
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Tabela 6 – Descrição das variáveis utilizadas nos modelos de regressão espacial108estimados 

para as variáveis dependentes de crimes na RIDE/DF no período de 2010 a 2018. 

Variável Descrição 

thom 

Taxa de homicídios, por 100.000 habitantes, para cada ano. Total de óbitos 

classificados como homicídios dividido pela população do município e 

multiplicado por 100.000. No ano de 2010 foram utilizadas as populações 

contidas em dados do censo e nos demais baseou-se nas estimativas do 

IBGE. 

trou 

Taxa de roubos, por 100.000 habitantes, para cada ano. Total de ocorrência 

registradas como roubo dividido pela população do município e multiplicado 

por 100000. No ano de 2010 foram utilizadas as populações contidas em 

dados do censo e nos demais baseou-se nas estimativas do IBGE. 

tp1519 

Taxa de População na faixa etária de 15 a 19 anos de idade. Taxa de 

População de 15 a 19 anos de idade, por ano, dividida pela população total e 

multiplicado por 100. No ano de 2010 foram utilizados os dados censo e nos 

demais as estimativas do IBGE. 

tp2029 

Taxa de População na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. Taxa de 

População de 20 a 29 anos de idade, por ano, dividida pela população total e 

multiplicado por 100. No ano de 2010 foram utilizados os dados censo e nos 

demais as estimativas do IBGE. 

tp3049 

Taxa de População na faixa etária de 30 a 49 anos de idade. Taxa de 

População de 30 a 49 anos de idade, por ano, dividida pela população total e 

multiplicado por 100. No ano de 2010 foram utilizados os dados censo e nos 

demais as estimativas do IBGE. 

tp5069 

Taxa de População na faixa etária de 50 a 69 anos de idade. Taxa de 

População de 50 a 69 anos de idade, por ano, dividida pela população total e 

multiplicado por 100. No ano de 2010 foram utilizados os dados censo e nos 

demais as estimativas do IBGE. 

tosf 

Taxa ocupação do setor formal. Número de empregados no setor formal por 

ano, em 31 de dezembro, dividido pela população na faixa etária de 15 a 59 

anos, em percentual. No ano de 2010 foram utilizados os dados censo e nos 

demais as estimativas do IBGE. 

dlpc 

Despesas municipais per capita em desporto e lazer. Despesas municipais em 

desporto e lazer, por ano, e dividida pela população. No ano de 2010 foram 

utilizados os dados censo e nos demais as estimativas do IBGE. Os valores 

foram deflacionados para ano de 2017 com base no Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA. 

pbpc 

Produto Interno Bruto a preços correntes, por ano, dividido pela população. 

No ano de 2010 foram utilizados os dados censo e nos demais as estimativas 

do IBGE. O produto foi deflacionado para ano de 2017 com base no Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do DATASUS (2019), IBGE (2019), IMB (2019), FJP (2019), 

ME (2019), SEJUSP (2019), SSP/DF (2019) e SSP/GO (2019). 

 

 Considerando as variáveis contidas na Tabela 6, os crimes são dados em taxas por 

100.000 habitantes haja vista ter sido a forma mais recomendada na literatura. As taxas 

                                                 
108 Os dados das variáveis constam no Apêndice AB. 
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populacionais por faixas etárias foram relacionadas no intuito de analisar os perfis etários mais 

relacionados com os crimes na RIDE/DF, visto que dados do IPEA (2017); IPEA & FBSP 

(2019); UNODC (2011) e UNODC (2019) mostram maiores incidências, no Brasil e no mundo, 

em faixas de 15 a 29 anos de idade.  

Além disso, alguns teóricos da escola de Chicago, como Shaw e Mckay (1942), em seus 

estudos também identificaram maiores incidências de delitos em áreas com predominância de 

jovens e de indivíduos com baixas condições socioeconômicas. Sendo assim foram incluídas 

também variáveis relativas a ocupação e aos rendimentos, estas que ficaram restritas ao 

mercado de trabalho formal, dada a disponibilidade de dados, e compuseram o rol de variáveis 

explicativas com a finalidade de analisar possíveis relações entre o nível de ocupações de 

vínculo empregatício formal e a renda, frente as taxas de criminalidade.   

 O modelo espacial explicativo para homicídios da RIDE/DF, no período de 2010 a 2017, 

foi estimado seguindo os procedimentos dados por Beloti; Hughes e Piano Mortari (2017), no 

qual inicia o processo de estimação das relações entre os crimes e seus condicionantes a partir 

de um modelo SDM robusto com efeitos fixos, visto que são os mais recomendados na 

literatura109, considerando dados em painel. O modelo110 foi descrito da seguinte forma: 

 

𝑙𝑛𝑡ℎ𝑜𝑚𝑖𝑡 =  𝛽0𝑡 + 𝛽1𝑙𝑛𝑡𝑝1519𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑡𝑝2029𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑡𝑝3049𝑖𝑡 +  𝛽4𝑙𝑛𝑡𝑝5069𝑖𝑡 +

 𝛽5𝑙𝑛𝑡𝑜𝑠𝑓𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙𝑛𝑑𝑙𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙𝑛𝑝𝑏𝑝𝑐𝑖𝑡 +  𝜌 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑦𝑗𝑡
𝑁
𝑗≠𝑖 + 𝜏1 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑡𝑝1519𝑗𝑡 +

𝜏2 ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑡𝑝2029𝑗𝑡 + 𝜏3 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑡𝑝3049𝑗𝑡 +  𝜏4 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑡𝑝5069𝑗𝑡 +

 𝜏5 ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑡𝑜𝑠𝑓𝑗𝑡 + 𝜏6 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑑𝑙𝑝𝑐𝑗𝑡 + 𝜏7 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑝𝑏𝑝𝑐𝑗𝑡 + 𝜀𝑖𝑡   

(54) 

Em que: o primeiro termo é a constante do modelo, os sete seguintes com especificação 

do coeficiente 𝛽 referem-se às variáveis de cada município. O 𝜌 refere-se ao coeficiente que 

mede a dependência espacial da variável dependente e 𝑊𝑖𝑗 é a matriz de pesos espaciais. Os 

demais coeficientes, representados por 𝜏 referem-se às estimações das variáveis explicativas 

dos vizinhos e 𝜀𝑖𝑡 é o termo de erro.  

Os resultados estimados pelo modelo exposto na equação 54 estão demonstrados na 

Tabela 7, nos quais apresentaram teste de Hausman significativo para efeitos fixos. Na 

estimação foram consideradas 2.176 observações referentes a oito variáveis de 34 (trinta e 

quatro) municípios da RIDE/DF em um período de oito anos (2010 a 2017). A dependência 

                                                 
109 Ver LeSage and Pace (2009) e Elhorst (2010). 
110 O modelo conta com variáveis dadas em logaritmos naturais. 
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espacial foi mensurada a partir da matriz de k vizinhos de ordem 4, a utilizada na AEDE de 

homicídios contida na subseção 4.3 dessa tese. Considerando o procedimento de especificação 

do modelo sugerido Beloti; Hughes e Piano Mortari (2017, p. 15) o melhor processo estimado 

foi o do tipo SDM111 quando comparado aos modelos SAR, SEM e SAC por meio dos valores 

dos escalares e dos critérios de informação.  

  

Tabela 7: Resultado da estimação do modelo de regressão espacial efeitos fixos, com dados 

em painel e do tipo Spatial Durbin Model – SDM, para dados de homicídios e demais 

variáveis socioespaciais da RIDE/DF no período de 2010 a 2017 

Variáveis Coeficientes Erro padrão Valor Z P>|z| 

lntp1519 1,4374 0,6825 2,11 0,035** 

lntp2029 0,4710 0,5849 -0,81 0,421 

lntp3049 1,3661 0,5684 2.40 0.016*** 

lntp5069 -1,5262 0,2748 -5,55 0,000*** 

lntosf 0,1119 0,1430 0,78 0,434 

lndlpc -0,0094 0,0347 -0,27 0,786 

lnpbpc -0,2226 0,1335 -1,67 0,095* 

wlntp1519 3,1835 1,6931 1.88 0,060* 

wlntp2029 1,0680 1,7444 0,61 0,540 

wlntp3049 -2,5262 1,6224 -1,56 0,119 

wlntp5069 0,2119 0,7987 0,27 0,791 

wlntosf 0,4860 0,3734 1,30 0,193 

wlndlpc 0,1037 0,0764 1,36 0,175 

wlnpbpc -0,5232 0,2812 -1,86 0,063* 

𝜌 -0,2194 0,0929 -2,36 0,018*** 

Teste de 

Hausman 
AIC BIC 𝝈𝟐 LIK 

40,41 

(0,000)* 
417,1569 474,8497 

0,2390943 

(0,000)* 
-192.5784 

Fonte: Elaboração própria, utilizando o software Stata MP 15.1. Nível de Significância Estatística: *** = 1%; ** 

= 5%; * = 10%. 

 

 Na Tabela 7, as sete primeiras variáveis representam as variáveis explicativas do 

modelo, enquanto as sete seguintes são as defasadas espacialmente, isto é, são as estimações a 

partir das variáveis explicativas dos vizinhos. Considerando os resultados contidos na tabela 

anterior, notou-se que apenas seis variáveis foram estatisticamente significativas para explicar 

a taxa de homicídios, foram elas: taxa de população de 15 a 19 anos de idade, taxa de população 

de 30 a 49 anos de idade, taxa de população de 50 a 69 anos de idade, PIB per capita, taxa de 

taxa de população de 15 a 19 anos de idade dos vizinhos e PIB per capita dos vizinhos.  

                                                 
111 Resultado coincidente com a literatura, pois segundo LeSage e Pace (2009) o SDM é o único modelo que 

produz estimativas com coeficientes imparciais dados os quatro principais processos geradores de dados possíveis: 

SEM, SAR, SDM e modelo espacial geral (SAC), que inclui lag e dependência de erro espacial. 
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O 𝜌 apresentou resultado significativo e sinal negativo no coeficiente, condicionando 

que maiores taxas de homicídios em vizinhos implicaram em valores menores desse indicador 

em determinado município da RIDE/DF, além disso implica que o crime está disperso na região 

e apresenta indícios de transbordamentos. Conforme Uchôa e Menezes (2012), este fato está 

atrelado ao tipo agregação dos dados empregados. Quando são empregados dados mais 

desagregados observa-se a formação de ilhas de segurança formadas, por exemplo, por 

indivíduos com rendas mais elevadas e que podem ser captadas nos dados desagregados por 

municípios. Já em casos mais agregados, como em análise em Estados a associação tende a ser 

positiva porque se dá entre vizinhos de uma mesma região, de modo que regionalmente a 

criminalidade permanece alta ou baixa. 

Quanto as variáveis explicativas relativas a faixa etária, foi possível notar a presença de 

uma relação positiva entre a taxa de população de 15 a 19 anos de idade e a taxa de homicídios 

dos municípios, sendo que essa relação também esteve presente nos transbordamentos, ou seja, 

os valores desse indicador nos vizinhos também influenciaram positivamente a taxa de 

homicídios de demais municípios. Esse resultado foi de encontro aos encontrados por Gomes 

et al. (2014) que, por meio de estimação de um modelo SDM, contou com a taxa de indivíduos 

de 15 a 24 anos apresentando relação positiva com a taxa de homicídios de municípios do 

Estado do Paraná. Uchôa e Menezes (2012), através de um modelo painel espacial de dados 

para crimes em Estados brasileiros, também obteve o mesmo resultado e relata que uma maior 

proporção de jovens indicaria uma maior proporção indivíduos em idade criminal ativa.  

Além disso, conforme observado nas discussões da subseção 4.1 dessa tese, foram os 

jovens que mais sofrem a violência homicida na RIDE/DF. Sendo que, muitos desses indivíduos 

se envolvem com o tráfico de drogas, tornando-se assim parcela da população que se enquadra 

ao mesmo tempo nas causas e nos efeitos da criminalidade, e explica o grande impacto que essa 

parcela da população exerce sobre a criminalidade.  

A taxa de população de 30 a 49 anos de idade também apresentou coeficiente positivo, 

indicando que maiores taxas de homicídios em municípios estão relacionadas a municípios com 

maior número de indivíduos em tal faixa etária. Este fato coincide com estudo da UNODC 

(2019) que, por meio de dados mundiais, mostra uma relação positiva entre a proporção de 

pessoas com 30 a 49 anos de idade e taxa de homicídios, no entanto são vistos em maior 

frequência como causadores e pouco como vítimas. Já a taxa de população com 50 a 69 anos 

de idade apresentou relação negativa com os crimes contra a vida e, nesse sentido, se inferiu 

que a idade criminal ativa se limitou aos 49 anos de idade, pois a partir daí proporções maiores 

de pessoas com idade superior causam decréscimos na taxa de homicídios. 
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 Dentre as variáveis socioeconômicas, o PIB per capita foi a única que demonstrou 

significância estatística nas relações causais com os crimes contra a vida. O PIB per capita 

serve como medida da atividade econômica de uma determinada sociedade e é, geralmente, 

usada como indicador do seu grau de desenvolvimento econômico, contudo Amin, Comim e 

Iglesias (2009) ressaltam que a relação entre PIB e criminalidade não apresenta um padrão 

definido literatura, pois há relações ambíguas nas quais se alteram de acordo com os tipos de 

dados e tipos de crimes.  

Na RIDE/DF, o PIB per capita apresentou uma relação negativa com os crimes 

analisados tanto na relação com as taxas explicativas quanto nas defasagens, isso significa que 

municípios com baixo nível de atividade econômica, bem como os que estejam rodeados de 

vizinhos de mesmo patamar, apresentaram maiores taxas de homicídios. Esses resultados se 

assemelharam aos de Pereira e Menezes (2017) que observaram alto efeito negativo entre PIB 

e taxa de homicídios para 5.561 municípios brasileiros, com dados do ano de 2012, sendo que 

as relações continuaram fortes quando se considerou a espacialidade dos óbitos. 

 Na estimação SDM, uma mudança nas variáveis explicativas de uma localidade tem um 

impacto indireto em outras regiões. Segundo Elhorst (2011) um dos pontos fortes do modelo 

Durbin espacial é que ele não impõe restrições à magnitude dos efeitos indiretos. Esses efeitos 

indiretos, também conhecidos como efeitos de transbordamento espacial ou spillovers, 

geralmente são o foco principal dos estudos empíricos que utilizam técnicas econométricas 

espaciais.  

Conforme já mencionado na subseção 4.2, os efeitos diretos medem o impacto da 

alteração de uma dada variável explicativa do modelo sobre a variável dependente em uma 

unidade espacial. Enquanto os efeitos indiretos medem o impacto de uma mudança em uma 

variável explicativa em uma determinada localidade sobre a variável dependente em todas as 

outras unidades. Por esses motivos, os efeitos indiretos indicam se existem ou não efeitos de 

transbordamento espacial significativos (spillovers). Dessa forma, estão demonstrados na 

Tabela 8 os efeitos diretos, indiretos e totais das variáveis explicativas da taxa de homicídios, 

conforme modelo SDM apresentado anteriormente. 
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Tabela 8: Decomposição do efeito espacial total do modelo de efeitos fixos Spatial Durbin 

Model – SDM, estimado com dados em painel para homicídios e demais variáveis 

socioespaciais da RIDE/DF no período de 2010 a 2017 

Variáveis Efeito Direto Efeito Indireto Efeito Total 

lntp1519 1,347888** 2,393762** 3,741651***    

lntp2029 -0,5548802 1,132884 0,5780034 

lntp3049 1,518236*** -2,465808* -0,9475726 

lntp5069 -1,575717*** 0,4674029 -1,108314*    

lntosf 0,0982647 0,4076082 0,505873    

lndlpc -0,0116515 0,088045 0,0763935    

lnpbpc -0,2036576 -0,4159924* -0,61965***    
Fonte: Elaboração própria, utilizando o software Stata MP 15.1. Nível de Significância Estatística: *** = 1%; ** 

= 5%; * = 10%. 

 

Com base na Tabela 8, os efeitos diretos gerados pelo modelo indicaram que: i) um 

aumento de 1% na taxa de população de 15 a 19 anos de idade de um município provoca 

aumento de 1,34% na taxa de homicídios do mesmo; ii) um aumento de 1% na taxa de 

população de 30 a 49 anos de idade de um município aumenta 1,51% a taxa de homicídios desta 

localidade; e iii) um aumento de 1% na taxa de população de 50 a 69 anos de idade de um 

município provoca diminuição de 1,34% na taxa de homicídios do mesmo. A partir da análise 

dos impactos indiretos ou spillovers, concluiu-se que: i) um aumento de 1% na taxa de 

população de 15 a 19 anos de idade dos municípios vizinhos aumenta em 2,39% a taxa de 

homicídios do município considerado; ii) um aumento de 1% na taxa de população de 30 a 49 

anos de idade dos municípios vizinhos diminui em 2,46% a taxa de homicídios do município 

considerado; e iii) um aumento de 1% no PIB per capita dos municípios vizinhos diminui em 

0,41% a taxa de homicídios do município considerado.  

Já os efeitos totais implicam que: i) um aumento de 1% na taxa de população de 15 a 19 

anos de idade de um município e na de seus vizinhos aumenta 3,74% a taxa de homicídios do 

município considerado; ii) um aumento de 1% na taxa de população de 50 a 69 anos de idade 

de um município e na de seus vizinhos provoca diminuição de 1,1% na taxa de homicídios do 

município considerado; e iii) um aumento de 1% no PIB per capita de um município e no de 

seus vizinhos diminui em 0,61% a taxa de homicídios do município considerado. 

Levando em conta os resultados significativos dos efeitos totais, notou-se que os 

spillovers são superiores aos efeitos diretos, representando cerca de 51% do efeito total. Isto 

indica que mudanças nas variáveis taxa de população de 15 a 19 anos de idade, taxa de 

população de 50 a 69 anos de idade e PIB per capita de municípios vizinhos podem acarretar 

em maiores ou, aproximadamente, iguais mudanças na taxa de homicídios de um determinado 

município quando se compara as mudanças nas variáveis próprias. Tais proporções divergiram 
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das obtidas por Uchôa e Menezes (2012), em Estados brasileiros, nos quais os efeitos indiretos 

só responderam por 25% dos efeitos totais. Entretanto, foram encontradas evidências similares 

as de Pereira e Menezes (2017) que, em escala municipal, se observou spillovers significativos 

e negativos do PIB per capita nos crimes contra a vida e isso implica que uma política que 

defenda padrões de renda para as populações carentes de localidades vizinhas gerará efeitos 

positivos no controle do avanço da criminalidade. Além disso, indica que ao se deixar de lado 

políticas que garantam a geração de proventos às populações mais carentes do país, 

necessariamente, se estará conduzindo a economia para uma situação de repressão temporária 

da atividade criminal, sem que esse efeito se torne permanente. 

 O modelo explicativo para os crimes contra o patrimônio no período de 2017 a 2018, na 

RIDE/DF teve a taxa de roubos, por 100.000 habitantes, como variável dependente. As 

variáveis explicativas foram definidas com base na literatura e na disponibilidade de dados. 

Com exceção do PIB112 per capita, as variáveis independentes do processo gerador de dados 

foram as mesmas do utilizadas na estimação referente a taxa de homicídios. 

 Considerando que dados de roubos, da RIDE/DF, foram concedidos apenas para os anos 

de 2017 e 2018, a utilização de dados em painel para esse caso não se tornou inviável haja vista 

um baixo poder de explicação devido o pequeno número de observações e períodos. Sendo 

assim, optou-se por utilizar modelos de regressão espacial com dados em corte transversal ou 

cross-section. Nesse sentido, o modelo adotado também foi do tipo Spatial Durbin Model – 

SDM visto ter sido a opção que mais se adequou a discussão teórica e empírica, bem como 

apresentou os melhores valores nos critérios de informação e indicadores de dependência 

espacial, bem como por incorporar os spillovers de variáveis independentes que posso explicar 

a taxa de roubos da região em estudo.  O modelo113 foi descrito da seguinte forma: 

 

𝑙𝑛𝑡𝑟𝑜𝑢𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑡𝑝1519𝑖 + 𝛽2𝑙𝑛𝑡𝑝2029𝑖 + 𝛽3𝑙𝑛𝑡𝑝3049𝑖 +  𝛽4𝑙𝑛𝑡𝑝5069𝑖 +

 𝛽5𝑙𝑛𝑡𝑜𝑠𝑓𝑖 + 𝛽6𝑙𝑛𝑑𝑙𝑝𝑐𝑖 +  𝜌 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑦𝑗
𝑁
𝑗≠𝑖 + 𝜏1 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑡𝑝1519𝑗 + 𝜏2 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑡𝑝2029𝑗 +

𝜏3 ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑡𝑝3049𝑗 +  𝜏4 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑡𝑝5069𝑗 +  𝜏5 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑡𝑜𝑠𝑓𝑗 +

𝜏6 ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑗≠𝑖 𝑙𝑛𝑑𝑙𝑝𝑐𝑗 + 𝜀𝑖   

     (55) 

                                                 
112 Até o fechamento da coleta e análise de dados desta tese, os dados de PIB municipais ainda não tinham sido 

disponibilizados. 
113 O modelo conta com variáveis dadas em logaritmos naturais. 
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Em que: o primeiro termo é a constante do modelo, os seis seguintes com especificação 

do coeficiente 𝛽 referem-se às variáveis de cada município. O 𝜌 refere-se ao coeficiente que 

mede a dependência espacial da variável dependente e 𝑊𝑖𝑗 é a matriz de pesos espaciais. Os 

demais coeficientes, representados por 𝜏 referem-se às estimações das variáveis explicativas 

dos vizinhos e 𝜀𝑖  é o termo de erro.  

 Os resultados estimados pelo modelo exposto na equação 55 apresentaram I de Moran 

significativo para a presença de dependência espacial e teste LM significativo e robusto apenas 

para os dados do ano de 2018. Sendo assim, para o ano de 2017 foi estimado um modelo robusto 

sem dependência espacial, com 272 observações referentes a oito variáveis de 34 (trinta e 

quatro) municípios da RIDE/DF, utilizando o estimador de mínimos quadrados ordinários, no 

qual foi equacionado da seguinte forma: 

 

𝑙𝑛𝑡𝑟𝑜𝑢𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑡𝑝1519𝑖 + 𝛽2𝑙𝑛𝑡𝑝2029𝑖 + 𝛽3𝑙𝑛𝑡𝑝3049𝑖 +  𝛽4𝑙𝑛𝑡𝑝5069𝑖 +

 𝛽5𝑙𝑛𝑡𝑜𝑠𝑓𝑖 + 𝛽6𝑙𝑛𝑑𝑙𝑝𝑐𝑖 +  𝛽7𝑙𝑛𝑝𝑏𝑝𝑐𝑖 + 𝜀𝑖  

(56) 

Em que: o primeiro termo é a constante do modelo, os sete seguintes com especificação 

do coeficiente 𝛽 referem-se às variáveis de cada município e 𝜀𝑖  é o termo de erro. Considerando 

os procedimentos sugeridos por Almeida (2012), os resultados gerados a partir da equação 56 

foram expostos na Tabela 9, a seguir. 

 

Tabela 9: Resultado da estimação do modelo de regressão múltipla, com dados cross-section 

e sem dependência espacial, para dados de roubos e demais variáveis socioespaciais da 

RIDE/DF no ano de 2017 

Variáveis Coeficientes Erro padrão Valor Z P>|z| 

lntp1519 0,12332 2,71863 0,04536 0,964 

lntp2029 5,37302 2,85611 1,88124 0,071* 

lntp3049 4,12503 2,95725 1,39489 0,175 

lntp5069 -2,14409 2,02366 -1,05951 0,299 

lntosf 1,83530 0,70624 2,59867 0,015*** 

lndlpc -0,07091 0,12338 -0,57476 0,570 

lnpbpc -1,31802 0,49417 -2,66714 0,013*** 

Teste de 

Jarque-Bera 

Teste de 

Breusch-Pagan 
I de Moran Teste F R2 

1,7116          

(0,42494) 

4,3710 

(0,73619) 

1.2313        

(0.21822) 

8,76679 

(0,000)* 
0,7124 

Fonte: Elaboração própria, utilizando o software GeoDaSpace 1.2. Nível de Significância: *** = 1%; ** = 5%; 

* = 10%. 
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Os resultados presentes na Tabela 9, mostraram que apenas três variáveis foram 

estatisticamente significativas para explicar a taxa de roubos no ano de 2017, considerando a 

ausência de dependência espacial, foram elas: taxa de população de 20 a 29 anos de idade, taxa 

de ocupação do setor formal e PIB per capita municipal. Sendo que, o indicador de roubos 

esteve relacionado positivamente com as variáveis de idade e de ocupação e negativamente com 

o nível de atividade econômica. Isso significa que, dada a insignificância estatística de efeitos 

espaciais, maiores proporções de populações na faixa de 20 a 29 anos de idade e de pessoas 

ocupadas no setor formal provocam aumentos na taxa de roubos, enquanto maiores valores em 

tal indicador de crime contra o patrimônio esteve condicionado a menores valores de PIB per 

capita municipal. 

Na estimação para o ano de 2018 foram consideradas 238 observações referentes a sete 

variáveis de 34 (trinta e quatro) municípios da RIDE/DF. A dependência espacial foi mensurada 

a partir da matriz de k vizinhos de ordem 3, a mesma utilizada na AEDE de roubos contida na 

subseção 4.3 dessa tese. Considerando o procedimento de especificação do modelo sugerido 

por Almeida (2012, p. 236), o melhor processo estimado foi o do tipo SDM, exposto na Tabela 

10, no qual foi comparado aos modelos SAR, SEM e SAC por meio dos valores dos escalares 

e dos critérios de informação. 

 

Tabela 10: Resultado da estimação do modelo de regressão espacial com dados cross-section 

e do tipo Spatial Durbin Model – SDM, para dados de roubos e demais variáveis 

socioespaciais da RIDE/DF no ano de 2018 

Variáveis Coeficientes Erro padrão Valor Z P>|z| 

lntp1519 5,9470671 2,0807225 2,8581740 0,004*** 

lntp2029 5,8272972 2,1471001        2,7140315        0,006*** 

lntp3049 9,7532853 2,6671635 3,6568007 0,000*** 

lntp5069 1,7629551 1,1394412 1,5472102 0,121 

lntosf -0,1466120 0,3220820 -0,4552008        0,648 

lndlpc 0,1499685 0,0853007        1,7581151        0,078* 

wlntp1519 1,8732089        4,5021639        0,4160686        0,677 

wlntp2029 -2,8783764        5,3866519       -0,5343535        0,593 

wlntp3049 -0,5098175        4,6919822       -0,1086572        0,913 

wlntp5069 -3,4998895        2,7701678       -1,2634215        0,206 

wlntosf -0,4729635        0,5553032       -0,8517213        0,394 

wlndlpc 0,4833952        0,1717789        2,8140548        0,004*** 

𝜌 0,3008174 0,1668440 1,8029854 0,071* 

Teste de 

Jarque-Bera 

Teste de 

Breusch-Pagan 
I de Moran 

LM robusto 

(lag) 

LM robusto 

(error) 

1,8800          

(0,39063) 

3,0595          

(0,80134) 

2,9442        

(0,00324)*** 

8,8319        

(0,00296)*** 

1,0694        

(0,30108) 
Fonte: Elaboração própria, utilizando o software GeoDaSpace 1.2. Nível de Significância: *** = 1%; ** = 5%; 

** = 10%. 
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Com base na Tabela 10, denotou-se que as seis primeiras variáveis representam as 

variáveis explicativas do modelo, enquanto as seis seguintes são as defasadas espacialmente, 

isto é, são as estimações a partir das variáveis explicativas dos vizinhos. Considerando os 

resultados contidos na tabela anterior, notou-se que apenas cinco variáveis foram 

estatisticamente significativas para explicar a taxa de roubos no ano de 2018, foram elas: taxa 

de população de 15 a 19 anos de idade, taxa de população de 20 a 29 anos de idade, taxa de 

população de 30 a 49 anos de idade, gastos públicos municipais per capita com desporto e lazer, 

gastos públicos municipais per capita com desporto e lazer dos vizinhos.  

O 𝜌 apresentou resultado significativo e positivo no coeficiente, determinando que 

maiores taxas de roubos em vizinhos ocasionaram valores maiores desse indicador em 

determinado município da RIDE/DF, ou seja, há concentração espacial dos crimes. É notável a 

diferença entre os comportamentos de associação espacial da taxa de crimes contra o patrimônio 

e a taxa de crimes contra a pessoa, no caso da RIDE/DF foi possível observar a partir dos 

padrões espaciais discutidos na seção 4.3 dessa tese. Além disso, segundo Kelly (2000), de 

forma geral isso se justifica devido os crimes contra o patrimônio apresentarem motivações 

econômicas enquanto os crimes contra a pessoa se explicam melhor pelas teorias de tensão e 

desorganização social. A urbanização é vista como um dos principais indutores de violência 

urbana o que pode favorecer a questão do anonimato e de baixo custo moral e, nesse sentido, 

Glaeser e Sacerdote (1999) apontam que regiões mais urbanizadas e com maior concentração 

de renda tendem a ter maiores taxas de crimes patrimoniais. 

Os resultados dos transbordamentos espaciais da taxa de roubos, mostrados na Tabela 

9,  se assemelham aos resultados obtidos em outros trabalhos presentes na revisão de literatura 

dessa tese como os de: Gomes et al. (2015) que encontrou uma associação espacial positiva na 

taxa de crimes contra o patrimônio de munícipios mineiros, para dados do ano de 2010, 

utilizando modelo SDM; Araújo e Vieira (2017) que detectaram relação relações espaciais 

positivos entre taxas de crimes contra o patrimônio em municípios paulistas, no ano de 2013, 

utilizando modelo espacial do tipo SAR; e Garcia Neto et al. (2017) encontraram resultados 

semelhantes ao analisarem a taxa de crimes contra o patrimônio por 100 mil habitantes dos 

municípios paulistas no ano de 2015, com utilização de um modelo de erro espacial. 

No que se refere as variáveis explicativas de faixa etária, observou-se uma relação 

positiva entre a taxa de roubos e as: taxas de população de 15 a 19 anos de idade; taxas de 

população de 20 a 29 anos de idade e as taxas de população de 30 a 49 anos de idade. Todavia 

essa relação não esteve presente nos transbordamentos, ou seja, não foram detectados resultados 

estatisticamente significativos que evidenciassem quaisquer influências das variáveis citadas 
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anteriormente na taxa de homicídios de demais municípios. Como se observou, as relações entre 

faixas etárias populacionais e taxas de roubo apresentaram relações diferentes comparadas com 

as das taxas de homicídios, sendo que no caso dos crimes relativos ao patrimônio, os dados 

populacionais indicam uma faixa etária mais ampla correlacionada a tais crimes. 

 Dentre as variáveis socioeconômicas, a que concerne aos gastos públicos municipais 

per capita com desporto e lazer foi a única que demonstrou significância estatística nas relações 

causais com a taxa de roubos, inclusive em termos de transbordamento. O coeficiente dessa 

variável indica que os referidos gastos apresentaram relação positiva com as taxas de crimes 

patrimoniais. Tal resultado pode estar relacionado ao fato de que a maior oferta de espaços de 

desporto e lazer estão presentes nas áreas mais urbanizadas e com maiores padrões de renda. 

Como já discutido nessa tese, o DF no período 2017 a 2018 foi responsável por mais de 70% 

dos registros de roubos na RIDE/DF, e juntamente com os municípios de Valparaíso de Goiás, 

Luziânia, Águas Lindas de Goiás e Novo Gama concentraram, aproximadamente, 90% das 

ocorrências de roubos e na AEDE estiveram dentro de um padrão espacial do tipo Alto-Alto. 

Em contrapartida, o DF apresentou gasto per capita que representou quase o dobro de 

todos os demais municípios da RIDE/DF, sendo que os gastos alocados em Valparaíso de Goiás, 

Luziânia, Águas Lindas de Goiás e Novo Gama estão entre os menores observados (Ver 

Apêndice AB). Conforme Ribeiro, Tenório e Holanda (2015), o Distrito Federal representa uma 

estrutura polinucleada com configuração espacial que concentra os melhores centros de 

trabalho e de lazer como: hospitais, escolas, universidades, centros de negócios e de compras, 

lazer, serviços especializados, entre outros, e devido a isso exerce um papel central no qual tem 

em volta diversos municípios que demandam tais bens e serviços e assim promovem uma 

intensa mobilidade. Dadas as considerações anteriores, a Tabela 11 demonstra os efeitos 

diretos, indiretos e totais das variáveis explicativas da taxa de roubos, conforme modelo SDM 

estimado em dados cross-section para o ano de 2018. 

 

Tabela 11: Decomposição do efeito espacial total do modelo Spatial Durbin Model – SDM, 

com dados cross-section, estimado para dados de roubos e demais variáveis socioespaciais da 

RIDE/DF no ano de 2018 

Variáveis Efeito Direto Efeito Indireto Efeito Total 

lntp1519 6,754572874** 4,430310731** 11,18488361** 

lntp2029 5,579143406** -1,361474373** 4,217669032** 

lntp3049 10,28780353** 2,932588114** 13,22039164** 

lntp5069 1,108172497 -3,592408232 -2,484235735 

Lntosf -0,26062425 -0,625518369 -0,886142619 

Lndlpc 0,266503555** 0,639359520** 0,905863075** 
Fonte: Elaboração própria, utilizando o software Stata MP 15.1. Nível de Significância: “**” Efeitos calculados 

com base em Golgher (2015) e testados por simulações de Monte Carlo e bootstrap a 95% de confiança. 
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Considerando os resultados estatisticamente significativos, é visto na Tabela 11 que os 

efeitos diretos gerados pelo modelo indicaram que: i) um aumento de 1% na taxa de população 

de 15 a 19 anos de idade de um município provoca aumento de 6,75% na taxa de homicídios 

do mesmo; ii) um aumento de 1% na taxa de população de 20 a 29 anos de idade de um 

município aumenta 5,57% a taxa de homicídios desta localidade; iii) um aumento de 1% na 

taxa de população de 30 a 49 anos de idade de um município provoca aumento de 10,28% na 

taxa de homicídios do mesmo; e iv) um aumento de 1% nas despesas públicas per capita em 

desporto e lazer induz um aumento de 0,26% da taxa de homicídios desta localidade.  

Na análise dos impactos indiretos ou spillovers, concluiu-se que: i) um aumento de 1% 

na taxa de população de 15 a 19 anos de idade dos municípios vizinhos aumenta em 4,43% a 

taxa de homicídios do município considerado; ii) um aumento de 1% na taxa de população de 

20 a 29 anos de idade dos municípios vizinhos diminui em 1,36% a taxa de homicídios do 

município considerado; iii) um aumento de 1% na taxa de população de 30 a 39 anos de idade 

dos municípios vizinhos aumenta em 2,93% a taxa de homicídios do município considerado; e 

iv) um aumento de 1% nas despesas públicas per capita em desporto e lazer nos vizinhos induz 

um aumento de 0,63% da taxa de homicídios do município considerado. 

Os efeitos totais indicaram que: i) um aumento de 1% na taxa de população de 15 a 19 

anos de idade de um município e na de seus vizinhos aumenta 11,18% a taxa de homicídios do 

município considerado; ii) um aumento de 1% na taxa de população de 20 a 29 anos de idade 

de um município e na de seus vizinhos provoca aumento de 4,21% na taxa de homicídios do 

município considerado; iii) um aumento de 1% na taxa de população de 30 a 39 anos de idade 

de um município e na de seus vizinhos aumenta em 13,22% a taxa de homicídios do município 

considerado; e iv) um aumento de 1% nas despesas públicas per capita em desporto e lazer de 

um município e nas de seus vizinhos induz um aumento de 0,9% da taxa de homicídios do 

município considerado. 

Dados os resultados significativos dos efeitos totais, notou-se que os spillovers são 

inferiores aos efeitos diretos, representando cerca de 22% do efeito total. Isto indica que 

mudanças nas variáveis discutidas de um dado município, de forma geral, podem acarretar em 

maiores mudanças na taxa de roubos desta localidade quando se compara as mudanças nas 

variáveis de seus vizinhos. 

 No que se referem aos efeitos diretos, de forma sucinta, a taxa de roubos esteve 

condicionada positivamente a aumentos populacionais de faixas etárias populacionais que vão 

de 15 a 49 anos de idade, e as despesas per capita com desporto e lazer. A taxa de homicídios, 

foi determinada positivamente por taxas populacionais das faixas de 15 a 19 anos de idade de 
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30 a 49, com relação positiva, e com taxas de população de 50 a 69 de forma negativa. Nos 

efeitos totais, os homicídios foram determinados positivamente por populações da faixa de 15 

a 19 anos de idade e negativamente com taxas de população de 50 a 69 anos de idade e PIB per 

capita, enquanto a taxa de roubos foi condicionada positivamente a taxas compostas no 

intervalo de 15 a 49 anos de idade e a despesas per capita com desporto e lazer.  

Em suma, por meio dos resultados dos modelos de regressão espaciais globais, foi visto 

que os spillovers são mais expressivos nos efeitos totais em casos de crimes contra a vida, 

sendo menores nos casos de crimes contra o patrimônio. Além disso, observou-se que os 

efeitos indiretos gerados a partir da taxa de jovens de 15 a 19 anos de idade foram positivos e 

mais altos na taxa de roubos do que na de homicídios, bem como foi visto que crimes contra 

o patrimônio também são impactados por maiores populações da faixa de 30 a 49 anos de 

idade, sendo que na de homicídios a relação entre tal variável e as taxas de crimes são 

negativas. Outro ponto é que a taxa de população de 20 a 29 anos de idade apresentou efeitos 

significados positivos para crimes contra o patrimônio, enquanto para crimes contra a vida os 

efeitos não foram significativos. Tal questão pode estar relacionado ao fato de que as análises 

dos crimes tiveram cortes temporais diferentes, ou pelo motivo de que os crimes contra a vida 

da RIDE/DF, entre 2010 e 2017, tiveram como alvo maior os indivíduos de 15 a 19 anos que 

ainda não apresentam maioridade penal e são mais suscetíveis ao ingresso no mundo do crime.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ato de estudar fenômenos socioespaciais é um grande desafio frente a todas as nuances 

nas quais se inserem os debates e suas diversas vertentes. A discussão sobre crime no âmbito 

da Geografia conta com uma vasta literatura e, obviamente, debates não se restringem à 

localização geográfica, pois perpassam inúmeras dimensões: sociais, espaciais, econômicas, 

demográficas, entre outras. No entanto, um denominador comum nas discussões sobre crime é 

sua ligação com os fenômenos de industrialização e urbanização.  

Diante disso, a discussão teórica dessa tese partiu do princípio de que o crime é uma 

questão urbana. Conforme os teóricos da Escola de Chicago, em estudos iniciados no final do 

século XIX, a aceleração da urbanização causada em grandes centros mundiais pela 

industrialização, acarretou diversas mazelas sociais ocasionadas pela falta de condições dignas 

de vida urbana relacionadas e a péssima oferta de infraestrutura urbana, que induzem um 

enfraquecimento das relações comunitárias e a perda da ordem moral. Dado esse cenário, as 

taxas de criminalidade se mostram elevadas e provocam a ruptura dos instrumentos de controle 

social que levam à uma desorganização social. 

A teoria da desorganização social difundida pela Escola de Chicago ainda é bastante 

utilizada como suporte teórico nas pesquisas de mapeamento e espacialização de crimes até os 

dias atuais. Isso norteou o objetivo geral da tese, de compreender a distribuição espacial da 

criminalidade na RIDE/DF, bem como suas relações com condicionantes socioespaciais, no 

período de 2010 a 2017 para crimes contra a vida e 2017 a 2018 para crimes contra o patrimônio. 

O recorte temporal foi justificado pelo de ter tido uma frequência acentuada, nesse período, nas 

pesquisas e estudos de diversas áreas e, inclusive, da Geografia, bem como pela 

disponibilização de dados pelos órgãos que gerenciam as estatísticas criminais.  

Considerando as discussões discorridas nesta tese, com base em estudos teóricos, 

empíricos e análise de dados secundários, foi possível concluir que os municípios que compõem 

a RIDE/DF se submeteram a uma urbanização desordenada que não foi causada pela 

industrialização e nem estava diretamente ligada a fatores vinculados a um desenvolvimento 

regional igualitário. A RIDE foi criada a partir de decisões políticas centralizadoras as quais até 

hoje ainda acarretam problemas sobre sua definição como região de desenvolvimento, de 

governança, de fundos, de mapeamento de fluxos e demandas locais, de participação ativa de 

entes federados e da sociedade civil etc. 

A partir de uma análise regional que buscou identificar as relações prevalecentes entre 

indivíduos e classes pertencentes a essa região, foi realizado um levantamento de características 
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socioespaciais da área no intuito de tentar entendê-la por meio de seus atributos 

socioeconômicos mais recentes. E observou-se que a RIDE/DF apresentou maior 

desenvolvimento do setor terciário da economia, com grande concentração em sua sede. Além 

disso, o aumento da urbanização não foi acompanhado de melhorias de infraestrutura urbana e 

de condições de renda e trabalho, o que gerou segregação socioespacial, induzindo outros 

problemas de ordem social. 

A RIDE/DF apresenta alto fluxo migratório em direção ao Distrito Federal, em busca 

de melhor qualidade de vida e emprego, seja mão-de-obra qualificada ou não, o que acaba 

provocando o inchaço tanto do Distrito Federal quanto das cidades já existentes em seu entorno, 

além do surgimento de novos núcleos urbanos na região, o que sobrecarrega principalmente as 

áreas de saúde e educação. Além disso, notou-se que a taxa de crescimento geométrico dos 

municípios da RIDE/DF é maior do que a do DF, indicando assim uma possível migração 

populacional que ocorre do DF para os municípios vizinhos do Entorno, em grande parte 

motivada pelo acesso à moradia e a menores custos de vida. 

É importante ressaltar que a região passou a ser considerada uma metrópole terciária 

e/ou quaternária, por apresentar uma expansão polinucleada, que em termos político-

administrativos adentra outros Estados, em maior escala, o de Goiás. Sendo caracterizada por 

uma centralização de funções econômicas, das oportunidades de trabalho e segregação 

residencial, ocasionados em grande parte por ações iniciais do Estado, e que resultaram em 

diversos problemas, como o desemprego estrutural, déficit habitacional, violência urbana e 

desigualdade socioespacial, que afetam não só o DF, pois isso gera efeitos de transbordamentos 

para os demais municípios da RIDE/DF. 

Nessas circunstâncias, essa tese buscou responder as seguintes proposições: como se 

configura a Geografia da criminalidade na RIDE/DF, interpretada por meio da análise da 

espacialização de crimes contra a pessoa no período de 2010 a 2017, e de crimes contra o 

patrimônio nos anos de 2017 a 2018? Essa criminalidade pode ser explicada por variáveis e 

fenômenos socioespaciais? Ocorreram spillovers de crimes entre os entes federados da 

RIDE/DF no período em análise?  

As hipóteses iniciais partiram dos pressupostos de que se formaram clusters de crimes 

contra a vida e contra o patrimônio entre o DF e seus vizinhos diretos compostos por municípios 

limítrofes e nos quais absorveram grande parte da população advinda dos spillovers 

populacionais gerados pelos problemas relacionados ao acesso e custo da terra e da moradia no 

Distrito Federal. Dessa forma, inferiu-se preliminarmente que as taxas de crimes na RIDE/DF 



186 

 

não estavam distribuídas aleatoriamente no espaço, bem como podiam estarem sujeitas a 

incidência de dependência espacial. 

Com vistas a atender ao objetivo geral e responder a problemática, foram apresentadas 

algumas evidências teóricas e empíricas que tratam da relação entre crime e variáveis 

socioespaciais na literatura existente das áreas de Geografia, estudos regionais e econômicos. 

Delimitou-se a área de estudo nos âmbitos político, espacial e socioeconômico e caracterizou-

se a criminalidade na RIDE/DF nos anos de 2010 a 2017, tocante a crimes contra a pessoa, e 

nos anos de 2017 e 2018, em relação aos crimes contra o patrimônio.  

Por fim, aferiram-se os padrões geográficos dos crimes ocorridos na RIDE/DF e 

identificaram-se os principais determinantes socioespaciais da criminalidade na região, nos 

recortes temporais determinados para cada tipo de crime, bem como foram discutidos os efeitos 

diretos, indiretos e totais da criminalidade. 

Na caracterização dos crimes, com a utilização de dados secundários, constatou-se que 

a taxa de homicídios por 100.000 habitantes da RIDE/DF cresceu a um percentual médio anual 

de 4% nos anos de 2010 a 2017, sendo que em valores absolutos os maiores patamares 

registrados se concentraram no DF e em municípios limítrofes pertencentes à microrregião 

goiana Entorno de Brasília, que apresentaram taxas superiores a 50 homicídios por 100.000 

habitantes ao longo dos anos em destaque, com baixa dispersão e baixa variabilidade dos dados, 

configurando um cenário de alta violência, mesmo quando comparado com países e regiões que 

vivem em situação de guerras civis.  

Os dados de homicídios ainda mostraram valores e taxas expressivas de crimes contra 

jovens de 15 a 29 anos, do sexo masculino, de cor preta ou parda, e alvejados por arma de fogo. 

Por sua vez, os dados também apresentaram valores absolutos concentrados em municípios 

adjacentes ao DF, isto é, mais de 80% desses crimes estão concentrados em pouco mais de 20% 

dos entes federados que compõem a região. Mas em termos relativos, as taxas médias também 

foram altas em municípios mais distantes das localidades centrais da RIDE/DF, principalmente 

a partir do ano de 2012, mostrando um possível espraiamento dos homicídios.  

Nos crimes contra o patrimônio, com exceção de Luziânia (GO), todos os municípios 

com taxas superiores a mil roubos por 100.000 mil habitantes são de localidades limítrofes ao 

DF e, além disso, apresentam graus de urbanização superiores a 90%. Contudo, em outros 

municípios da microrregião Entorno de Brasília, as taxas chegam a ser até mais de 10 vezes 

menores do que as das localidades anteriormente citadas, o que pode se relacionar com 

evidências de que o transbordamento urbano e populacional advindo do DF para seus vizinhos 

também foi concentrado em algumas localidades.  Os dois tipos de crimes abordados nessa tese 
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se aproximaram quanto às características de dispersão e variabilidade, pois os maiores registros 

e taxas relativas estão concentrados em torno de 5 localidades e com valores que chegam a ser 

mais de 10 vezes maiores que os das demais que compõem a região.  

Na Análise Exploratória de Dados Espaciais – AEDE foi detectada uma autocorrelação 

espacial que mostrou associações positivas dos valores das taxas de crimes entre municípios da 

RIDE/DF, ou seja, constatou-se a existência de dependência espacial entre as taxas de 

homicídios e de roubos nos anos analisados.  

Por meio dos diagnósticos da autocorrelação espacial das taxas de crimes foi possível 

inferir os níveis de força e direção das associações dos valores entre municípios, bem como 

observar os padrões e outliers espaciais. Em suma, detectou-se uma autocorrelação espacial 

positiva para ambos os indicadores, o que proporcionou a detecção de padrões espaciais gerados 

a partir de similaridades, bem como possíveis outliers espaciais localizados em pontos extremos 

e divisas com outras regiões.  

Nas taxas de homicídios, verificou-se que as maiores observações em relação à média 

da região estão concentradas em municípios do Entorno Sul de Brasília que circundam o DF, 

sendo que este último não apresentou taxas maiores que a média da região. Os valores abaixo 

da média da região que também apresentaram relações de similaridades significativas com seus 

vizinhos, foram observadas em municípios do norte e leste goiano. Já nos valores das taxas de 

roubos, o DF integrou o cluster do tipo Alto-Alto, o qual contou com altas taxas e similaridades 

desses valores em relação aos seus vizinhos.  

Nos crimes contra o patrimônio, foi observado que o DF e os municípios goianos de 

Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás 

apresentaram altas taxas médias de roubos, por 100.000 habitantes, bem como contaram com 

vizinhos que apresentaram os mesmos patamares. Já os municípios goianos localizados em 

sentido norte, como Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte e Niquelândia, em média, 

constituíram um aglomerado do tipo Baixo-Baixo, que apresentou baixas taxas médias de 

roubos, e na circunvizinhança de munícios que obtiveram valores similares, levando em 

comparação o valor médio da RIDE/DF. 

Na determinação de variáveis espacialmente condicionadas as taxas de crime, realizada 

por meio de modelos de regressão espacial do tipo SDM, foram observadas relações positivas 

com a taxa de população jovem e negativa com a de populações mais velhas. O PIB per capita 

também apresentou relação negativa, assim como os gastos per capita com desporto e lazer. 

Nos efeitos totais, notou-se que os spillovers foram superiores aos efeitos diretos, representando 

cerca de 51% do efeito total e indicando que mudanças nas variáveis taxa de população de 15 
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a 19 anos de idade, taxa de população de 50 a 69 anos de idade e PIB per capita de municípios 

vizinhos podem acarretar em maiores ou similares mudanças na taxa de homicídios de um 

determinado município quando se compara às mudanças nas variáveis próprias. 

As taxas de roubos, no ano de 2018, mostraram-se condicionadas espacialmente de 

forma positiva a taxas populacionais entre 15 e 49 anos de idade, e negativamente a gastos com 

deporto e lazer. Notou-se que os spillovers foram inferiores aos efeitos diretos, representando 

cerca de 22% do efeito total. Isto indica que mudanças nas variáveis discutidas de um dado 

município, de forma geral, podem acarretar maiores alterações na taxa de roubos desta 

localidade, quando comparadas às ocorridas nas variáveis de seus vizinhos. No que se refere 

aos efeitos diretos, a taxa de roubos esteve condicionada positivamente a aumentos 

populacionais de faixas etárias que vão de 15 a 49 anos de idade, e as despesas per capita com 

desporto e lazer.  

Dadas a problemática e as hipóteses iniciais dessa tese, concluiu-se que a criminalidade 

no DF se mostrou alta entre indivíduos jovens, do sexo masculino, e com uso de armas de fogo. 

As maiores taxas de homicídios foram de municípios localizados na microrregião Entorno de 

Brasília, limítrofes à área central da RIDE (ou seja, ao próprio Distrito Federal), e que também 

se destacaram nas taxas de roubos, sendo que, nessa última, o DF apresentou maior 

expressividade.  

Em ambos os crimes, os registros ficaram concentrados, em mais de 80% dos casos, no 

Distrito Federal e mais cinco municípios vizinhos. Sendo que, na AEDE, foi possível detectar 

a presença de padrões espaciais do tipo Alto-Alto nessas localidades, para ambos os crimes. 

Nos crimes contra a vida, foram observadas condicionantes relativas a populações jovens, 

populações próximas à inatividade e ao PIB, com uma presença expressiva de spillovers. Os 

crimes contra o patrimônio estiveram correlacionados com população jovem e gastos per capita 

com lazer, sendo que os efeitos diretos ou próprios de cada município foram mais 

preponderantes que os efeitos indiretos ou transbordamentos dos vizinhos, que representaram 

apenas 22% dos efeitos totais. 

As conclusões dessa tese também foram suficientes para responder às questões 

propostas na problemática, permitindo-nos compreender a configuração espacial da 

criminalidade na RIDE/DF, interpretada por meio da análise da espacialização de crimes contra 

a pessoa no período de 2010 a 2017, e de crimes contra o patrimônio nos anos de 2017 a 2018. 

Ficou claro que a criminalidade é explicada também por variáveis e fenômenos socioespaciais, 

sendo que foi observada a presença de spillovers de crimes entre os entes federados da 

RIDE/DF, no período em análise. 
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Em suma, os resultados obtidos confirmaram a hipótese inicial de que as taxas de crimes 

na RIDE/DF não estavam distribuídas aleatoriamente no espaço, pois foi detectada a existência 

de dependência espacial, sendo que os municípios limítrofes e mais próximos ao Distrito 

Federal concentram as maiores taxas de crimes. Além disso, são as mesmas localidades que 

foram criadas ou reorganizadas para atender os problemas de transbordamentos populacionais 

advindos do DF, e ocasionados pela urbanização descontrolada, infraestrutura urbana precária, 

segregação fundiária e pela busca de menores custos de vida.  

Durante a execução desta tese foram encontradas algumas limitações como questões 

relativas a disponibilidade de dados socioeconômicos em escala municipal, inconsistências e 

falta de padronização em dados de crimes gerados pelos órgãos de segurança pública estaduais 

e distrital, bem como dificuldades referentes ao acesso de dados criminais e socioeconômicos 

do DF por Região Administrativa. Por mais que se tenha delimitado o objeto de estudo dessa 

tese no tempo e no espaço, frente as dificuldades relatadas, concordamos com Shaefer (1977) e 

destacamos a questão de que toda a análise geográfica de uma região realizada não passa de um 

“insight” parcial, pois não há como generalizar os resultados e nem restringir suas conclusões 

apenas à Geografia, visto que outros aspectos, ciências, instituições também trouxeram 

importantes contribuições para os debates discorridos.  

Nesse sentido, os resultados obtidos neste trabalho poderão subsidiar muitas outras 

agendas a serem construídas frente à espacialização do crime na RIDE/DF, a exemplo de 

estudos que explorem mais as variáveis dadas como condicionantes de criminalidade nos 

modelos econométricos espaciais discutidos nesta tese, bem como os que possam evidenciar 

novos determinantes socioespaciais de crimes. Além disso, trabalhos futuros também poderão 

ter como problema de investigação a identificação de possível presença de heterogeneidade 

espacial nos dados de crimes dos municípios da RIDE/DF, o que poderá subsidiar um 

mapeamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas de combate ao crime mais 

efetivos. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Ações de planejamento de instituições do Governo do Distrito Federal - GDF que 

incluem a RIDE/DF e Entorno 

 

Instituições do 

GDF 
Observações 

Agência Reguladora 

de Águas, Energia e 

Saneamento Básico 

do DF (Adasa) 

Lei expressa previsão de ações integradas na RIDE por meio de 

consórcios e convênios. ACT Internacional com a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o 

Programa Brasília Sustentável dão suporte a acordos bilaterais com 

os municípios para o fortalecimento das políticas de recursos hídricos 

e saneamento básico. 

Banco Regional de 

Brasília (BRB) 
Crédito e financiamento para toda a RIDE. 

 

Fundação de Ensino 

e Pesquisa em 

Ciências da Saúde 

(FEPECS) 

Planejamento na capacitação de trezentos profissionais de saúde com 

base em convênios com o Ministério da Saúde (MS) e com o 

Ministério da Justiça (MJ) a partir da criação do Centro Regional de 

Referência em parceria com a SES/DF, com a finalidade de formação 

de profissionais de saúde na atenção integral a saúde e assistência 

social com usuários de crack e outras drogas e seus familiares no DF 

e entorno. 

Empresa de 

Assistência Técnica 

e Extensão Rural do 

DF (Emater/DF) 

Apoio técnico na região integrada por meio de assessoria à 

Cooperativa Agropecuária da Região do DF (Coopa/DF). 

Secretaria de 

Agricultura 

(Seagri/DF) 

Ainda não há convênios firmados, mas o planejamento da secretaria 

prevê ações em parceria com municípios da RIDE, por exemplo, 

disponibilização de maquinários, distribuição de insumos para 

agricultura familiar, assistência técnica e disponibilização de espaço 

para a comercialização na Central de abastecimento S/A (Ceasa)/DF. 

 

Secretaria de Saúde 

(SES/DF) 

Existência do Colegiado de Gestão da Saúde na RIDE/DF, instância 

de pactuação entre os três Estados de caráter informal, que tem uma 

atuação discreta e ausência de reuniões regulares. Há previsão de 

ações de desenvolvimento de redes de atenção à saúde no Plano 

Plurianual (PPA) ancoradas no Projeto Qualisus Redes, do MS, 

financiado com recursos do Banco Mundial, em que a RIDE/DF foi 

uma das treze regiões escolhidas. 

Secretaria de 

Transportes (STDF) 

Atuação de gestão integrada prevista em lei, mas nenhuma ação ou 

planejamento foi relatado pela secretaria. 

 

 

Secretaria de Obras 

(SO/GDF) 

Programa pró-saneamento: implantação do sistema de esgotamento 

sanitário de Águas Lindas de Goiás e adjacências. Programa pró-

saneamento: implantação do sistema de abastecimento de água de 

Águas Lindas de Goiás e adjacências. Implantação do sistema de 

produção de água do rio Corumbá – municípios de Cidade Ocidental, 

Luziânia, Novo Gama em Goiás e Santa Maria e Gama no DF. 

Programa saneamento para todos: implantação do sistema de 

produção de água do rio Corumbá – municípios de Cidade Ocidental, 
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Luziânia, Novo Gama em Goiás e Santa Maria e Gama no DF. Os 

recursos são do PAC em saneamento e são executados e fiscalizados 

pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 

(CAESB). 

Secretaria de 

Turismo (Setur/DF) 

Previsão em lei da inclusão da RIDE/DF na política de turismo do 

DF. Ações específicas para a RIDE/DF no planejamento estratégico 

da secretaria visando à regionalização do turismo e à criação de 

roteiros turísticos integrados. Até o momento, ausência de convênios 

ou acordos de cooperação. 

 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Social 

(SEDEST/DF) 

A RIDE/DF tem visão estratégica da secretaria, como foco de atenção 

para o seu planejamento das políticas sociais voltadas para o DF e 

entorno. As ações se concentram em realizar reuniões regulares do 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) com as 

unidades de saúde dos municípios e a inserção da gestão integrada da 

RIDE/DF na legislação concernente às políticas sociais. 

Secretaria de 

Planejamento e 

Desenvolvimento 

Econômico 

(Seplan/DF) 

O planejamento estratégico da secretaria prevê dois macrodesafios 

estruturantes para a postura do GDF diante da gestão da RIDE/DF: i) 

assumir protagonismo no conselho de desenvolvimento da RIDE; e 

ii) propugnar pela elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional 

Sustentável (PDRS) para a região. 

Secretaria de 

Segurança Pública 

(SSP/DF) 

Atua na RIDE por meio de ACT. Atualmente, o acordo encontra-se 

em fase de renovação no MJ. Neste intervalo, exercício de parceria 

informal com o governo de GO. 

Departamento de 

Estradas e Rodagens 

(DER/DF) 

Existe previsão em lei de possibilidade de celebração de convênios e 

acordos de cooperação para a realização de projetos de construção de 

rodovias pelo DER/DF para a interligação com o entorno. No entanto, 

não tem havido previsão orçamentária para a execução destas ações, 

mesmo que solicitadas para serem incluídas no orçamento. 
Fonte:  IPEA, 2014. 
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ANEXO II – A RIDE/DF e Entorno no Plano Plurianual - PPA (2008-2011) 

 

Programa Ações Órgão 

executor 

Recursos 

(estimativa)1 

 

Desenvolvimento 

macrorregional 

sustentável 

Promoção de investimentos em 

infraestrutura econômica na RIDE/DF e 

Entorno. 

MI 

Início: janeiro 

de 2008 

Término: 

dezembro de 

2011 Valor 

total 

estimado: 

R$ 

120.000.000 

2008: R$ 0 

2009: R$ 0 

2010: R$ 0 

2011: R$ 0 

Serviços urbanos 

de água e esgoto 

 MCid Centro- 

Oeste: 

Apoio a sistemas de abastecimento de 

água em municípios de RMs, de RIDEs, 

municípios com mais de 50 mil 

habitantes, ou integrantes de consórcios 

públicos com mais de 150 mil 

habitantes. Ação do PAC. 

Início: janeiro 

de 2008 

Término: 

dezembro de 

2011 

Valor total 

estimado: 

2008: R$ 

55.101.452 

2009: R$ 

64.056.639 

2010: R$ 

70.670.683 

 R$ 

1.271.314.444 

2011: R$ 

35.990.339 

Serviços urbanos 

de água e esgoto 

 MCid Centro-

Oeste: 

Apoio a sistemas de esgotamento 

sanitário em municípios de RMs, de 

RIDEs, municípios com mais de 50 mil 

habitantes, ou integrantes de consórcios 

públicos com mais de 150 mil 

habitantes. Ação do PAC. 

Início: 

dezembro de 

2007 

Término: 

novembro de 

2011 

Valor total 

estimado: 

2008: R$ 

90.327.675 

2009: R$ 

113.792.939 

2010: R$ 

17.755.435 

 R$ 

2.417.774.040 

2011: R$ 

94.740.198 

Urbanização, 

Regularização 

fundiária e 

Integração de 

assentamentos 

precários 

 

Apoio a empreendimentos de 

saneamento integrado em 

assentamentos precários em municípios 

de RMs, de RIDEs ou municípios com 

mais de 150 mil habitantes. 

MCid 

Início: janeiro 

de 2008 

Término: 

dezembro de 

2011 Valor 

total 

estimado: 

R$ 

2.453.243.359 

Centro-

Oeste: 

2008: R$ 

65.042.773 

2009: R$ 

45.759.021 

2010: R$ 

22.708.413 

2011: R$ 0 

 MCid Nacional: 
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Fortalecimento 

da gestão urbana 

Apoio à elaboração de projetos de 

saneamento em municípios de RMs, de 

RIDEs, municípios com mais de 50 mil 

habitantes, ou integrantes de consórcios 

públicos com mais de 150 mil 

habitantes. 

Início: janeiro 

de 2008 

Término: 

dezembro de 

2011 

Valor total 

estimado: 

2008: R$ 

25.000.000 

2009: R$ 0 

2010: R$ 0 

 R$ 

35.000.000 

2011: R$ 

10.000.000 

Total  
R$ 

6.297.331.843 

R$ 

710.945.567 
Fonte:  IPEA, 2014. 
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ANEXO III – A RIDE/DF e Entorno no PPA (2012-2015) 

 

Programa Ações Órgão 

executor 

Recursos 

(2012) 

Cidadania e 

Justiça 

Objetivo: estruturar e fortalecer a Política 

Nacional de Justiça com ênfase na articulação e 

na integração das ações garantidoras de direitos 

no âmbito da cidadania, realçando a participação 

social e os diálogos interfederativos. 

Metas 2012-2015: Criar e estruturar rede de 

articulação federativa com banco de dados e 

integração de informações, priorizando todas as 

capitais e suas RMs, municípios com mais de 100 

mil habitantes, além das mesorregiões, regiões 

integradas de desenvolvimento e consórcios 

públicos. 

MJ 

Valores 

globais do 

programa: 

R$ 

801.203 

Em 2012: 

R$ 171.680 

Mobilidade 

urbana e 

trânsito 

Objetivo: requalificar, implantar e expandir 

sistemas de transportes públicos coletivos, 

induzindo a promoção da integração modal, 

física e tarifária de forma sustentável e 

amplamente acessível. 

Metas 2012-2015: Investir R$18,5 bilhões em 

empreendimentos que visem dotar os centros 

urbanos de sistemas de transporte público 

coletivo de forma sustentável e amplamente 

acessível. Alvos: municípios-sede de RMs acima 

de 3 milhões de habitantes e DF. R$ 14,60 

bilhões. 

MCid 

Valores 

globais do 

programa: 

R$ 

36.995.102 

Em 2012: 

R$ 

13.453..239 

Planejamento 

urbano 

Objetivo: promover a implementação de 

instrumentos de planejamento urbano municipal 

e interfederativo para o desenvolvimento urbano 

sustentável com redução de desigualdades 

sociais. Metas 2012-2015: Instituição de planos 

de desenvolvimento urbano integrado em RMs e 

em aglomerações urbanas com gestão 

consorciada, selecionadas entre as metrópoles da 

hierarquização estabelecida pelo estudo REGIC 

2007/IBGE. 

MCid 

Valores 

globais do 

programa: 

R$ 

2.425.900 

Em 2012: 

R$ 

2.332.639 

Saneamento 

básico 

Objetivo: implantar medidas estruturantes que 

visem à melhoria da gestão em saneamento 

básico, compreendendo a organização, o 

planejamento, a prestação dos serviços, a 

regulação e fiscalização, e a participação e 

controle social. Metas 2012-2015: Elaborar três 

planos regionais de saneamento básico das 

RIDEs. 

MCid 

Valores 

globais do 

programa: 

R$ 

34.187.219 

Em 2012: 

R$ 

9.735.152 

Total  
R$ 

74.409.424 

R$ 

25.521.201 
Fonte:  IPEA, 2014. 
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ANEXO IV – Operações do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste - FCO nos municípios 

da RIDE/DF, por valores e percentual do total para todo o Centro-Oeste aplicado na 

localidade114 

 

Região 

2013 2014 2015 

Valor 

contratado 

total 

% do 

valor 

total do 

FCO 

Valor 

contratado total 

% do 

valor 

total 

do 

FCO 

Valor 

contratado 

total 

% do 

valor 

total do 

FCO 

RIDE/DF com 

municípios 

originários da 

Lei 94/1998 

808.103.368,89 13,26 787.352.539,62 13,80 691.227.635,51 13,11 

RIDE/DF apenas 

com municípios 

incluídos pela 

Lei 163/2018 

36.491.962,74 0,59 82.976.808,14 1,44 60.745.638,96 1,15 

Nova RIDE/DF 844.595.331,63 13,85 870.329.347,76 15,24 751.973.274,47 14,26 

Fonte:  DE SOUZA (2019) com base em dados da SUDECO (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Por conta de vedação expressa na Lei Complementar nº 129, de 2009 (BRASIL, 2009c), os recursos do FCO 

não podem ser aplicados nos municípios mineiros da RIDE/DF. Assim, os dados comparam apenas os antigos e 

novos municípios goianos da RIDE/DF e o Distrito Federal. (DE SOUZA, 2019, p. 14).  
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ANEXO V – Valor de repasse da União previsto e valor efetivamente repassado dos convênios 

e outros instrumentos da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO, 

nos municípios da RIDE/DF115 (originários e inclusos pela Lei Complementar nº 163/2018), 

entre 2011 e 2016. 

 

Região 
Valor de Repasse da 

União - previsto 

Valor 

efetivamente 

repassado 

% efetivamente 

repassado 

RIDE/DF com municípios 

originários da Lei 

94/1998 

R$21.232.721,83 R$9.521.836,25 44,85% 

RIDE/DF apenas com 

municípios incluídos 

pela Lei 163/2018 

R$7.366.047,76 R$3.511.047,76 47,67% 

Nova RIDE/DF R$28.598.769,59 R$13.032.884,01 45,57% 

Fonte:  DE SOUZA (2019) com base em dados da SUDECO (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Não inclui os municípios mineiros da RIDE/DF. 
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ANEXO VI – Cronologia da discussão sobre uma possível Região Metropolitana de Brasília 

 

Período / Ano Evidências 

1960 

Primeira menção ao desenvolvimento regional a partir da construção da 

nova capital, contida no Relatório do Plano Piloto de Brasília (PPB), de 

Lúcio Costa. 

1975 
Elaboração do Programa da Região Geoeconômica de Brasília 

(PERGEB) 

Década de 1980 

Início da conformação do espaço metropolitano de Brasília com o 

surgimento e crescimento populacional dos primeiros municípios 

adjacentes ao seu território, que foi denominado “Entorno do DF”. 

1997 

Delimitação do Espaço Metropolitano de Brasília: estudo preliminar 

para subsidiar a proposta de criação da Região Metropolitana de 

Brasília”, elaborado por Júlio Miragaya e Luiz Alberto Cordeiro, 

funcionários da Codeplan à época e pesquisadores do Núcleo de Estudos 

Urbanos e Regionais da Universidade de Brasília (NEUR/CEAM-UnB). 

Esse estudo propôs a primeira delimitação de uma área metropolitana de 

Brasília/DF, sem institucionalização legal, composta de 10 municípios 

com confrontação territorial ao DF e com os quais mantinha relações de 

caráter metropolitano: Luziânia, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, 

Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas de 

Goiás, Planaltina, Formosa, Padre Bernardo e Alexânia. 

1998 

Institucionalização da Região Integrada de Desenvolvimento 

Econômico de Brasília (RIDE/DF) pela Lei Complementar nº 94 de 

1998, com base nos artigos 21, 43 e 48 da Constituição Federal. Sua 

delimitação inicial abrangeu o DF mais 22 Municípios, sendo 19 no 

Estado de Goiás e 03 no Estado de Minas Gerais. 

2007 

Estudo das Regiões de Influência das Cidades (REGIC 2007), elaborado 

pelo (IBGE). Define Brasília como Metrópole Nacional, em função da 

hierarquização dos centros urbanos, delimitando suas respectivas 

regiões de influência. 

2014 

Nota Técnica no 01/2014 da CODEPLAN formula o conceito de Área 

Metropolitana de Brasília (AMB), delimitada pelo DF mais 12 

Municípios que conformam o seu colar metropolitano: Luziânia, 

Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Cidade Ocidental, Santo Antônio do 

Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Planaltina, Formosa, Padre 

Bernardo, Alexânia, Cristalina e Cocalzinho. 

2018 

Ampliação da RIDE/DF por meio da Lei Complementar nº 163, de 

14.6.2018, acrescentando 11 Municípios à sua delimitação anterior. A 

nova delimitação passa a ser constituída pelo DF mais 33 Municípios. 

2018 

A Medida Provisória nº 862, de 4 de dezembro de 2018 possibilita a 

criação da RM pelo Distrito Federal e não mais apenas por Estados. 

Altera a da Lei nº 13.089 de 12/01/2015 passando a aceitar a composição 

de RMs por municípios de UFs diferentes. A MP perdeu a validade em 

14/09/2019. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da CODEPLAN (2019). 
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ANEXO VII - População Total da RIDE/DF – 1872 a 1991116 

 

Município 
População Total 

1872 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 

RIDE 32.608 39.517 62.085 78.245 128.840 312.402 761.961 1.520.026 2.161.709 

Distrito 

Federal 
- - - - - 140.164 537.492 1.176.908 1.601.094 

RIDE exceto 

DF 
32.608 39.517 62.085 78.245 128.840 172.238 224.469 343.118 560.615 

Abadiânia - - - - - 8.436 7.772 9.030 9.402 

Água Fria de 

Goiás 
- - - - - - - - 3.976 

Águas Lindas 

de Goiás 
- - - - - - - - - 

Alexânia - - - - - 8.113 9.390 12.116 16.472 

Cabeceiras - - - - - 3.148 4.056 4.993 6.464 

Cidade 

Ocidental 
- - - - - - - - - 

Cocalzinho de 

Goiás 
- - - - - - - - - 

Corumbá de 

Goiás 
- 9.489 14.636 17.144 21.952 13.909 18.439 20.212 19.663 

Cristalina - - 4.102 4.263 5.333 9.172 11.600 15.977 24.937 

Formosa 11.902 10.879 15.872 16.886 23.273 22.196 28.874 43.297 62.982 

Luziânia 6.503 8.357 12.461 17.249 19.657 27.884 32.807 92.817 207.674 

Mimoso de 

Goiás 
- - - - - - - - 3.750 

Novo Gama - - - - - - - - - 

Padre 

Bernardo 
- - - - - - 8.381 15.855 16.500 

Pirenópolis 14.203 7.478 9.272 15.622 22.430 26.735 32.065 29.329 25.056 

Planaltina - 3.314 5.742 7.081 7.335 6.339 8.972 16.178 40.201 

Santo Antônio 

do Descoberto 
- - - - - - - - 35.509 

Valparaíso de 

Goiás 
- - - - - - - - - 

Vila Boa - - - - - - - - - 

Buritis - - - - - - 9.810 15.429 18.417 

Cabeceira 

Grande 
- - - - - - - - - 

Unaí - - - - 28.860 46.306 52.303 67.885 69.612 

Fonte: CODEPLAN (2014). 

 

 

 

 

                                                 
116 Considera a composição dada pela Lei 94/1998, incluindo Cabeceira Grande. 



221 

 

ANEXO VIII - População Urbana da RIDE do DF e Entorno – 1960 a 2010 

 

Município 
População urbana 

1960 1970 1980 1991 

RIDE 312.402 761.961 1.520.026 2.161.709 

Distrito Federal 140.164 537.492 1.176.908 1.601.094 

RIDE exceto DF 172.238 224.469 343.118 560.615 

Abadiânia 8.436 7.772 9.030 9.402 

Água Fria de Goiás - - - 3.976 

Águas Lindas de Goiás - - - - 

Alexânia 8.113 9.390 12.116 16.472 

Cabeceiras 3.148 4.056 4.993 6.464 

Cidade Ocidental - - - - 

Cocalzinho de Goiás - - - - 

Corumbá de Goiás 13.909 18.439 20.212 19.663 

Cristalina 9.172 11.600 15.977 24.937 

Formosa 22.196 28.874 43.297 62.982 

Luziânia 27.884 32.807 92.817 207.674 

Mimoso de Goiás - - - 3.750 

Novo Gama - - - - 

Padre Bernardo ? 8.381 15.855 16.500 

Pirenópolis 26.735 32.065 29.329 25.056 

Planaltina 6.339 8.972 16.178 40.201 

Santo Antônio do Descoberto - - - 35.509 

Valparaíso de Goiás - - - - 

Vila Boa - - - - 

Buritis - 9.810 15.429 18.417 

Cabeceira Grande - - - - 

Unaí 46.306 52.303 67.885 69.612 

Fonte: CODEPLAN (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

APÊNDICES 

APÊNDICE A – Títulos e autores dos artigos que tratam de Crime e Violência em anais de 

eventos e em periódicos no período de 2008 a 2017 

Nº TÍTULO AUTORES / ANO 
EVENTO / 

PERIÓDICO 

1 
Repeat Criminal Victimization and 

Income Inequality In Brazil 

CARVALHO; LAVOR, 

2008. 
ANPEC 

2 

Crescimento Econômico e 

Criminalidade: refletindo sobre o 

desenvolvimento 

AMIN; COMIM, 

IGLESIAS, 2009. 
ANPEC 

3 
The Agent Based Model Applied to 

Crime: Theory and Evidence 

BERGER; 

BORENSTEIN; 

BALBINOTTO NETO, 

2009 

ANPEC 

4 Menos Armas, Menos Crimes 
CERQUEIRA; 

MELLO, 2011. 
ANPEC 

5 
A Carreira Criminosa Sob a 

Abordagem de Opções Reais 

OLIVEIRA; NETO, 

2011. 
ANPEC 

6 

Can Conditional Cash Transfers 

Reduce Poverty and Crime? 

Evidence from Brazil 

LOUREIRO, 2011. ANPEC 

7 

Menos Desemprego, Maior 

Eficiência da Polícia e Reducão na 

Criminalidade em São Paulo 

SANTOS; KASSOUF, 

2011. 
ANPEC 

8 

Criminalidade Feminina, Perfil e 

Processo de Re-Inserção 

Socioespacial de Egressas do 

Sistema Penitenciário de Ponta 

Grossa – PR 

FIORAVANTE; 

SILVA, 2011. 

Revista da 

ANPEGE 

9 
Juventude (s), Violência Urbana e 

Periferia em São Paulo 

ATAÍDE; 

GUIMARÃES, 2012. 

Revista da 

ANPEGE 

10 

Spillover Espacial da Criminalidade: 

Uma Aplicação de Painel Espacial 

para os Estados Brasileiros 

UCHÔA; MENEZES, 

2012. 
ANPEC 

11 

Crimes Ambientais e a Reputação 

do Regulador: Análise em Dados de 

Painel para o Brasil 

UHR, UHR, 2012. ANPEC 

12 

Violência nas Escolas: Uma Análise 

da Relação entre o Comportamento 

Agressivo dos Alunos e o Ambiente 

Escolar 

BECKER; KASSOUF, 

2012. 
ANPEC 

13 

Estudo da Criminalidade Violenta 

na Cidade do Recife: O Espaço 

realmente é relevante? 

CRUZ; MENEZES, 

RATTON JUNIOR, 

2013. 

ANPEC 

14 
Análise exploratória espacial e 

convergência condicional das taxas 

ALEMIDA; 

GUANZIROLI, 2013. 
ANPEC 
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de crimes em Minas Gerais nos anos 

2000. 

15 
Eficiência do Judiciário e a 

Economia do Crime 

OLIVEIRA; 

SIMONASSI, 

ARRAES, 2013. 

ANPEC 

16 

Avaliação de Política Pública para 

Redução da Violência: o Caso do 

Programa Pacto pela Vida do Estado 

de Pernambuco 

SILVEIRA NETO; 

RATTON; MENEZES; 

MONTEIRO, 2013. 

ANPEC 

17 

Estudo da Criminalidade Violenta 

na Cidade do Recife: O Espaço 

realmente é relevante? 

CRUZ; MENEZES, 

RATTON, 2013. 
ENABER 

18 

Perfil da Criminalidade em Minas 

Gerais: Uma Aplicação de Análise 

de Agrupamento 

CASTRO; SILVEIRA, 

2013. 
ENABER 

19 

Criminalidade nos Municípios 

Mineiros no Período 2000-2010: 

Uma avaliação econômica com 

dados em painel 

ERVILHA; 

DALBERTO; BOHN, 

2013. 

ENABER 

20 

Maiores, Mais Educados e Mais 

Violentos: Os Municípios 

Nordestinos na Contramão do Brasil 

CABRAL; SILVA, 

COSTA, 2013. 
ENABER 

21 

Efeitos da Criminalidade sobre o 

Bem-Estar Social: Uma Aplicação 

do Método de Avaliação 

Contingente Para o Caso da Região 

Metropolitana do Cariri-CE para o 

Ano de 2013 

RODRIGUES; JUSTO, 

2014. 
ENABER 

22 

A Desigualdade de Renda e a 

Educação podem explicar a 

Criminalidade? Uma análise para os 

Estados Brasileiros 

CARVALHO; 

TAQUES, 2014. 
ENABER 

23 

Does a Longer Commuting Time 

Increases the Probability of Being 

Victim of Urban Violence? The 

Evidence from Brazilian 

Metropolitan Regions 

SILVEIRA NETO; 

MOURA, 2014. 
ENABER 

24 

Diagnóstico da Criminalidade nos 

Municípios Baianos: Crescimento 

Econômico e Ocorrências Policiais 

PEREIRA; MENEZES, 

2014. 
ENABER 

25 

Does a Longer Commuting Time 

Increases the Probability of Being 

Victim of UrbanViolence? The 

Evidence from Brazilian 

Metropolitan Regions 

MOURA; SILVEIRA 

NETO, 2014. 
ANPEC 

26 
Income and Repeat Criminal 

Victimization in Brazil 

JUSTUS; KAHN; 

KAWAMURA, 2014. 
ANPEC 

27 
A Estimação de um Índice Geral de 

Criminalidade Para os Municípios 

FREITAS; CADAVAL; 

GONÇALVES, 2015. 
ENABER 
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do Rio Grande Do Sul – IGcrime 

RS 

28 

A Criminalidade na Cidade do Rio 

de Janeiro: as influências das 

políticas públicas e as relações de 

curto e longo prazo 

PIO; BRITO, GOMES, 

2015. 
ENABER 

29 

O Impacto na Criminalidade da 

Implementação do Toque de 

Recolher para Crianças e 

Adolescentes nos Municípios de 

São Paulo 

CARAZZA; SILVEIRA 

NETO; SAMPAIO; 

EMANUEL, 2015. 

ENABER 

30 

A eficiência dos gastos públicos 

com difusão cultural como 

determinante da redução da 

criminalidade e elevação do nível 

educacional nos municípios 

mineiros 

COSTA; ERVILHA; 

VIANA; GOMES, 

2015. 

ENABER 

31 

Determinantes do Crime nos 

Municípios de Minas Gerais e seus 

possíveis Spillovers Espaciais 

GOMES; PARRÉ; 

LIMA, 

EVANGELISTA, 2015. 

ENABER 

32 

A Violência no Estado do Paraná: 

Uma Análise espacial das Taxas de 

Homicídios e de Fatores 

Socioeconômicos 

PLASSA; PARRÉ, 

2015. 
ENABER 

33 

Determinantes da Criminalidade no 

Estado de São Paulo: Uma Análise 

Espacial de Dados em Cross-

Section 

GAULEZ; MACIEL, 

2015. 
ANPEC 

34 
Does the Concern about Local 

Crime Affect Trust in The Police? 

SAMPAIO; DE PIERI; 

BUENO; CUNHA, 

2015 

ANPEC 

35 
Territórios do Crime no Espaço 

Urbano e Mecanismos de Prevenção 
SANTOS, 2015. 

Revista da 

ANPEGE 

36 

Complementariedade entre as 

infrações cometidas pelos jovens e 

os crimes cometidos pelos adultos: 

uma contribuição à discussão sobre 

a redução da maioridade penal no 

Brasil 

PEREIRA; 

MONTEIRO, 2016. 
ENABER 

37 

Toque de Recolher para Crianças e 

Adolescentes e Redução de 

Criminalidade: uma Investigação 

Empírica para os Municípios de São 

Paulo 

CARAZZA; SILVEIRA 

NETO; SAMPAIO; 

EMANUEL, 2016. 

ENABER 

38 

A Estimação de um Índice Geral de 

Criminalidade para o Estado de São 

Paulo – IGcrime SP 

OLIVEIRA; 

CARRETS; FREITAS, 

2016. 

ENABER 
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39 

A Criminalidade no Rio Grande do 

Sul: Uma Análise Espacial para 

anos de 2005, 2010 e 2015. 

CARRETS; 

OLIVEIRA; 

MENEZES, 2016 

ENABER 

40 

A Estimação de um Índice de 

Criminalidade contra a Mulher nos 

Municípios do Rio Grande do Sul 

no Ano de 2014 

BAUNGARTEN; 

LIMA; FREITAS, 

2016. 

ENABER 

41 

Mobile Guardianship and Crime 

Deterrence: Evidences From a 

Natural Experiment in Brazil 

BARBOSA, 2016. ANPEC 

42 

Toque de Recolher para Crianças e 

Adolescentes e Redução de 

Criminalidade: uma Investigação 

Empírica para os Municípios de São 

Paulo 

CARAZZA; SILVEIRA 

NETO; SAMPAIO; 

EMANUEL, 2016. 

ANPEC 

43 
Geografia do Crime e da Violência 

no Brasil entre 2007 a 2015 

MELO; MATIAS, 

2016. 

Revista da 

ANPEGE 

44 
A Geografia dos Crimes Violentos 

em Uberlândia-MG 
SANTOS, 2016 

Revista da 

ANPEGE 

45 
Juvenile Curfew and Crime 

Reduction: Evidence from Brazil 

CARAZZA; SILVEIRA 

NETO; EMANUEL, 

2017. 

ENABER 

46 

O Impacto do Estatuto do 

Desarmamento na Criminalidade em 

Minas Gerais (2004-2014) 

COSTA; CHEIN, 2017. ENABER 

47 

Estimação de um Índice de 

Criminalidade para os Municípios 

do Rio Grande do Sul nos anos de 

2005 a 2015 – IGcrime RS 

OLIVEIRA; 

CARRETS; FREITAS, 

2017. 

ENABER 

48 

A Criminalidade no Brasil e seus 

aspectos econômicos no Período 

1990-2010: Uma Análise de Vetores 

Autorregressivos para dados em 

painel – PVAR 

OLIVEIRA; ALVES; 

COSTA, 2017. 
ENABER 

49 

Crime Economy: A Criminal Rate 

Study, Based on Brazilian State of 

Minas Gerais 

LOBATO; ABREU, 

2017. 
ENABER 

50 
Atividade Econômica e Crimes na 

Região Metropolitana de São Paulo 

DUTRA; 

CONCEIÇÃO; 

MATTOS, 2017. 

ENABER 

51 

Análise Espacial dos Crimes Contra 

o Patrimônio no Estado de São 

Paulo 

GARCIA NETO; 

SIMÃO; MACHADO; 

PARRÉ, 2017. 

ENABER 

52 
Violência, PIB per Capita e 

Contrato Social 

PEREIRA; MENEZES, 

2017. 
ENABER 

53 

Investimentos da Indústria Naval e 

Criminalidade: Análise do Boom e 

da Crise no Município de Rio 

Grande/RS 

BARTZ; QUARTIERI; 

HALMENSCHLAGER; 

TEIXEIRA; 

MENEZES, 2017. 

ENABER 
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54 

Determinantes da criminalidade nos 

municípios paulistas: uma análise 

espacial 

ARAÚJO; VIEIRA, 

2017. 
ENABER 

55 

Crimes Patrimoniais não 

Registrados: Mensuração e 

Determinantes 

MOREIRA; 

KASSOUF; JUSTUS, 

2017. 

ANPEC 

56 
The Effects of Inequality on Crime: 

A CrossSectional Analysis 

BARROS; VRIES, 

2017. 
ANPEC 

57 

Dissuasão e Incapacitação:  A lei nº 

12.403/11 e os Crimes Contra o 

Patrimônio 

OTTONI, 2017. ANPEC 

58 

The “São Paulo Mistery”: The role 

of the criminal organization PCC in 

reducing the homicide in 2000s 

JUSTUS; 

CERQUEIRA; KAHN; 

MOREIRA, 2017. 

ANPEC 

Fonte: Elaboração do autor com base nos trabalhos publicados nos respectivos eventos e periódicos. 
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APÊNDICE B - Frequências dos trabalhos selecionados sobre crime e violência em eventos e 

periódicos 

Evento / Periódico Ano 
Artigos 

selecionados 

Artigos 

pesquisados 

% por 

encontro 
% total 

Encontro da ABER 2013 4 137 13,79 6,90 

Encontro da ABER 2014 4 137 13,79 6,90 

Encontro da ABER 2015 6 193 20,69 10,34 

Encontro da ABER 2016 5 145 17,24 8,62 

Encontro da ABER 2017 10 181 34,48 17,24 

Subtotal 29 793 100,00 50,00 

Encontro da ANPEC 2008 1 198 4,17 1,72 

Encontro da ANPEC 2009 2 234 8,33 3,45 

Encontro da ANPEC 2010 0 165 0,00 0,00 

Encontro da ANPEC 2011 4 237 16,67 6,90 

Encontro da ANPEC 2012 3 243 12,50 5,17 

Encontro da ANPEC 2013 4 242 16,67 6,90 

Encontro da ANPEC 2014 2 240 8,33 3,45 

Encontro da ANPEC 2015 2 239 8,33 3,45 

Encontro da ANPEC 2016 2 240 8,33 3,45 

Encontro da ANPEC 2017 4 239 16,67 6,90 

Subtotal 24 2.277 100,00 41,38 

Revista ANPEGE 2008 0 6 0,00 0,00 

Revista ANPEGE 2009 0 11 0,00 0,00 

Revista ANPEGE 2010 0 11 0,00 0,00 

Revista ANPEGE 2011 1 47 20,00 1,72 

Revista ANPEGE 2012 1 19 20,00 1,72 

Revista ANPEGE 2013 0 16 0,00 0,00 

Revista ANPEGE 2014 0 12 0,00 0,00 

Revista ANPEGE 2015 1 24 20,00 1,72 

Revista ANPEGE 2016 2 47 40,00 3,45 

Subtotal 5 193 100,00 8,62 

Total 58 3.263 100,00 100,00 

Fonte: Elaboração do autor com base nos trabalhos publicados nos respectivos eventos e periódicos. 
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APÊNDICE C:  Artigos publicados em anais dos encontros da ANPEC e ENABER, nos anos 

de 2008 a 2017, que pesquisaram crime sob viés quantitativo e espacial 

 

1 

TÍTULO: Spillover Espacial da Criminalidade: Uma Aplicação de Painel Espacial para 

os Estados Brasileiros 

AUTORES / ANO: UCHÔA; MENEZES, 2012. 

OBJETIVOS: O objetivo deste artigo foi ressaltar o papel das características 

socioeconômicas, institucionais e de localização na determinação das taxas de homicídios nos 

Estados brasileiros. 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Taxa de homicídios por 100.000 habitantes 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: Impunidade, analfabetismo, PIB, desemprego, Índice de 

Gini, densidade, taxa de fecundidade, proporção de jovens. 

BASES: MJ, IBGE. 

PROCEDIMENTOS: Aplicou um modelo SAR com regressão de dados em Painel. 

2 

TÍTULO: Crimes Ambientais e a Reputação do Regulador: Análise em Dados de Painel 

para o Brasil 

AUTORES / ANO: UHR, UHR, 2012. 

OBJETIVOS: Testar o papel do regulador no combate a violações ambientais no Brasil. 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Crimes contra a flora 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: Multas lavradas pelo IBAMA; Gastos com controles; 

ONGs, PIB, multas de municípios vizinhos. 

BASES: MMA 

PROCEDIMENTOS: Aplicou um modelo clássico de regressão linear estimados com dados 

em Painel. 

3 

TÍTULO: Análise exploratória espacial e convergência condicional das taxas de crimes 

em Minas Gerais nos anos 2000. 

AUTORES / ANO: ALMEIDA; GUANZIROLI, 2013. 

OBJETIVOS: O objetivo deste artigo é fazer uma análise exploratória da criminalidade, 

usando a metodologia análise exploratória de dados espaciais (AEDE) e indicadores locais de 

associação espacial (LISA). Assim, foi possível mapear e revelar o comportamento das taxas 

de crimes violentos contra o patrimônio e das taxas de homicídios por 100 mil habitantes, nos 

853 municípios nesta década. 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Taxa de crimes violentos e taxa de crime contra o 

patrimônio. 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: PIB, força policial, urbanização. 

BASES: PM, PC, IBGE. 

PROCEDIMENTOS: AEDE e LISA. 

4 

TÍTULO: Perfil da Criminalidade em Minas Gerais: Uma Aplicação de Análise de 

Agrupamento 

AUTORES / ANO: CASTRO; SILVEIRA, 2013. 

OBJETIVOS: Identificar o perfil de criminalidade dos municípios do Estado de Minas Gerais, 

com base nos seguintes indicadores: taxa de crimes violentos, taxa de crimes violentos contra 

o patrimônio, taxa de crimes violentos contra a pessoa e taxa de homicídios. 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Taxa de crimes violentos contra pessoa, taxa de 

crimes contra o patrimônio, taxa de crimes violentos e taxa de homicídios. 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: Regiões 

BASES: FJP 

PROCEDIMENTOS: Análise multivariada: Análise de conglomerados e Análise Fatorial. 
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5 

TÍTULO: Estudo da Criminalidade Violenta na Cidade do Recife: O Espaço realmente 

é relevante? 

AUTORES / ANO: CRUZ; MENEZES, RATTON JUNIOR, 2013. 

OBJETIVOS: Identificar as correlações entre variáveis espaciais com a taxa de homicídio nos 

bairros da cidade do Recife. 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Taxa de homicídios 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: Índice de gini, população, renda. 

BASES: SDS 

PROCEDIMENTOS: Aplicou modelos SAR e SEM. 

6 

TÍTULO: A Violência no Estado do Paraná: Uma Análise espacial das Taxas de 

Homicídios e de Fatores Socioeconômicos 

AUTORES / ANO: PLASSA; PARRÉ, 2015. 

OBJETIVOS: Encontrar o padrão espacial da variável taxa de homicídios. 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Taxa bruta de homicídio por 100 mil habitantes 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: Renda per capita (RDPC); índice de desenvolvimento 

humano para o município (IDHM); índice de desenvolvimento humano municipal para a 

educação (DHM_E); densidade populacional (Densidade); bolsa família representado 

assistência do Estado (Assist); taxa de analfabetismo para pessoas maiores de 15 anos 

(Analfab); índice de Gini (GINI); percentagem de crianças consideradas abaixo da linha da 

pobreza (CrianPobre); i) taxa de desocupação (Desocupado); população urbana (Urbano); 

acesso ao trabalho (Acesstrab); taxa de fecundidade (fecund) e; mulher considerada chefe de 

família (Mulherchef). 

BASES: DATASUS, IBGE. 

PROCEDIMENTOS: AEDE e Análise Fatorial. 

7 

TÍTULO: Determinantes do Crime nos Municípios de Minas Gerais e seus possíveis 

Spillovers Espaciais 

AUTORES / ANO: GOMES; PARRÉ; LIMA, EVANGELISTA, 2015. 

OBJETIVOS: Explora o fenômeno da criminalidade nos municípios mineiros no ano 2010. 

Acreditando que este fenômeno não está distribuído aleatoriamente no espaço, podendo 

apresentar dependência e heterogeneidade espacial, utilizou-se modelos de dependência 

espacial e o modelo de Regressão Geograficamente Ponderada. 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Taxa de Crimes Violentos, Taxa de Crimes 

Violentos, Contra o Patrimônio, Taxa de Crimes Violentos Contra a Pessoa, Taxa de 

Homicídios. 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: Gastos Per Capita com Segurança Pública, Renda Per 

Capita, População de 25 a 29 anos, População de 15 a 24 anos, Densidade Demográfica. 

BASES: FJP 

PROCEDIMENTOS: Aplicou modelos Spatial Durbin Model (SDM); Spatial Durbin and 

Error Model (SDEM); Spatial Autorregressive and Moving Average (SARMA) entre outros. 

8 

TÍTULO: Determinantes da Criminalidade no Estado de São Paulo: Uma Análise 

Espacial de Dados em Cross-Section 

AUTORES / ANO: GAULEZ; MACIEL, 2015. 

OBJETIVOS: Analisar os determinantes da criminalidade contra o patrimônio no Estado de 

São Paulo. 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Taxa de crime contra o patrimônio por 100 (cem) 

mil habitantes. 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: Renda, banco, densidade, jovens, médicos, grau de 

urbanização. 

BASES: SEADE, IPEADATA. 

PROCEDIMENTOS: Aplicou modelos SAR e SEM. 
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9 

TÍTULO: A Criminalidade no Rio Grande do Sul: Uma Análise Espacial para anos de 

2005, 2010 e 2015. 

AUTORES / ANO: CARRETS; OLIVEIRA; MENEZES, 2016 

OBJETIVOS: Realizar uma análise espacial da criminalidade do Rio Grande do Sul, 

identificando padrões espaciais nos anos de 2005, 2010 e 2015. 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Crimes patrimoniais (representados pelo furto e 

furto de veículo, roubo e roubo de veículo) e crimes contra a pessoa (representando pelos 

homicídios). 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: Municípios e localização. 

BASES: SSP. 

PROCEDIMENTOS: AEDE. 

10 

TÍTULO: Análise Espacial dos Crimes Contra o Patrimônio no Estado de São Paulo 

AUTORES / ANO: GARCIA NETO; SIMÃO; MACHADO; PARRÉ, 2017. 

OBJETIVOS: Analisar a taxa de crimes contra o patrimônio por 100 mil habitantes dos 

municípios paulistas no ano de 2015 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Crimes contra o patrimônio 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: Emprego, Jovens, Densidade demográfica, PIB, 

Analfabetismo, FIRJAN. 

BASES: SEADE, IBGE. 

PROCEDIMENTOS: Aplicou modelos SAR e SEM. 

11 

TÍTULO: Violência, PIB per Capita e Contrato Social 

AUTORES / ANO: PEREIRA; MENEZES, 2017. 

OBJETIVOS: O estudo retoma a discussão sobre os impactos do Produto Interno Bruto per 

capita (PIB) na criminalidade. Violência e PIB são analisados conjuntamente desde o 

surgimento da teoria econômica do crime, e como se dá esse impacto, controverso entre 

estudiosos e gestores de segurança pública. 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Crime Violento Letal e Intencional (CVLI) 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: Emprego, PIB, Precipitações, educação, saúde, densidade. 

BASES: DATASUS, IBGE, MMA, ANA. 

PROCEDIMENTOS: Aplicou modelos SAR e SEM. 

12 

TÍTULO: Determinantes da criminalidade nos municípios paulistas: uma análise 

espacial 

AUTORES / ANO: ARAÚJO; VIEIRA, 2017. 

OBJETIVOS: Analisar os determinantes da criminalidade nos municípios paulistas para o ano 

de 2013, avaliando a sua dinâmica espacial. Além de uma análise de estatísticas espaciais, 

foram estimados modelos que explicam as taxas de crimes contra o patrimônio e contra a pessoa 

a partir da produtividade policial, características econômicas, demográficas e locacionais dos 

municípios. Para determinar dinâmica da vizinhança na taxa de criminalidade municipal foram 

utilizados modelos espaciais (SAR e SEM). 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Taxas de crimes contra o patrimônio e contra a 

pessoa. 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: Renda, produtividade policial, Índice de Gini, densidade, 

educação, religião, dependência. 

BASES: SSP, SEADE, IBGE, PNUD. 

PROCEDIMENTOS: Aplicou modelos SAR e SEM. 

13 

TÍTULO: The “São Paulo Mistery”: The role of the criminal organization PCC in 

reducing the homicide in 2000s 

AUTORES / ANO: JUSTUS et al., 2017. 
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OBJETIVOS: Avançou na identificação de causas da redução marcada e sistemática na taxa 

de homicídios no Estado de São Paulo na década de 2000. Seu principal objetivo foi investigar 

o papel da organização criminosa PCC neste processo. 

VARÍÁVEL DEPENDENTE (CRIME): Taxas de homicídios 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS: PCC, armas, prisões, renda, álcool, frequência escolar, lei 

seca, guarda municipal, jovens. 

BASES: IBGE, SSP. 

PROCEDIMENTOS: AEDE. 

Fonte: Elaboração do autor com base nos trabalhos publicados nos eventos da ANPEC e ENABER. 
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APÊNDICE D: Principais resultados dos artigos publicados em anais dos encontros da ANPEC 

e ENABER, nos anos de 2008 a 2017, que pesquisaram crime sob viés quantitativo e espacial 

Nº 
TÍTULO DO 

TRABALHO 
RESULTADOS 

1 

Spillover Espacial da 

Criminalidade: Uma 

Aplicação de Painel 

Espacial para os Estados 

Brasileiros 

Verificou-se que os efeitos “spillovers” espaciais 

“spatiallag”, que captam autocorrelação espacial através da 

variável dependente desfasada, influenciam a dinâmica da 

taxa de homicídios nos Estados brasileiros. Além disso, 

existe uma heterogeneidade individual que não pode ser 

ignorada, sob pena de tornar as estimativas obtidas 

inválidas. O coeficiente da variável dependente dos modelos 

foi positivo indicando que um aumento na criminalidade em 

um Estado tende a aumentar a criminalidade no Estado 

vizinho. Um aumento de 10% na impunidade do implica um 

aumento de 2,2% na taxa de homicídio, dado pelo efeito 

total. Destes, 1,6% se referem ao impacto direto que advém 

da mudança no próprio Estado. 

2 

Crimes Ambientais e a 

Reputação do Regulador: 

Análise em Dados de 

Painel para o Brasil 

Os resultados obtidos pelo método de Efeitos Fixos 

demonstram que um aumento no valor das multas aplicadas 

em um Estado e em seus vizinhos gera uma redução no 

número de autos de infração para anos subseqüentes à 

aplicação da multa. 

 

3 

Estudo da Criminalidade 

Violenta na Cidade do 

Recife: O Espaço 

realmente é relevante? 

O modelo SAR apresentou o melhor ajuste e mostrou que a 

proporção de estabelecimentos não-residenciais em relação 

ao total de estabelecimentos do bairro tem uma relação 

positiva com a criminalidade e a concentração de domicílios 

residenciais está associada a índices de criminalidades mais 

baixos. As correlações das variáveis socioeconômicas 

seguem o padrão da maioria dos achados da literatura 

nacional e internacional, exceto paro o caso da densidade 

demográfica. 

4 

Análise exploratória 

espacial e convergência 

condicional das taxas de 

crimes em Minas Gerais 

nos anos 2000. 

 

O comportamento da criminalidade no Estado Mineiro, na 

década de 2000, não foi homogêneo. Ao longo dos anos, a 

criminalidade cresceu até meados desta década, reduzindo em 

seguida. As mesorregiões com maiores indicadores de crimes 

reduziram a criminalidade e as que continham menores taxas 

de crime vislumbraram elevações em mais de 100 % de seus 

crimes na década. Os crimes violentos contra o patrimônio 

cresceram menos que as taxas de homicídio, 2,5 contra 10,5 

%, porém, seu nível permaneceu maior. Nos municípios de 

Minas Gerais em 2010, em média, 10,6 pessoas por 100 mil 

habitantes foram assassinadas, enquanto que ocorreram em 

média 48,3 crimes violentos contra o patrimônio por 100 mil 

habitantes em Minas. 

 

5 

Estudo da Criminalidade 

Violenta na Cidade do 

Recife: O Espaço 

realmente é relevante? 

 

O modelo SAR apresentou o melhor ajuste e mostrou que a 

proporção de estabelecimentos não-residenciais em relação 

ao total de estabelecimentos do bairro tem uma relação 

positiva com a criminalidade e a concentração de domicílios 

residenciais está associada a índices de criminalidades mais 

baixos. As correlações das variáveis socioeconômicas 

seguem o padrão da maioria dos achados da literatura 
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nacional e internacional, exceto paro o caso da densidade 

demográfica. 

 

6 

Perfil da Criminalidade em 

Minas Gerais: Uma 

Aplicação de Análise de 

Agrupamento 

 

Observou-se que os municípios que apresentam os maiores 

índices de criminalidade estão localizados na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte e no Vale do Rio Doce. 

 

7 

Determinantes do Crime 

nos Municípios de Minas 

Gerais e seus possíveis 

Spillovers Espaciais 

 

Verificou-se que os crimes contra a pessoa tendem a ser mais 

frequentes em áreas economicamente menos desenvolvidas. 

Em contrapartida, crimes contra o patrimônio são mais 

comuns em regiões ricas, onde há alvos viáveis para os 

autores dos delitos. Com relação à população de 15 a 24 

anos, constatou-se que a maior concentração da população 

desta faixa etária em determinada região influencia 

positivamente a criminalidade. 

 

8 

A Violência no Estado do 

Paraná: Uma Análise 

espacial das Taxas de 

Homicídios e de Fatores 

Socioeconômicos 

 

O valor do I de Moran foi positivo e significativo, porém 

baixo, indicando que há uma leve dependência espacial 

positiva no Paraná. As maiores taxas de homicídios foram 

presenciados na região metropolitana de Curitiba, Norte do 

Paraná (região de Londrina) e a fronteira entre o Paraná e 

Paraguai (Foz do Iguaçu e Guaíra). Também foi possível 

identificar, formação de cluster do tipo alto-alto entre a 

variável taxa de homicídio e fator 1 (formado pelas variáveis: 

renda per capita, IDHM, IDHM_E, densidade, analfabetismo 

e assistência), principalmente nas regiões mais violentas do 

Estado. Indicando que altas taxas de homicídios em uma 

região estão associadas com altos valores do fator 1 nos seus 

vizinhos. 

9 

Determinantes da 

Criminalidade no Estado 

de São Paulo: Uma Análise 

Espacial de Dados em 

Cross-Section 

 

Os dados utilizados mostraram-se espacialmente distribuídos 

de forma que o melhor modelo para o especificar foi o 

Spatial Autoregressive Model, com dependência espacial na 

variável dependente e nos erros. Os resultados mostram que 

renda, densidade demográfica e grau de urbanização afetam 

positivamente a criminalidade, indo ao encontro da literatura. 

Aparentemente, o crime contra o patrimônio ocorre onde o 

retorno esperado é maior. O que se pode afirmar, portanto, de 

forma preliminar é que a criminalidade é maior em regiões 

mais urbanizadas, mais densamente ocupadas e com maior 

nível de renda. Como, ao longo das décadas, outras partes do 

Estado, que não a Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP), foram assumindo características metropolitanas, 

houve maiores incentivos para espraiamento nesta 

modalidade de crime – daí a percepção de “interiorização da 

criminalidade” – como se fosse o preço a pagar pela 

desconcentração das atividades produtivas da RMSP para 

outras partes do Estado. 

10 

A Criminalidade no Rio 

Grande do Sul: Uma 

Análise Espacial para anos 

de 2005, 2010 e 2015. 

Sendo assim, constatou-se que para os crimes analisados 

(homicídios, furto e furto de veículo, roubo e roubo de 

veículo) ficou nítida a dependência espacial acentuada em 

todos os anos analisados neste trabalho, embora não tenha 

sido significativa para todos os municípios do Estado. Os 

resultados encontrados para o grau de associação espacial das 
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taxas de homicídios para os municípios gaúchos foi 

consideravelmente maior que aqueles encontrados para os 

outros tipos de crimes (furto e furto de veículo, roubo e roubo 

de veículo), sugerindo a hipótese de uma dinâmica espacial 

na ocorrência de homicídios no Estado. 

11 

Análise Espacial dos 

Crimes Contra o 

Patrimônio no Estado de 

São Paulo 

Partindo da literatura existente sobre a economia do crime, 

acredita-se que há efeitos espaciais que influenciam nesta 

variável. A Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) 

confirmou esta hipótese. Em seguida, foram estimados 

modelos econométricos espaciais, tendo como resultado que 

o modelo de erros espaciais (SEM) é o mais adequado para se 

tratar este problema. Todos os coeficientes das variáveis 

utilizadas apresentaram significância estatística, sendo que a 

taxa da população empregada, a população de jovens do sexo 

masculino e a proporção de população analfabeta tem efeitos 

negativos na taxa de crimes contra o patrimônio. Por outro 

lado, o PIB per capita, a densidade demográfica, o coeficiente 

de Gini e o índice FIRJAN de desenvolvimento tem efeitos 

positivos. 

12 
Violência, PIB per Capita e 

Contrato Social 

Opta-se pelos modelos econométricos com variável 

instrumental e espacial com variável instrumental. Os 

resultados mostram alto efeito negativo entre PIB e violência, 

mesmo quando observada a espacialidade dos óbitos. 

13 

Determinantes da 

criminalidade nos 

municípios paulistas: uma 

análise espacial 

Para determinar dinâmica da vizinhança na taxa de 

criminalidade municipal foram utilizados modelos espaciais 

(SAR e SEM). Os resultados corroboram a existência de 

transbordamentos espaciais, apontando que um aumento de 

criminalidade de uma cidade aumenta os índices de seus 

vizinhos. As estimações também corroboram que a 

produtividade policial reduz os crimes e que os dois tipos de 

crime são influenciados de forma diferente pelos fatores 

locais. Além disso, aumentos de desigualdade levam a mais 

crimes contra o patrimônio e os fatores sociais só apresentam 

efeitos significativos sobre os crimes contra a pessoa. 

14 

The “São Paulo Mistery”: 

The role of the criminal 

organization PCC in 

reducing the homicide in 

2000s 

Construímos uma primeira diferença modelo de efeitos fixos 

com uma estrutura espacial onde controlamos por vários 

fatores socioeconômicos e medidas demográficas e para a 

presença de armas de fogo e de aplicação da lei, entre outras 

medidas. Não encontramos evidências estatísticas de que a 

presença e a força do PCC um papel significativo na 

explicação da variação na taxa de homicídios. 
Fonte: Elaboração do autor com base nos trabalhos publicados nos eventos da ANPEC e ENABER. 
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APÊNDICE E – Relação dos municípios que compõem a RIDE/DF, por mesorregiões e microrregiões, com base na Lei Complementar 163/2018 

 

Nome do Município UF Nome da Mesorregião Nome da Microrregião 

Arinos MG Noroeste de Minas Unaí 

Buritis MG Noroeste de Minas Unaí 

Cabeceira Grande MG Noroeste de Minas Unaí 

Unaí MG Noroeste de Minas Unaí 

Abadiânia GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Água Fria de Goiás GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Águas Lindas de Goiás GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Alexânia GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Alto Paraíso de Goiás GO Norte Goiano Chapada dos Veadeiros 

Alvorada do Norte GO Leste Goiano Vão do Paranã 

Barro Alto GO Centro Goiano Ceres 

Cabeceiras GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Cavalcante GO Norte Goiano Chapada dos Veadeiros 

Cidade Ocidental GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Cocalzinho de Goiás GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Corumbá de Goiás GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Cristalina GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Flores de Goiás GO Leste Goiano Vão do Paranã 

Formosa GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Goianésia GO Centro Goiano Ceres 

Luziânia GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Mimoso de Goiás GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Niquelândia GO Norte Goiano Porangatu 

Novo Gama GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Padre Bernardo GO Leste Goiano Entorno de Brasília 
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Pirenópolis GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Planaltina GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Santo Antônio do Descoberto GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

São João d'Aliança GO Norte Goiano Chapada dos Veadeiros 

Simolândia GO Leste Goiano Vão do Paranã 

Valparaíso de Goiás GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Vila Boa GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Vila Propício GO Leste Goiano Entorno de Brasília 

Distrito Federal DF Distrito Federal Brasília 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE (2019). 
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APÊNDICE F – Mapas dos Estados de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal, respectivamente, por mesorregiões e microrregiões 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE (2019) e IPEA (2019). 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE (2019) e IPEA (2019). 
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APÊNDICE G – Marcos legais de criação dos municípios da RIDE/DF e do Distrito Federal 

 

Municípios / DF Normas de emancipação Ano Área (s) originária (s) 

Cavalcante Decreto 11/11/1831 Paranã 

Pirenópolis Decreto 10/07/1832 Goiás 

Luziânia Resolução 01/04/1833 Goiás 

Niquelândia Resoslução Provincial 01/04/1833 Pirenópolis 

Formosa Lei nº 1 01/08/1843 Cavalcante 

Corumbá de Goiás Lei nº 529 23/06/1875 Pirenópolis 

Planaltina Decreto nº 52 19/03/1891 Formosa 

Cristalina Lei nº 533 18/07/1916 Luziânia 

Unaí Decreto-lei Estadual n.º 1.058 31/12/1943 Paracatu 

Goianésia Lei nº 747 24/06/1953 Jaraguá 

São João d'Aliança Lei nº 782 01/10/1953 Formosa 

Alto Paraíso de Goiás Lei nº 808 12/10/1953 Cavalcante 

Abadiânia Lei nº 832 20/10/1953 Corumbá de Goiás 

Alexânia Lei nº 2.115 14/11/1958 Corumbá de Goiás 

Barro Alto Lei nº 2.139 14/11/1958 Pirenópolis 

Cabeceiras Lei nº 2.102 14/11/1958 Formosa 

Distrito Federal Lei nº 3.751 13/04/1960 Formosa, Pirenópolis e Luziânia 

Arinos Lei n.º 2764 30/12/1962 São Romão 

Buritis Lei 2.764 30/12/1962 Unaí 

Alvorada do Norte Lei nº 4. 709 23/10/1963 Sítio D’Abadia 

Padre Bernardo Lei nº 4.797 07/11/1963 Luziânia 

Flores de Goiás Lei nº 4.926 14/11/1963 Sítio D’Abadia 

Santo Antônio do Descoberto Lei nº 9.167 14/05/1982 Luziânia 

Água Fria de Goiás Lei nº 10.399 27/01/1988 Planaltina 

Mimoso de Goiás Lei nº 10.405 27/01/1988 Padre Bernardo 

Simolândia Lei nº 10.448 28/01/1988 Posse 

Cocalzinho de Goiás Lei nº 11.262 03/07/1990 Corumbá de Goiás 

Cidade Ocidental Lei nº 11.403 16/01/1991 Luziânia 
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Vila Boa Lei nº 11.707 29/04/1992 Formosa 

Valparaíso de Goiás Lei nº 12.667 18/07/1995 Luziânia 

Novo Gama Lei nº 12.680 19/07/1995 Luziânia 

Cabeceira Grande Lei nº 12030 21/12/1995 Unaí 

Águas Lindas de Goiás Lei nº 12.797 27/12/1995 Santo Antônio do Descoberto 

Vila Propício Lei nº 12.804 27/12/1995 Pirenópolis 
Fonte: Elaborado pelo autor com bases em dados do IMB (2019) e IBGE (2019). 
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APÊNDICE H – PIBcf da RIDE/DF com composição setorial para os anos de 1920-1959 

 

UF Município Ano 

1920 

va_ap117 
%_va_ap

118 
va_ind119 %_va_ind120 va_ser121 

%_va_ser
122 

pib_cf123 
%_pib_cf

124 

DF Brasília 1920         

GO Abadiânia 1920         

GO Água Fria de Goiás 1920         

GO Águas Lindas de Goiás 1920         

GO Alexânia 1920         

GO Alto Paraíso de Goiás 1920         

GO Alvorada do Norte 1920         

GO Barro Alto 1920         

GO Cabeceiras 1920         

GO Cavalcante 1920 314,94 66,37 7,16 1,51 152,46 32,13 474,55 3,39 

GO Cidade Ocidental 1920         

GO Cocalzinho de Goiás 1920         

GO Corumbá de Goiás 1920 946,70 67,62 29,24 2,09 424,07 30,29 1400,01 10,00 

GO Cristalina 1920 532,40 64,42 74,70 9,04 219,38 26,54 826,48 5,90 

GO Flores de Goiás 1920         

GO Formosa 1920 1822,64 70,11 97,36 3,75 679,83 26,15 2599,84 18,57 

GO Goianésia 1920         

                                                 
117 Valores, absolutos, adicionados ao PIB pelo setor agropecuário. 
118 Valores, em percentuais, adicionados ao PIB pelo setor agropecuário. 
119 Valores, absolutos, adicionados ao PIB pelo setor industrial. 
120 Valores, em percentuais, adicionados ao PIB pelo setor industrial. 
121 Valores, absolutos, adicionados ao PIB pelo setor de serviços. 
122   Valores, em percentuais, adicionados ao PIB pelo setor de serviços. 
123 Valores, absolutos, do PIB a custos de fatores calculado a preços constantes do ano 2000 e dado pela soma dos valores adicionados pelos setores agropecuário, industrial e 

de serviços. 
124 Valores, em percentuais, do PIB a custos de fatores calculado a preços constantes do ano 2000 e dado pela soma dos valores adicionados pelos setores agropecuário, industrial 

e de serviços. 
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GO Luziânia 1920 1046,00 67,73 11,06 0,72 487,21 31,55 1544,27 11,03 

GO Mimoso de Goiás 1920         

GO Niquelândia 1920 1378,25 57,23 65,09 2,70 964,72 40,06 2408,06 17,20 

GO Novo Gama 1920         

GO Padre Bernardo 1920         

GO Pirenópolis 1920 2329,92 59,14 3,85 0,10 1605,93 40,76 3939,69 28,14 

GO Planaltina 1920 337,20 49,98 24,14 3,58 313,39 46,45 674,74 4,82 

GO 

Santo Antônio do 

Descoberto 
1920         

GO São João d'Aliança 1920 43,26 33,02 1,18 0,90 86,59 66,08 131,03 0,94 

GO Simolândia 1920         

GO Valparaíso de Goiás 1920         

GO Vila Boa 1920         

GO Vila Propício 1920         

MG Arinos 1920         

MG Buritis 1920         

MG Cabeceira Grande 1920         

MG Unaí 1920         

Total 1920 8751,33 62,52 313,79 2,24 4933,57 35,24 13998,68 100,00 

DF Brasília 1939         

GO Abadiânia 1939         

GO Água Fria de Goiás 1939         

GO Águas Lindas de Goiás 1939         

GO Alexânia 1939         

GO Alto Paraíso de Goiás 1939         

GO Alvorada do Norte 1939         

GO Barro Alto 1939         

GO Cabeceiras 1939         

GO Cavalcante 1939 3961,41 90,51   415,26 9,49 4376,67 11,29 

GO Cidade Ocidental 1939         

GO Cocalzinho de Goiás 1939         

GO Corumbá de Goiás 1939 5140,99 70,27   2175,20 29,73 7316,19 18,87 
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GO Cristalina 1939 732,39 51,95   677,35 48,05 1409,74 3,64 

GO Flores de Goiás 1939         

GO Formosa 1939 5363,30 71,14   2176,06 28,86 7539,36 19,44 

GO Goianésia 1939         

GO Luziânia 1939 6767,88 83,35 131,70 1,62 1220,65 15,03 8120,23 20,94 

GO Mimoso de Goiás 1939         

GO Niquelândia 1939 2425,04 81,99  0,00 532,66 18,01 2957,70 7,63 

GO Novo Gama 1939         

GO Padre Bernardo 1939         

GO Pirenópolis 1939 2896,66 64,25 36,15 0,80 1575,47 34,95 4508,28 11,63 

GO Planaltina 1939 1257,65 49,38 299,55 11,76 989,58 38,86 2546,78 6,57 

GO 

Santo Antônio do 

Descoberto 

1939         

GO São João d'Aliança 1939         

GO Simolândia 1939         

GO Valparaíso de Goiás 1939         

GO Vila Boa 1939         

GO Vila Propício 1939         

MG Arinos 1939         

MG Buritis 1939         

MG Cabeceira Grande 1939         

MG Unaí 1939         

Total 1939 28545,33 73,62 467,40 1,21 9762,22 25,18 38774,95 100,00 

DF Brasília 1949         

GO Abadiânia 1949         

GO Água Fria de Goiás 1949         

GO Águas Lindas de Goiás 1949         

GO Alexânia 1949         

GO Alto Paraíso de Goiás 1949         

GO Alvorada do Norte 1949         

GO Barro Alto 1949         

GO Cabeceiras 1949         
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GO Cavalcante 1949 2561,61 98,21 46,69 1,79   2608,30 4,91 

GO Cidade Ocidental 1949         

GO Cocalzinho de Goiás 1949         

GO Corumbá de Goiás 1949 4884,58 82,41 136,81 2,31 905,45 15,28 5926,83 11,16 

GO Cristalina 1949 629,07 37,52 94,78 5,65 952,94 56,83 1676,79 3,16 

GO Flores de Goiás 1949         

GO Formosa 1949 6950,01 79,65 145,68 1,67 1630,44 18,68 8726,12 16,43 

GO Goianésia 1949         

GO Luziânia 1949 4600,74 94,61 37,35 0,77 224,78 4,62 4862,87 9,16 

GO Mimoso de Goiás 1949         

GO Niquelândia 1949 2984,17 90,96 24,28 0,74 272,27 8,30 3280,72 6,18 

GO Novo Gama 1949         

GO Padre Bernardo 1949         

GO Pirenópolis 1949 8664,63 84,59 432,83 4,23 1146,06 11,19 10243,51 19,29 

GO Planaltina 1949 1760,59 68,21 92,45 3,58 728,16 28,21 2581,19 4,86 

GO 

Santo Antônio do 

Descoberto 
1949 

        

GO São João d'Aliança 1949         

GO Simolândia 1949         

GO Valparaíso de Goiás 1949         

GO Vila Boa 1949         

GO Vila Propício 1949         

MG Arinos 1949         

MG Buritis 1949         

MG Cabeceira Grande 1949         

MG Unaí 1949 12868,12 97,44 105,20 0,80 233,19 1,77 13206,52 24,87 

Total 1949 45903,52 86,43 1116,07 2,10 6093,28 11,47 53112,87 100,00 

DF Brasília 1959         

GO Abadiânia 1959 4511,45 82,59 259,02 4,74 692,19 12,67 5462,67 3,49 

GO Água Fria de Goiás 1959         

GO Águas Lindas de Goiás 1959         

GO Alexânia 1959 2319,43 36,57 1267,77 19,99 2756,05 43,45 6343,24 4,06 
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GO Alto Paraíso de Goiás 1959 794,33 91,11  0,00 77,55 8,89 871,87 0,56 

GO Alvorada do Norte 1959         

GO Barro Alto 1959 13820,57 95,74 96,62 0,67 518,67 3,59 14435,85 9,23 

GO Cabeceiras 1959 496,91 100,00  0,00  0,00 496,91 0,32 

GO Cavalcante 1959 4021,51 73,83 246,14 4,52 1179,07 21,65 5446,72 3,48 

GO Cidade Ocidental 1959         

GO Cocalzinho de Goiás 1959         

GO Corumbá de Goiás 1959 6544,57 83,45 199,57 2,54 1098,35 14,01 7842,50 5,02 

GO Cristalina 1959 1759,10 16,68 368,21 3,49 8420,68 79,83 10547,99 6,75 

GO Flores de Goiás 1959         

GO Formosa 1959 3940,49 35,42 422,38 3,80 6761,72 60,78 11124,59 7,11 

GO Goianésia 1959 16847,53 55,82 2252,86 7,46 11080,75 36,71 30181,14 19,30 

GO Luziânia 1959 6691,77 68,27 241,92 2,47 2868,55 29,26 9802,24 6,27 

GO Mimoso de Goiás 1959         

GO Niquelândia 1959 4920,70 89,14 15,52 0,28 584,13 10,58 5520,35 3,53 

GO Novo Gama 1959         

GO Padre Bernardo 1959         

GO Pirenópolis 1959 10781,47 86,63 189,54 1,52 1474,00 11,84 12445,02 7,96 

GO Planaltina 1959 1836,18 84,53 119,32 5,49 216,75 9,98 2172,25 1,39 

GO 

Santo Antônio do 

Descoberto 

1959         

GO São João d'Aliança 1959 2709,99 98,85 12,46 0,45 19,07 0,70 2741,52 1,75 

GO Simolândia 1959         

GO Valparaíso de Goiás 1959         

GO Vila Boa 1959         

GO Vila Propício 1959         

MG Arinos 1959         

MG Buritis 1959         

MG Cabeceira Grande 1959         

MG Unaí 1959 24246,38 78,40 1317,91 4,26 5361,63 17,34 30925,93 19,78 

Total 1959 106242,4 67,95 7009,25 4,48 43109,16 27,57 156360,8 100,00 
Fonte: Elaborado pelo autor com bases em dados do IPEADATA (2019). 
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APÊNDICE I – PIBcf da RIDE/DF com composição setorial para os anos de 1970-1996 

 

UF Município Ano va_ap %_va_ap va_ind %_va_ind va_ser %_va_ser pib_cf 

DF Brasília 1970 14199,21 0,36 394231,73 10,07 3507771,68 89,57 3916202,62 

GO Abadiânia 1970 3328,80 62,53 132,12 2,48 1862,49 34,99 5323,42 

GO Água Fria de Goiás 1970        

GO Águas Lindas de Goiás 1970        

GO Alexânia 1970 1219,88 21,20 1167,63 20,29 3367,14 58,51 5754,65 

GO Alto Paraíso de Goiás 1970 1385,55 65,08 77,85 3,66 665,65 31,27 2129,05 

GO Alvorada do Norte 1970 652,61 16,81 769,15 19,82 2459,74 63,37 3881,50 

GO Barro Alto 1970 5584,37 67,35 437,72 5,28 2269,57 27,37 8291,67 

GO Cabeceiras 1970 2727,68 71,62 154,78 4,06 926,14 24,32 3808,60 

GO Cavalcante 1970 4236,76 77,56 139,55 2,55 1085,94 19,88 5462,24 

GO Cidade Ocidental 1970        

GO Cocalzinho de Goiás 1970        

GO Corumbá de Goiás 1970 5015,09 48,41 1211,85 11,70 4133,60 39,90 10360,53 

GO Cristalina 1970 1297,04 5,84 979,73 4,41 19921,33 89,74 22198,10 

GO Flores de Goiás 1970 35,78 4,46 227,17 28,30 539,65 67,24 802,61 

GO Formosa 1970 13663,81 33,94 3990,16 9,91 22604,40 56,15 40258,36 

GO Goianésia 1970 22770,35 40,73 16824,62 30,10 16309,36 29,17 55904,33 

GO Luziânia 1970 8736,56 23,27 8857,24 23,59 19955,65 53,14 37549,45 

GO Mimoso de Goiás 1970        

GO Niquelândia 1970 12129,01 70,86 598,45 3,50 4389,85 25,65 17117,31 

GO Novo Gama 1970        

GO Padre Bernardo 1970 3445,44 62,61 381,73 6,94 1675,78 30,45 5502,95 

GO Pirenópolis 1970 19209,42 63,13 1701,20 5,59 9517,72 31,28 30428,34 

GO Planaltina 1970 7214,60 77,51 323,50 3,48 1769,32 19,01 9307,43 

GO Santo Antônio do Descoberto 1970        
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GO São João d'Aliança 1970 1584,80 22,18 4616,98 64,62 943,54 13,20 7145,32 

GO Simolândia 1970        

GO Valparaíso de Goiás 1970        

GO Vila Boa 1970        

GO Vila Propício 1970        

MG Arinos 1970 2680,20 22,09 260,85 2,15 9190,67 75,76 12131,72 

MG Buritis 1970 4000,09 55,43 229,26 3,18 2987,47 41,40 7216,82 

MG Cabeceira Grande 1970        

MG Unaí 1970 34086,70 45,62 6752,76 9,04 33871,57 45,34 74711,03 

DF Brasília 1975 28069,04 0,39 1882085,19 25,85 5371029,88 73,77 7281184,10 

GO Abadiânia 1975 7210,41 59,62 119,68 0,99 4763,84 39,39 12093,93 

GO Água Fria de Goiás 1975        

GO Águas Lindas de Goiás 1975        

GO Alexânia 1975 6484,71 44,32 1345,08 9,19 6801,68 46,49 14631,48 

GO Alto Paraíso de Goiás 1975 1106,02 64,66 25,85 1,51 578,58 33,83 1710,45 

GO Alvorada do Norte 1975 1192,22 20,61 147,22 2,54 4445,68 76,85 5785,12 

GO Barro Alto 1975 11486,57 69,07 524,31 3,15 4618,30 27,77 16629,18 

GO Cabeceiras 1975 6851,05 80,37 97,55 1,14 1575,45 18,48 8524,06 

GO Cavalcante 1975 5460,23 64,66 330,04 3,91 2654,45 31,43 8444,72 

GO Cidade Ocidental 1975        

GO Cocalzinho de Goiás 1975        

GO Corumbá de Goiás 1975 14706,79 39,94 13921,79 37,80 8197,40 22,26 36825,98 

GO Cristalina 1975 18955,58 40,10 449,18 0,95 27863,98 58,95 47268,74 

GO Flores de Goiás 1975 4259,85 72,43 9,15 0,16 1612,37 27,41 5881,37 

GO Formosa 1975 23035,46 33,73 2046,47 3,00 43205,96 63,27 68287,88 

GO Goianésia 1975 40727,17 44,93 10010,39 11,04 39905,64 44,02 90643,20 

GO Luziânia 1975 27364,62 33,26 5612,59 6,82 49297,83 59,92 82275,04 

GO Mimoso de Goiás 1975        

GO Niquelândia 1975 32158,55 74,38 304,99 0,71 10770,53 24,91 43234,07 

GO Novo Gama 1975        

GO Padre Bernardo 1975 8010,08      8010,08 

GO Pirenópolis 1975 34434,08 68,67 2133,10 4,25 13574,66 27,07 50141,84 
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GO Planaltina 1975 8859,84 70,16 403,81 3,20 3364,95 26,65 12628,60 

GO Santo Antônio do Descoberto 1975        

GO São João d'Aliança 1975 3447,95 52,89 1790,72 27,47 1281,02 19,65 6519,69 

GO Simolândia 1975        

GO Valparaíso de Goiás 1975        

GO Vila Boa 1975        

GO Vila Propício 1975        

MG Arinos 1975 7995,28 51,14 552,29 3,53 7087,42 45,33 15634,98 

MG Buritis 1975 5192,42 46,40 725,69 6,48 5272,50 47,12 11190,60 

MG Cabeceira Grande 1975        

MG Unaí 1975 65498,69 47,77 12556,80 9,16 59056,35 43,07 137111,84 

DF Brasília 1980 58662,28 0,38 1426322,02 9,31 13838770,32 90,31 15323754,63 

GO Abadiânia 1980 14058,84 65,73 1371,57 6,41 5959,79 27,86 21390,21 

GO Água Fria de Goiás 1980        

GO Águas Lindas de Goiás 1980        

GO Alexânia 1980 12526,53 42,54 5397,22 18,33 11523,97 39,13 29447,72 

GO Alto Paraíso de Goiás 1980 1913,72 48,90 347,66 8,88 1652,05 42,21 3913,43 

GO Alvorada do Norte 1980 3203,41 28,30 1377,98 12,17 6739,49 59,53 11320,88 

GO Barro Alto 1980 12963,28 61,80 2199,86 10,49 5812,75 27,71 20975,90 

GO Cabeceiras 1980 5750,44 67,62 437,66 5,15 2316,42 27,24 8504,51 

GO Cavalcante 1980 12378,12 63,37 1669,99 8,55 5484,22 28,08 19532,33 

GO Cidade Ocidental 1980        

GO Cocalzinho de Goiás 1980        

GO Corumbá de Goiás 1980 15527,42 15,05 69543,79 67,42 18073,20 17,52 103144,42 

GO Cristalina 1980 7115,37 21,33 6747,97 20,23 19500,68 58,45 33364,02 

GO Flores de Goiás 1980 7790,80 62,94 704,61 5,69 3881,78 31,36 12377,18 

GO Formosa 1980 40694,79 32,98 19535,07 15,83 63164,65 51,19 123394,52 

GO Goianésia 1980 33164,56 28,59 23962,73 20,66 58873,14 50,75 116000,43 

GO Luziânia 1980 40735,88 15,74 63579,04 24,56 154545,41 59,70 258860,33 

GO Mimoso de Goiás 1980        

GO Niquelândia 1980 36545,68 54,11 8713,98 12,90 22285,11 32,99 67544,77 

GO Novo Gama 1980        
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GO Padre Bernardo 1980 17537,58 57,93 4134,42 13,66 8601,82 28,41 30273,82 

GO Pirenópolis 1980 44696,75 63,50 9153,98 13,01 16533,10 23,49 70383,83 

GO Planaltina 1980 9123,72 31,59 9300,20 32,20 10459,04 36,21 28882,96 

GO Santo Antônio do Descoberto 1980        

GO São João d'Aliança 1980 4818,31 62,16 469,03 6,05 2463,96 31,79 7751,31 

GO Simolândia 1980        

GO Valparaíso de Goiás 1980        

GO Vila Boa 1980        

GO Vila Propício 1980        

MG Arinos 1980 18653,31 67,45 1323,64 4,79 7677,58 27,76 27654,52 

MG Buritis 1980 27805,60 67,31 2520,34 6,10 10983,40 26,59 41309,34 

MG Cabeceira Grande 1980        

MG Unaí 1980 165185,84 61,74 21665,46 8,10 80700,31 30,16 267551,61 

DF Brasília 1985 63733,80 0,34 1128687,91 6,03 17534240,89 93,63 18726662,60 

GO Abadiânia 1985 10978,74 58,35 1230,78 6,54 6605,22 35,11 18814,73 

GO Água Fria de Goiás 1985        

GO Águas Lindas de Goiás 1985        

GO Alexânia 1985 13420,20 49,70 2073,64 7,68 11506,11 42,62 26999,96 

GO Alto Paraíso de Goiás 1985 5753,46 76,61 381,37 5,08 1375,37 18,31 7510,19 

GO Alvorada do Norte 1985 5005,14 37,87 986,35 7,46 7226,35 54,67 13217,85 

GO Barro Alto 1985 18228,54 76,83 255,28 1,08 5241,83 22,09 23725,65 

GO Cabeceiras 1985 11855,64 76,37 1429,35 9,21 2239,23 14,42 15524,22 

GO Cavalcante 1985 8817,36 63,14 518,74 3,71 4628,80 33,15 13964,90 

GO Cidade Ocidental 1985        

GO Cocalzinho de Goiás 1985        

GO Corumbá de Goiás 1985 15003,66 17,68 48262,16 56,87 21591,88 25,44 84857,71 

GO Cristalina 1985 24028,15 33,84 3268,13 4,60 43700,28 61,55 70996,56 

GO Flores de Goiás 1985 3320,89 51,05 198,73 3,05 2985,81 45,90 6505,43 

GO Formosa 1985 31186,60 22,24 44147,60 31,49 64867,54 46,27 140201,74 

GO Goianésia 1985 36695,99 11,29 68607,85 21,10 219799,19 67,61 325103,03 

GO Luziânia 1985 47327,42 18,01 55733,72 21,21 159757,61 60,79 262818,75 

GO Mimoso de Goiás 1985        
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GO Niquelândia 1985 40158,82 11,22 253542,45 70,81 64363,98 17,98 358065,26 

GO Novo Gama 1985        

GO Padre Bernardo 1985 22045,70 60,17 2769,13 7,56 11824,67 32,27 36639,49 

GO Pirenópolis 1985 49760,61 60,38 6750,21 8,19 25900,61 31,43 82411,43 

GO Planaltina 1985 8040,95 23,94 11810,14 35,15 13743,58 40,91 33594,68 

GO Santo Antônio do Descoberto 1985 8340,24 48,83 871,94 5,11 7867,13 46,06 17079,32 

GO São João d'Aliança 1985 2263,41 27,62 3299,76 40,27 2631,79 32,11 8194,97 

GO Simolândia 1985        

GO Valparaíso de Goiás 1985        

GO Vila Boa 1985        

GO Vila Propício 1985        

MG Arinos 1985 16827,64 63,62 1313,46 4,97 8310,08 31,42 26451,17 

MG Buritis 1985 17963,81 51,12 2398,71 6,83 14779,54 42,06 35142,06 

MG Cabeceira Grande 1985        

MG Unaí 1985 126300,47 52,88 20615,16 8,63 91914,65 38,49 238830,28 

DF Brasília 1996 169506,78 0,59 2917296,95 10,17 25601853,26 89,24 28688656,98 

GO Abadiânia 1996 8566,92 35,16 450,50 1,85 15345,32 62,99 24362,74 

GO Água Fria de Goiás 1996 5831,69 70,75 647,91 7,86 1762,75 21,39 8242,34 

GO Águas Lindas de Goiás 1996        

GO Alexânia 1996 19651,56 57,67 480,40 1,41 13944,90 40,92 34076,86 

GO Alto Paraíso de Goiás 1996 44031,92 88,55 1493,07 3,00 4200,81 8,45 49725,80 

GO Alvorada do Norte 1996 4049,38 36,63 139,71 1,26 6866,56 62,11 11055,65 

GO Barro Alto 1996 94662,11 90,34 1616,57 1,54 8504,46 8,12 104783,15 

GO Cabeceiras 1996 9578,69 59,41 450,92 2,80 6093,20 37,79 16122,81 

GO Cavalcante 1996 4241,38 6,88 52486,60 85,10 4945,28 8,02 61673,26 

GO Cidade Ocidental 1996 4242,62 5,17 2959,66 3,61 74891,69 91,23 82093,98 

GO Cocalzinho de Goiás 1996 16746,49 48,13 6977,30 20,05 11073,23 31,82 34797,03 

GO Corumbá de Goiás 1996 7943,23 41,87 3251,06 17,14 7778,50 41,00 18972,80 

GO Cristalina 1996 37872,67 42,38 880,69 0,99 50606,83 56,63 89360,19 

GO Flores de Goiás 1996 6490,94 67,20 185,17 1,92 2982,33 30,88 9658,44 

GO Formosa 1996 21136,27 14,88 4926,45 3,47 115963,40 81,65 142026,12 

GO Goianésia 1996 45102,62 26,05 69336,71 40,05 58704,92 33,91 173144,25 
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GO Luziânia 1996 26766,93 3,97 52999,54 7,86 594687,82 88,17 674454,29 

GO Mimoso de Goiás 1996 5910,72 72,41 79,09 0,97 2173,21 26,62 8163,03 

GO Niquelândia 1996 18567,75 11,60 91265,07 57,02 50212,96 31,37 160045,78 

GO Novo Gama 1996        

GO Padre Bernardo 1996 17453,71 51,89 870,77 2,59 15314,50 45,53 33638,99 

GO Pirenópolis 1996 38650,78 58,29 6814,61 10,28 20839,01 31,43 66304,40 

GO Planaltina 1996 2742,49 4,51 1862,19 3,06 56181,29 92,42 60785,98 

GO Santo Antônio do Descoberto 1996 7984,20 8,95 1588,38 1,78 79672,46 89,27 89245,04 

GO São João d'Aliança 1996 7241,13 54,76 2199,87 16,64 3782,22 28,60 13223,22 

GO Simolândia 1996 1819,91 28,94 75,26 1,20 4393,49 69,86 6288,67 

GO Valparaíso de Goiás 1996        

GO Vila Boa 1996 3028,12 50,20 55,80 0,93 2948,09 48,87 6032,01 

GO Vila Propício 1996        

MG Arinos 1996 12410,36 54,24 825,36 3,61 9644,60 42,15 22880,32 

MG Buritis 1996 24642,92 56,06 661,27 1,50 18652,23 42,43 43956,43 

MG Cabeceira Grande 1996        

MG Unaí 1996 101688,72 43,75 11736,13 5,05 118993,67 51,20 232418,52 
Fonte: Elaborado pelo autor com bases em dados do IPEADATA (2019). 
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APÊNDICE J – Dados estatísticos descritivos do PIBcf da RIDE/DF com composição setorial para os anos de 1970-1996 

 

Valores observados Ano va_ap %_va_ap va_ind %_va_ind va_ser %_va_ser pib_cf %_pib_cf125 

Mínimo 1970 35,78 0,02 77,85 0,02 539,65 0,01 802,61 0,02 

Máximo 1970 34086,70 20,15 394231,73 88,78 3507771,68 95,63 3916202,62 91,47 

Amplitude 1970 34050,92 20,12 394153,88 88,76 3507232,03 95,61 3915400,01 91,45 

Média 1970 7691,08 4,55 20184,82 4,55 166737,19 4,55 194613,09 4,55 

Desvio Padrão 1970 8387,58 4,96 81716,79 18,40 729128,03 19,88 812334,68 18,97 

Coeficiente de Variação 1970 1,09 109,06 4,05 404,84 4,37 437,29 4,17 417,41 

Mínimo 1975 1106,02 0,31 9,15 0,00 578,58 0,01 1710,45 0,02 

Máximo 1975 65498,69 18,07 1882085,19 97,26 5371029,88 94,78 7281184,10 91,42 

Amplitude 1975 64392,67 17,76 1882076,04 97,26 5370451,30 94,77 7279473,65 91,40 

Média 1975 16477,57 4,55 92151,99 4,76 269855,17 4,76 362029,86 4,55 

Desvio Padrão 1975 15677,60 4,32 400262,51 20,68 1140790,00 20,13 1510269,51 18,96 

Coeficiente de Variação 1975 0,95 95,15 4,34 434,35 4,23 422,74 4,17 417,17 

Mínimo 1980 1913,72 0,32 347,66 0,02 1652,05 0,01 3913,43 0,02 

Máximo 1980 165185,84 27,96 1426322,02 84,88 13838770,32 96,40 15323754,63 92,16 

Amplitude 1980 163272,12 27,63 1425974,36 84,86 13837118,27 96,39 15319841,20 92,14 

Média 1980 26856,92 4,55 76385,37 4,55 652545,55 4,55 755787,85 4,55 

Desvio Padrão 1980 33856,83 5,73 295165,05 17,56 2877685,45 20,05 3179808,89 19,12 

Coeficiente de Variação 1980 1,26 126,06 3,86 386,42 4,41 440,99 4,21 420,73 

Mínimo 1985 2263,41 0,39 198,73 0,01 1375,37 0,01 6505,43 0,03 

Máximo 1985 126300,47 21,51 1128687,91 68,03 17534240,89 95,67 18726662,60 91,02 

Amplitude 1985 124037,06 21,13 1128489,18 68,02 17532865,52 95,67 18720157,17 90,99 

Média 1985 25524,23 4,35 72137,07 4,35 796830,53 4,35 894491,83 4,35 

Desvio Padrão 1985 26890,79 4,58 231374,17 13,95 3568830,44 19,47 3803265,52 18,49 

                                                 
125 Valores, em percentuais, do PIB a custos de fatores calculado a preços constantes do ano 2000 e dado pela soma dos valores adicionados pelos setores agropecuário, industrial 

e de serviços. 
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Coeficiente de Variação 1985 1,05 105,35 3,21 320,74 4,48 447,88 4,25 425,19 

Mínimo 1996 1819,91 0,24 55,80 0,002 1762,75 0,01 6032,01 0,02 

Máximo 1996 169506,78 22,06 2917296,95 90,19 25601853,26 94,95 28688656,98 92,65 

Amplitude 1996 167686,87 21,82 2917241,15 90,19 25600090,51 94,95 28682624,98 92,63 

Média 1996 26502,17 3,45 111538,38 3,45 929759,07 3,45 1067799,62 3,45 

Desvio Padrão 1996 36357,97 4,73 530739,06 16,41 4663847,26 17,30 5221354,81 16,86 

Coeficiente de Variação 1996 1,37 137,19 4,76 475,84 5,02 501,62 4,89 488,98 
Fonte: Elaborado pelo autor com bases em dados do IPEADATA (2019). 
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APÊNDICE K – PIBcf da RIDE/DF com composição setorial e recortes agregados para DF e demais UFs para os anos de 1970-1996 

 

Região Ano va_ap %_va_ap va_ind %_va_ind va_ser %_va_ser pib_cf %_pib_cf 

Distrito Federal - DF 1970 14199,21 0,33 394231,73 9,21 3507771,68 81,93 3916202,62 91,47 

Municípios de GO – RIDE/DF 1970 114237,56 2,67 42591,42 0,99 114396,86 2,67 271225,84 6,33 

Municípios de MG – RIDE/DF 1970 40766,99 0,95 7242,87 0,17 46049,71 1,08 94059,57 2,20 

RIDE/DF -  TOTAL 1970 169203,76 3,95 444066,02 10,37 3668218,25 85,68 4281488,03 100,00 

Distrito Federal - DF 1975 28069,04 0,35 1882085,19 23,63 5371029,88 67,44 7281184,10 91,42 

Municípios de GO – RIDE/DF 1975 255751,17 3,21 39271,91 0,49 224512,34 2,82 519535,41 6,52 

Municípios de MG – RIDE/DF 1975 78686,39 0,99 13834,77 0,17 71416,27 0,90 163937,42 2,06 

RIDE/DF -  TOTAL 1975 362506,59 4,55 1935191,87 24,30 5666958,48 71,15 7964656,94 100,00 

Distrito Federal - DF 1980 58662,28 0,35 1426322,02 8,58 13838770,32 83,23 15323754,63 92,16 

Municípios de GO – RIDE/DF 1980 320545,21 1,93 228646,77 1,38 417870,58 2,51 967062,56 5,82 

Municípios de MG – RIDE/DF 1980 211644,75 1,27 25509,44 0,15 99361,29 0,60 336515,47 2,02 

RIDE/DF -  TOTAL 1980 590852,23 3,55 1680478,23 10,11 14356002,19 86,34 16627332,66 100 

Distrito Federal - DF 1985 63733,80 0,31 1128687,91 5,49 17534240,89 85,23 18726662,60 91,02 

Municípios de GO – RIDE/DF 1985 362231,52 1,76 506137,34 2,46 677857,01 3,29 1546225,87 7,52 

Municípios de MG – RIDE/DF 1985 161091,92 0,78 24327,32 0,12 115004,28 0,56 300423,52 1,46 

RIDE/DF -  TOTAL 1985 587057,25 2,85 1659152,57 8,06 18327102,17 89,08 20573311,99 100,00 

Distrito Federal - DF 1996 169506,78 0,55 2917296,95 9,42 25601853,26 82,68 28688656,98 92,65 

Municípios de GO – RIDE/DF 1996 460314,26 1,49 304093,30 0,98 1213869,26 3,92 1978276,82 6,39 

Municípios de MG – RIDE/DF 1996 138742,01 0,45 13222,76 0,04 147290,50 0,48 299255,27 0,97 

RIDE/DF -  TOTAL 1996 768563,04 2,48 3234613,01 10,45 26963013,02 87,07 30966189,07 100,00 
Fonte: Elaborado pelo autor com bases em dados do IPEADATA (2019). 
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APÊNDICE L – Grau de urbanização dos municípios da RIDE/DF para o ano 2000 

 

Município UF ano pop_urb pop_tot g_urb 

Arinos MG 2000 10137 17709 57,24 

Buritis MG 2000 13868 20396 67,99 

Cabeceira Grande MG 2000 4579 5920 77,35 

Unaí MG 2000 55549 70033 79,32 

Abadiânia GO 2000 7206 11452 62,92 

Água Fria de Goiás GO 2000 1603 4469 35,87 

Águas Lindas de Goiás GO 2000 105583 105746 99,85 

Alexânia GO 2000 15935 20047 79,49 

Alto Paraíso de Goiás GO 2000 4179 6182 67,60 

Alvorada do Norte GO 2000 6787 7560 89,78 

Barro Alto GO 2000 3934 6251 62,93 

Cabeceiras GO 2000 4904 6758 72,57 

Cavalcante GO 2000 3654 9150 39,93 

Cidade Ocidental GO 2000 34465 40377 85,36 

Cocalzinho de Goiás GO 2000 6000 14626 41,02 

Corumbá de Goiás GO 2000 5597 9679 57,83 

Cristalina GO 2000 27569 34116 80,81 

Flores de Goiás GO 2000 2225 7514 29,61 

Formosa GO 2000 69285 78651 88,09 

Goianésia GO 2000 44912 49160 91,36 

Luziânia GO 2000 130165 141082 92,26 

Mimoso de Goiás GO 2000 1186 2801 42,34 
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Niquelândia GO 2000 26578 38573 68,90 

Novo Gama GO 2000 73026 74380 98,18 

Padre Bernardo GO 2000 13272 21514 61,69 

Pirenópolis GO 2000 12475 21245 58,72 

Planaltina GO 2000 70127 73718 95,13 

Santo Antônio do Descoberto GO 2000 48398 51897 93,26 

São João D’Aliança GO 2000 4188 6736 62,17 

Simolândia GO 2000 5199 6219 83,60 

Valparaíso de Goiás GO 2000 94856 94856 100,00 

Vila Boa GO 2000 2702 3287 82,20 

Vila Propício GO 2000 1174 4492 26,14 

Distrito Federal 2000 1961499 2051146 95,63 

RIDE S/DF 2000 911317 1066596 85,44 

RIDE 2000 2872816 3117742 92,14 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do Censo Demográfico do IBGE (2000) 
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APÊNDICE M – Distância em Km, sede a sede, entre o DF126 e os demais Municípios da RIDE – DF 

 

UF MUNICIPIO DISTÂNCIA (Km) 

GO Valparaíso de Goiás 38,4 

GO Cidade Ocidental 47,3 

GO Novo Gama 52,7 

GO Águas Lindas de Goiás 55,0 

GO Santo Antônio do Descoberto 55,7 

GO Planaltina 57,9 

GO Luziânia 60,0 

GO Formosa 83,3 

GO Alexânia 91,7 

GO Cocalzinho de Goiás 110,3 

GO Padre Bernardo 111,6 

GO Abadiânia 117,2 

MG Cabeceira Grande 117,9 

GO Corumbá de Goiás 130,4 

GO Mimoso de Goiás 130,4 

MG Cristalina 132,3 

GO Cabeceiras 141,3 

GO Água Fria de Goiás 145,6 

GO Pirenópolis 147,3 

GO São João d’Aliança 159,3 

GO Vila Boa 162,0 

GO Vila Propício 163,0 

                                                 
126 Considerou-se a rodoviária da Região Administrativa do Plano Piloto como ponto de partida. 
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MG Unaí 167,1 

GO Barro Alto 201,2 

MG Buritis 212,7 

GO Alvorada do Norte 238,1 

GO Goianésia 238,7 

GO Flores de Goiás 239,1 

GO Alto Paraíso 246,1 

MG Arinos 250,1 

GO Niquelândia 264,4 

GO Simolândia 272,0 

GO Cavalcante 310,0 

Fonte: CODEPLAN (2018). 
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APÊNDICE N – Grau de urbanização dos municípios da RIDE/DF para o ano 2010 

 

Município UF ano pop_urb pop_tot g_urb 

Arinos MG 2010 10854 17674 61,41 

Buritis MG 2010 16100 22737 70,81 

Cabeceira Grande MG 2010 5297 6453 82,09 

Unaí MG 2010 62329 77565 80,36 

Abadiânia GO 2010 10778 15757 68,40 

Água Fria de Goiás GO 2010 2137 5090 41,98 

Águas Lindas de Goiás GO 2010 159138 159378 99,85 

Alexânia GO 2010 19676 23814 82,62 

Alto Paraíso de Goiás GO 2010 5219 6885 75,80 

Alvorada do Norte GO 2010 6873 8084 85,02 

Barro Alto GO 2010 6251 8716 71,72 

Cabeceiras GO 2010 5505 7354 74,86 

Cavalcante GO 2010 4742 9392 50,49 

Cidade Ocidental GO 2010 43654 55915 78,07 

Cocalzinho de Goiás GO 2010 6444 17407 37,02 

Corumbá de Goiás GO 2010 6416 10361 61,92 

Cristalina GO 2010 38421 46580 82,48 

Flores de Goiás GO 2010 3170 12066 26,27 

Formosa GO 2010 92023 100085 91,94 

Goianésia GO 2010 55660 59549 93,47 

Luziânia GO 2010 162807 174531 93,28 

Mimoso de Goiás GO 2010 1242 2685 46,26 

Niquelândia GO 2010 33343 42361 78,71 

Novo Gama GO 2010 93971 95018 98,90 
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Padre Bernardo GO 2010 10786 27671 38,98 

Pirenópolis GO 2010 15563 23006 67,65 

Planaltina GO 2010 77582 81649 95,02 

Santo Antônio do Descoberto GO 2010 56808 63248 89,82 

São João D’Aliança GO 2010 6724 10257 65,56 

Simolândia GO 2010 5378 6514 82,56 

Valparaíso de Goiás GO 2010 132982 132982 100,00 

Vila Boa GO 2010 3502 4735 73,96 

Vila Propício GO 2010 1504 5145 29,23 

Distrito Federal 2010 2482210 2570160 96,58 

RIDE S/DF 2010 1162879 1340664 86,74 

RIDE 2010 3645089 3910824 93,21 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do Censo Demográfico do IBGE (2010) 
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APÊNDICE O – Produto Interno Bruto a preços correntes da RIDF/DF para os anos de 2002 e 2010, por municípios e DF, com composição 

setorial 

Ano UF Município %_va_ap %_va_ind %_va_ser %_va_adp127 %_vab128 %_ilsub129 pib_pc130 %_pib_pc131 

2002 MG Arinos 24,61 3,83 31,97 34,60 95,00 5,00 49582,08 0,08 

2002 MG Buritis 40,37 6,51 29,52 19,37 95,77 4,23 113626,91 0,19 

2002 MG Cabeceira Grande 46,65 5,42 22,69 20,79 95,54 4,46 29938,30 0,05 

2002 MG Unaí 27,56 10,50 39,78 13,95 91,78 8,22 504823,94 0,86 

2002 GO Abadiânia 20,97 5,36 37,07 29,12 92,52 7,48 38866,89 0,07 

2002 GO Água Fria de Goiás 57,73 6,37 16,59 14,69 95,38 4,62 34301,59 0,06 

2002 GO Águas Lindas de Goiás 0,11 3,57 40,78 49,78 94,24 5,76 209476,18 0,36 

2002 GO Alexânia 17,93 6,11 39,57 27,94 91,55 8,45 71511,88 0,12 

2002 GO Alto Paraíso de Goiás 18,03 5,69 40,27 28,35 92,34 7,66 25370,87 0,04 

2002 GO Alvorada do Norte 15,21 4,42 42,79 30,23 92,64 7,36 25052,54 0,04 

2002 GO Barro Alto 42,00 3,78 24,60 22,88 93,27 6,73 28598,86 0,05 

2002 GO Cabeceiras 53,95 7,96 19,51 13,37 94,79 5,21 49791,25 0,09 

2002 GO Cavalcante 13,97 12,27 19,06 39,37 84,68 15,32 30469,03 0,05 

2002 GO Cidade Ocidental 3,46 8,57 42,80 38,49 93,32 6,68 101634,21 0,17 

2002 GO Cocalzinho de Goiás 23,86 13,14 26,42 30,71 94,13 5,87 53156,31 0,09 

2002 GO Corumbá de Goiás 28,79 5,93 29,10 30,72 94,55 5,45 31566,54 0,05 

2002 GO Cristalina 43,86 6,17 32,55 9,06 91,64 8,36 397246,66 0,68 

2002 GO Flores de Goiás 46,94 2,86 18,34 26,97 95,11 4,89 32852,78 0,06 

2002 GO Formosa 8,93 6,15 49,75 24,52 89,36 10,64 308288,58 0,53 

2002 GO Goianésia 12,00 16,89 38,43 20,09 87,41 12,59 254011,49 0,43 

2002 GO Luziânia 9,90 23,98 35,43 19,48 88,79 11,21 773750,05 1,32 

2002 GO Mimoso de Goiás 52,25 3,84 14,55 26,62 97,26 2,74 11852,44 0,02 

2002 GO Niquelândia 8,66 46,04 24,55 11,66 90,91 9,09 387752,90 0,66 

2002 GO Novo Gama 0,64 6,66 39,48 47,47 94,24 5,76 144294,87 0,25 

2002 GO Padre Bernardo 18,66 23,26 28,50 24,87 95,30 4,70 92143,71 0,16 

                                                 
127 Valor adicionado, em percentuais, pela administração pública (administração geral, educação, saúde e seguridade). 
128 Valor adicionado bruto, em percentuais, por: agropecuária, indústria, serviços e administração pública. 
129 Valor dos impostos líquidos de subsídios, em percentuais. 
130 Produto Interno Bruto a preços correntes. 
131 Produto Interno Bruto a preços correntes, em percentuais. 
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2002 GO Pirenópolis 23,58 13,55 33,98 21,18 92,29 7,71 94973,11 0,16 

2002 GO Planaltina 6,10 7,57 38,18 41,81 93,65 6,35 169232,06 0,29 

2002 GO 

Santo Antônio do 

Descoberto 
2,46 5,40 35,44 51,37 94,67 5,33 113035,80 0,19 

2002 GO São João d'Aliança 40,15 7,95 24,63 22,39 95,13 4,87 36282,67 0,06 

2002 GO Simolândia 9,16 4,75 39,44 37,22 90,56 9,44 16459,45 0,03 

2002 GO Valparaíso de Goiás 0,05 8,01 50,69 34,62 93,37 6,63 284839,64 0,49 

2002 GO Vila Boa 31,76 4,49 26,09 31,83 94,17 5,83 13820,63 0,02 

2002 GO Vila Propício 63,92 9,67 13,44 10,55 97,57 2,43 46056,01 0,08 

2002 DF Distrito Federal 0,31 7,59 40,68 38,58 87,15 12,85 53902199,80 92,18 

2010 MG Arinos 22,33 10,05 31,53 31,20 95,11 4,89 125591,15 0,08 

2010 MG Buritis 34,06 8,82 33,82 16,21 92,91 7,09 336348,56 0,21 

2010 MG Cabeceira Grande 27,07 39,25 14,13 17,33 97,78 2,22 111086,95 0,07 

2010 MG Unaí 24,62 14,72 38,63 13,95 91,92 8,08 1330067,64 0,84 

2010 GO Abadiânia 20,09 7,35 38,98 26,77 93,19 6,81 127497,72 0,08 

2010 GO Água Fria de Goiás 61,53 7,18 15,67 12,04 96,41 3,59 118934,16 0,08 

2010 GO Águas Lindas de Goiás 0,14 11,76 40,46 41,39 93,75 6,25 767597,18 0,49 

2010 GO Alexânia 7,61 27,57 34,79 16,61 86,58 13,42 344661,62 0,22 

2010 GO Alto Paraíso de Goiás 20,50 6,03 41,71 26,12 94,36 5,64 63704,68 0,04 

2010 GO Alvorada do Norte 14,34 5,59 44,85 28,30 93,08 6,92 72650,60 0,05 

2010 GO Barro Alto 16,60 12,78 24,95 22,61 76,94 23,06 124125,86 0,08 

2010 GO Cabeceiras 59,30 8,11 18,90 12,45 98,76 1,24 133980,27 0,08 

2010 GO Cavalcante 3,48 80,65 5,88 9,12 99,13 0,87 305421,55 0,19 

2010 GO Cidade Ocidental 2,46 18,37 38,44 34,60 93,87 6,13 336090,54 0,21 

2010 GO Cocalzinho de Goiás 20,86 22,02 25,05 26,24 94,16 5,84 153575,97 0,10 

2010 GO Corumbá de Goiás 22,20 5,35 33,64 33,60 94,79 5,21 68041,46 0,04 

2010 GO Cristalina 46,41 7,76 28,73 10,75 93,65 6,35 1060336,12 0,67 

2010 GO Flores de Goiás 34,50 4,47 20,17 36,53 95,68 4,32 80492,84 0,05 

2010 GO Formosa 5,73 14,58 49,28 20,49 90,08 9,92 1085948,57 0,69 

2010 GO Goianésia 6,49 17,21 44,41 19,64 87,75 12,25 677333,88 0,43 

2010 GO Luziânia 8,82 28,11 35,49 18,24 90,66 9,34 2167164,22 1,37 

2010 GO Mimoso de Goiás 54,53 5,16 13,86 23,85 97,41 2,59 30961,47 0,02 

2010 GO Niquelândia 9,47 40,17 28,06 15,22 92,93 7,07 770876,40 0,49 

2010 GO Novo Gama 0,53 8,99 42,79 41,29 93,59 6,41 467546,00 0,30 

2010 GO Padre Bernardo 25,55 8,30 31,40 29,53 94,78 5,22 220980,59 0,14 
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2010 GO Pirenópolis 16,67 18,68 36,31 21,13 92,80 7,20 244744,58 0,16 

2010 GO Planaltina 7,31 9,03 40,05 37,09 93,48 6,52 499464,74 0,32 

2010 GO 

Santo Antônio do 

Descoberto 
3,75 7,99 37,82 44,65 94,21 5,79 316166,83 0,20 

2010 GO São João d'Aliança 42,40 8,42 24,51 20,11 95,45 4,55 120420,11 0,08 

2010 GO Simolândia 8,46 5,60 43,57 33,96 91,59 8,41 44482,18 0,03 

2010 GO Valparaíso de Goiás 0,04 9,88 55,40 24,87 90,19 9,81 1117499,33 0,71 

2010 GO Vila Boa 27,32 15,77 29,91 20,71 93,72 6,28 71675,77 0,05 

2010 GO Vila Propício 56,94 7,77 16,89 14,57 96,17 3,83 92062,86 0,06 

2010 DF Distrito Federal 0,23 6,37 40,41 37,35 84,36 15,64 144174101,60 91,39 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE (2010). 
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APÊNDICE P – Produto Interno Bruto a preços correntes da RIDF/DF para os anos de 2002 e 2010, por municípios e DF, com composição setorial 

Municípios / DF Ano %_va_ap %_va_ind %_va_ser %_va_adp %_vab %_ilsub %_pib_pm 

Distrito Federal 2000 17,19 86,19 93,01 95,00 91,80 94,80 92,18 

RIDE S/DF 2000 82,81 13,81 6,99 5,00 8,20 5,20 7,82 

RIDE/DF 2000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Distrito Federal 2010 14,09 78,85 92,04 94,70 90,67 95,44 91,39 

RIDE S/DF 2010 85,91 21,15 7,96 5,30 9,33 4,56 8,61 

RIDE/DF 2010 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE (2010). 
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APÊNDICE Q – Dimensões e Indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 

ÍNDICE DIMENSÕES INDICADORES 

IDHM - Índice de 

Desenvolvimento Humano 

Municipal. Média geométrica dos 

índices das dimensões Renda, 

Educação e Longevidade, com 

pesos iguais. 

IDHM Longevidade (Índice da dimensão 

Longevidade, é um dos 3 índices que compõem o 

IDHM. É obtido a partir seu indicador, através da 

fórmula: [(valor observado do indicador) - (valor 

mínimo)] / [(valor máximo) - (valor mínimo)], onde 

os valores mínimo e máximo são 25 e 85 anos, 

respectivamente.  

Esperança de vida ao nascer 

IDHM Educação (Índice sintético da dimensão 

Educação, é um dos 3 índices que compõem o IDHM. 

É obtido através da média geométrica). 

Subíndice de escolaridade - IDHM Educação - 

Peso 1/3 

% de pessoas com 18 anos ou mais com 

fundamental completo 

Subíndice de frequência escolar - IDHM 

Educação - Peso 2/3 

% de crianças de 5 a 6 anos na escola 

% de pessoas de 11 a 13 anos, nos anos finais do 

fundamental regular seriado ou com fundamental 

completo 

IDHM Renda (Índice da dimensão Renda, é um dos 3 

índices que compõem o IDHM. É obtido a partir de 

seu indicador, através da fórmula: [ln (valor observado 

do indicador) - ln (valor mínimo) ] / [ln (valor 

máximo) - ln (valor mínimo) ], onde os valores 

mínimo e máximo são R$ 8,00 e R$ 4.033,00 (a 

preços de agosto de 2010).  

Renda domicilar per capita 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do PNUD (2014). 
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APÊNDICE R - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM da RIDE/DF para os anos de 2000 e 2010. 

 

Ano Municípios / DF IDHM IDHM longevidade IDHM educação IDHM renda 

2000 Arinos (MG) 0,61 0,77 0,50 0,59 

2000 Buritis (MG) 0,61 0,77 0,43 0,67 

2000 Cabeceira Grande (MG) 0,53 0,75 0,35 0,56 

2000 Unaí (MG) 0,66 0,80 0,53 0,68 

2000 Abadiânia (GO) 0,55 0,77 0,37 0,59 

2000 Água Fria de Goiás (GO) 0,48 0,70 0,32 0,50 

2000 Águas Lindas de Goiás (GO) 0,51 0,74 0,32 0,58 

2000 Alexânia (GO) 0,56 0,76 0,39 0,61 

2000 Alto Paraíso de Goiás (GO) 0,63 0,79 0,47 0,66 

2000 Alvorada do Norte (GO) 0,57 0,75 0,41 0,59 

2000 Barro Alto (GO) 0,57 0,76 0,42 0,58 

2000 Cabeceiras (GO) 0,58 0,77 0,45 0,57 

2000 Cavalcante (GO) 0,51 0,70 0,33 0,57 

2000 Cidade Ocidental (GO) 0,68 0,81 0,57 0,68 

2000 Cocalzinho de Goiás (GO) 0,59 0,78 0,45 0,58 

2000 Corumbá de Goiás (GO) 0,59 0,78 0,41 0,65 

2000 Cristalina (GO) 0,61 0,77 0,45 0,65 

2000 Flores de Goiás (GO) 0,56 0,73 0,38 0,62 

2000 Formosa (GO) 0,63 0,78 0,49 0,66 

2000 Goianésia (GO) 0,59 0,77 0,43 0,63 

2000 Luziânia (GO) 0,57 0,77 0,38 0,64 

2000 Mimoso de Goiás (GO)     

2000 Niquelândia (GO) 0,62 0,79 0,47 0,65 

2000 Novo Gama (GO) 0,56 0,75 0,39 0,61 

2000 Padre Bernardo (GO) 0,52 0,74 0,30 0,62 
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2000 Pirenópolis (GO) 0,63 0,79 0,50 0,64 

2000 Planaltina (GO) 0,52 0,74 0,32 0,59 

2000 Santo Antônio do Descoberto (GO) 0,54 0,74 0,37 0,57 

2000 São João D'Aliança (GO) 0,56 0,74 0,38 0,62 

2000 Simolândia (GO) 0,49 0,72 0,30 0,54 

2000 Valparaíso de Goiás (GO) 0,65 0,79 0,51 0,68 

2000 Vila Boa (GO) 0,52 0,73 0,36 0,54 

2000 Vila Propício (GO) 0,53 0,73 0,37 0,54 

2000 Brasília (DF) 0,75 0,84 0,61 0,81 

2010 Arinos (MG) 0,69 0,81 0,64 0,64 

2010 Buritis (MG) 0,70 0,81 0,61 0,69 

2010 Cabeceira Grande (MG) 0,65 0,80 0,56 0,63 

2010 Unaí (MG) 0,75 0,84 0,70 0,73 

2010 Abadiânia (GO) 0,71 0,82 0,63 0,68 

2010 Água Fria de Goiás (GO) 0,68 0,81 0,59 0,66 

2010 Águas Lindas de Goiás (GO) 0,68 0,81 0,59 0,65 

2010 Alexânia (GO) 0,69 0,82 0,61 0,67 

2010 Alto Paraíso de Goiás (GO) 0,74 0,83 0,67 0,74 

2010 Alvorada do Norte (GO) 0,67 0,80 0,58 0,65 

2010 Barro Alto (GO) 0,75 0,83 0,72 0,71 

2010 Cabeceiras (GO) 0,69 0,81 0,63 0,64 

2010 Cavalcante (GO) 0,66 0,80 0,56 0,65 

2010 Cidade Ocidental (GO) 0,75 0,84 0,69 0,72 

2010 Cocalzinho de Goiás (GO) 0,69 0,82 0,58 0,68 

2010 Corumbá de Goiás (GO) 0,72 0,82 0,67 0,69 

2010 Cristalina (GO) 0,72 0,83 0,62 0,73 

2010 Flores de Goiás (GO) 0,69 0,79 0,65 0,63 

2010 Formosa (GO) 0,75 0,84 0,68 0,73 

2010 Goianésia (GO) 0,73 0,84 0,65 0,72 

2010 Luziânia (GO) 0,70 0,82 0,61 0,69 



268 

 

2010 Mimoso de Goiás (GO) 0,72 0,80 0,68 0,70 

2010 Niquelândia (GO) 0,75 0,84 0,69 0,72 

2010 Novo Gama (GO) 0,68 0,81 0,57 0,66 

2010 Padre Bernardo (GO) 0,70 0,80 0,60 0,72 

2010 Pirenópolis (GO) 0,72 0,83 0,64 0,70 

2010 Planaltina (GO) 0,67 0,80 0,58 0,65 

2010 Santo Antônio do Descoberto (GO) 0,67 0,80 0,57 0,64 

2010 São João D'Aliança (GO) 0,70 0,81 0,64 0,66 

2010 Simolândia (GO) 0,65 0,78 0,58 0,61 

2010 Valparaíso de Goiás (GO) 0,76 0,85 0,70 0,73 

2010 Vila Boa (GO) 0,64 0,79 0,54 0,62 

2010 Vila Propício (GO) 0,68 0,79 0,61 0,66 

2010 Brasília (DF) 0,84 0,90 0,75 0,87 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do PNUD (2014). 
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APÊNDICE S - Dimensões e Indicadores do Índice de Vulnerabilidade Social – IVS 

 

ÍNDICE DIMENSÃO INDICADORES PESO 

Índice de Vulnerabilidade 

Social - IVS. Média aritmética 

dos índices das dimensões: 

IVS Infraestrutura Urbana, 

IVS Capital Humano e IVS 

Renda e Trabalho. 

Infraestrutura Urbana (Índice 

da dimensão Infraestrutura 

Urbana, é um dos 3 índices que 

compõem o IVS. É obtido através 

da média ponderada de índices 

normalizados construídos a partir 

dos indicadores que compõem 

esta dimensão). 

% de pessoas em domicílios com abastecimento de 

água e esgotamento sanitário inadequados 
0,30 

% de pessoas que vivem em domicílios urbanos sem 

serviço de coleta de lixo 
0,30 

% de pessoas ocupadas que vivem em domicílios com 

renda per capita igual ou inferior a R$255,00 

(agosto/2010) e que gastam mais de uma hora até o 

trabalho 

0,40 

Capital Humano (Índice da 

dimensão Capital Humano, é um 

dos 3 índices que compõem o 

IVS. Obtido através da média 

ponderada de índices 

normalizados construídos a partir 

dos indicadores que compõem 

esta dimensão). 

Mortalidade infantil até 1 ano de idade 0,125 

% de crianças de 0 a 5 anos que não frequentam a 

escola 
0,125 

% de pessoas de 6 a 14 anos que não frequentam a 

escola 
0,125 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 0,125 

% de mães chefes de família, sem fundamental 

completo e com pelo menos um filho menor de 15 

anos, no total de mães chefes de família 

0,125 

taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou 

mais de idade 
0,125 

% de crianças que vivem em domicílios em que 

nenhum dos moradores tem o ensino fundamental 

completo 

0,125 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não 

trabalham e residem em domicílios cuja renda per 

capita seja igual ou inferior a R$255,00 

(agosto/2010), na população total desta faixa etária 

0,125 
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Renda e Trabalho (Índice da 

dimensão Renda e Trabalho, é um 

dos 3 índices que compõem o 

IVS. Obtido através da média 

ponderada de índices 

normalizados construídos a partir 

dos indicadores que compõem 

esta dimensão). 

% de pessoas residentes em domicílios cuja renda per 

capita seja igual ou inferior a R$255,00 (agosto/2010) 
0,20 

Taxa de desocupação da população de 18 anos ou 

mais de idade 
0,20 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental 

completo e em ocupação informal 
0,20 

% de pessoas em domicílios com renda per capita 

igual ou inferior a R$255,00 (agosto/2010) e 

dependente de idosos 

0,20 

Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de 

idade 
0,20 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IPEA (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 

 

APÊNDICE T - Índice de Vulnerabilidade Social – IVS dos municípios da RIDE/DF para os anos de 2000 e 2010. 

 

ANO MUNICÍPIO / UF IVS132 IVS_INF_URBANA133 IVS_CAPITAL_HUMANO134 IVS_REN_E_TRAB135 

2000 Arinos (MG) 0,497 0,368 0,513 0,611 

2000 Buritis (MG) 0,456 0,25 0,548 0,57 

2000 Cabeceira Grande (MG) 0,562 0,425 0,667 0,594 

2000 Unaí (MG) 0,401 0,252 0,466 0,484 

2000 Abadiânia (GO) 0,451 0,133 0,638 0,583 

2000 Água Fria de Goiás (GO) 0,486 0,191 0,714 0,553 

2000 Águas Lindas de Goiás (GO) 0,652 0,798 0,667 0,491 

2000 Alexânia (GO) 0,432 0,222 0,57 0,503 

2000 Alto Paraíso de Goiás (GO) 0,346 0,07 0,575 0,394 

2000 Alvorada do Norte (GO) 0,603 0,594 0,591 0,624 

2000 Barro Alto (GO) 0,414 0,119 0,553 0,571 

2000 Cabeceiras (GO) 0,502 0,276 0,636 0,595 

2000 Cavalcante (GO) 0,448 0,13 0,62 0,596 

2000 Cidade Ocidental (GO) 0,424 0,469 0,42 0,384 

2000 Cocalzinho de Goiás (GO) 0,484 0,234 0,668 0,549 

2000 Corumbá de Goiás (GO) 0,492 0,377 0,519 0,579 

2000 Cristalina (GO) 0,456 0,376 0,523 0,469 

2000 Flores de Goiás (GO) 0,511 0,397 0,528 0,608 

2000 Formosa (GO) 0,427 0,233 0,533 0,516 

2000 Goianésia (GO) 0,425 0,325 0,488 0,464 

                                                 
132 Índice de Vulnerabilidade Social – IVS (Ver Apêndice S). 
133 IVS – Infraestrutura Urbana (Ver Apêndice S). 
134 IVS – Capital Humano (Ver Apêndice S). 
135 IVS – Renda e Trabalho (Ver Apêndice S). 
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2000 Luziânia (GO) 0,566 0,596 0,614 0,488 

2000 Mimoso de Goiás (GO)     

2000 Niquelândia (GO) 0,428 0,215 0,544 0,525 

2000 Novo Gama (GO) 0,578 0,586 0,652 0,496 

2000 Padre Bernardo (GO) 0,525 0,311 0,631 0,632 

2000 Pirenópolis (GO) 0,364 0,178 0,501 0,412 

2000 Planaltina (GO) 0,629 0,636 0,714 0,539 

2000 Santo Antônio do Descoberto (GO) 0,644 0,787 0,632 0,514 

2000 São João D'Aliança (GO) 0,515 0,276 0,662 0,608 

2000 Simolândia (GO) 0,645 0,399 0,786 0,749 

2000 Valparaíso de Goiás (GO) 0,462 0,5 0,457 0,428 

2000 Vila Boa (GO) 0,544 0,363 0,73 0,541 

2000 Vila Propício (GO) 0,61 0,427 0,74 0,664 

2000 Distrito Federal (DF) 0,375 0,431 0,36 0,333 

2010 Arinos (MG) 0,273 0,093 0,369 0,356 

2010 Buritis (MG) 0,326 0,196 0,384 0,396 

2010 Cabeceira Grande (MG) 0,348 0,273 0,378 0,394 

2010 Unaí (MG) 0,268 0,221 0,3 0,282 

2010 Abadiânia (GO) 0,222 0,042 0,364 0,259 

2010 Água Fria de Goiás (GO) 0,33 0,2 0,428 0,362 

2010 Águas Lindas de Goiás (GO) 0,378 0,461 0,382 0,291 

2010 Alexânia (GO) 0,29 0,139 0,415 0,317 

2010 Alto Paraíso de Goiás (GO) 0,257 0,059 0,349 0,364 

2010 Alvorada do Norte (GO) 0,384 0,249 0,487 0,418 

2010 Barro Alto (GO) 0,182 0,042 0,309 0,197 

2010 Cabeceiras (GO) 0,28 0,059 0,38 0,4 

2010 Cavalcante (GO) 0,301 0,092 0,393 0,418 

2010 Cidade Ocidental (GO) 0,329 0,414 0,307 0,266 
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2010 Cocalzinho de Goiás (GO) 0,221 0,087 0,307 0,268 

2010 Corumbá de Goiás (GO) 0,297 0,232 0,358 0,301 

2010 Cristalina (GO) 0,324 0,264 0,419 0,29 

2010 Flores de Goiás (GO) 0,307 0,066 0,356 0,499 

2010 Formosa (GO) 0,269 0,14 0,369 0,298 

2010 Goianésia (GO) 0,287 0,268 0,296 0,297 

2010 Luziânia (GO) 0,393 0,473 0,394 0,313 

2010 Mimoso de Goiás (GO) 0,302 0,204 0,332 0,369 

2010 Niquelândia (GO) 0,244 0,125 0,304 0,304 

2010 Novo Gama (GO) 0,402 0,464 0,427 0,315 

2010 Padre Bernardo (GO) 0,316 0,157 0,4 0,391 

2010 Pirenópolis (GO) 0,245 0,094 0,33 0,311 

2010 Planaltina (GO) 0,395 0,467 0,406 0,313 

2010 Santo Antônio do Descoberto (GO) 0,412 0,504 0,405 0,327 

2010 São João D'Aliança (GO) 0,345 0,213 0,373 0,449 

2010 Simolândia (GO) 0,341 0,087 0,43 0,505 

2010 Valparaíso de Goiás (GO) 0,319 0,437 0,293 0,227 

2010 Vila Boa (GO) 0,374 0,205 0,523 0,394 

2010 Vila Propício (GO) 0,247 0,028 0,369 0,345 

2010 Distrito Federal (DF) 0,282 0,411 0,236 0,199 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IPEA (2015). 
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APÊNDICE U – Dados de renda, trabalho e prosperidade social do IVS para os municípios da RIDE/DF no ano de 2010. 

 

Município / UF t_desocup18m136 renda_per_capita137 t_carteira_18m138 t_scarteira_18m139 t_vulner_mais1h140 prosp_soc141 

Distrito Federal (DF) 7,6 1746,02 52,36 14,61 22,65 Muito Alto 

Abadiânia (GO) 3,66 538,25 32,7 25,59 1,34 Muito Alto 

Água Fria de Goiás (GO) 7,14 495,18 30,95 31,18 7,80 Médio 

Águas Lindas de Goiás (GO) 7,91 448,6 56,42 23,25 40,19 Médio 

Alexânia (GO) 6,6 519,35 33,73 29,16 5,39 Alto 

Alto Paraíso de Goiás (GO) 8,37 778,79 27,07 23,9 2,47 Muito Alto 

Alvorada do Norte (GO) 9,43 441,53 30,27 37,89 10,21 Médio 

Barro Alto (GO) 2,68 664,33 50,21 16,85 0,91 Muito Alto 

Cabeceiras (GO) 6,28 422,02 31,84 30,51 1,42 Alto 

Cavalcante (GO) 8,66 443,37 14,98 21,52 2,38 Médio 

Cidade Ocidental (GO) 8,18 720,99 51,88 19,33 38,53 Alto 

Cocalzinho de Goiás (GO) 3,65 554,5 26,57 36,25 3,03 Alto 

Corumbá de Goiás (GO) 4,48 573,02 31,42 28,56 8,93 Muito Alto 

Cristalina (GO) 6,94 728,54 41,89 28,41 10,37 Alto 

Flores de Goiás (GO) 17,08 407,34 12,61 38,34 1,99 Médio 

Formosa (GO) 6,82 750,41 34,71 25,79 5,36 Muito Alto 

Goianésia (GO) 5,79 709,28 50,56 19,23 10,94 Muito Alto 

                                                 
136 Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade dada pelo Percentual da população economicamente ativa (PEA) nessa faixa etária que estava desocupada, 

ou seja, que não estava ocupada na semana anterior à data do Censo 2010, mas havia procurado trabalho ao longo do mês anterior à data desta pesquisa. 
137 Razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes e o número total desses indivíduos. Valores em reais de 01/agosto 

de 2010. 
138 Razão entre o número de empregados de 18 anos ou mais de idade com carteira de trabalho assinada e o número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado 

por 100. 
139 Razão entre o número de empregados de 18 anos ou mais de idade sem carteira de trabalho assinada e o número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 

100. 
140 % de pessoas ocupadas que vivem em domicílios com renda per capita igual ou inferior a R$255,00 (agosto/2010) e que gastam mais de uma hora até o trabalho. 
141 Nível de prosperidade social da territorialidade, gerada através do cruzamento entre sua faixa do IDHM e do IVS. 
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Luziânia (GO) 9,25 581,9 51,89 22,17 31,31 Alto 

Mimoso de Goiás (GO) 6,68 619,82 16,42 35,81 7,00 Alto 

Niquelândia (GO) 6,59 683,26 51,76 20,86 3,64 Muito Alto 

Novo Gama (GO) 10,55 497 58,91 19,55 40,31 Baixo 

Padre Bernardo (GO) 7,19 685,41 29,78 36,35 6,37 Médio 

Pirenópolis (GO) 4,58 606,48 22,93 36,1 3,67 Muito Alto 

Planaltina (GO) 8,77 469,26 49,01 24,68 48,89 Médio 

Santo Antônio do Descoberto (GO) 8,23 440,18 49,61 23,61 42,78 Baixo 

São João D'Aliança (GO) 6,71 473,38 28,38 38,42 8,86 Médio 

Simolândia (GO) 12,28 359,07 23,09 39,65 1,76 Médio 

Valparaíso de Goiás (GO) 6,56 760,26 54,65 17,22 22,21 Alto 

Vila Boa (GO) 9,41 371,01 41,64 24,02 8,32 Médio 

Vila Propício (GO) 7,18 492,53 27,44 43,06 0,00 Alto 

Arinos (MG) 4,7 434,09 18,13 40,84 2,86 Alto 

Buritis (MG) 8,06 572,65 24,99 38,06 7,86 Médio 

Cabeceira Grande (MG) 10,42 399,58 35,79 32,07 11,23 Médio 

Unaí (MG) 6,46 734,93 39,98 25,47 9,29 Muito Alto 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IPEA (2015). 
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APÊNDICE V – Códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) que foram 

considerados na definição de homicídio 

 

Código (CID-10) Definição 

X85 Agressão meio drog medic e subst. biológicas 

X86 Agressão p/meio de subst. corrosivas 

X87 Agressão p/pesticidas 

X88 Agressão p/meio de gases e vapores 

X89 Agressão outr. prod. quím. subst. nocivas espec. 

X90 Agressão prod. químicos e subst. nocivas NE 

X91 Agressão enforc estrangulamento sufocação 

X92 Agressão p/meio de afogamento e submersão 

X93 Agressão disparo de arma de fogo de mão 

X94 Agressão disparo arma fogo de maior calibre 

X95 Agressão disparo outr. arma de fogo ou NE 

X96 Agressão p/meio de material explosivo 

X97 Agressão p/meio de fumaça fogo e chamas 

X98 Agressão vapor agua gases ou objetos quentes 

X99 Agressão objeto cortante ou penetrante 

Y00 Agressão p/meio de um objeto contundente 

Y01 Agressão p/meio projeção de um lugar elevado 

Y02 Agressão proj coloc vítima obj movimento 

Y03 Agressão p/meio de impacto veíc. a motor 

Y04 Agressão p/meio de forca corporal 

Y05 Agressão sexual p/meio de forca física 

Y06 Negligencia e abandono 

Y07 Outr sindr de maus tratos 

Y08 Agressão p/outr. meios espec. 

Y09 Agressão p/meios NE 

Y35 Intervenção legal 

Y36 Operações de guerra 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do DATASUS (2019). 
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APÊNDICE W – Taxas de crimes, por 100.000, habitantes de municípios da RIDE/DF para os anos de 2010 a 2018 

 

Município UF Ano Total de homicídios Taxa de Homicídios Total de Roubos Taxa de Roubos 

Abadiânia GO 2010 1 6,35 - - 

Água Fria de Goiás GO 2010 1 19,65 - - 

Águas Lindas de Goiás GO 2010 108 67,76 - - 

Alexânia GO 2010 17 71,39 - - 

Alto Paraíso GO 2010   - - 

Alvorada do Norte GO 2010 8 98,96 - - 

Barro Alto GO 2010 2 22,95 - - 

Cabeceiras GO 2010   - - 

Cavalcante GO 2010   - - 

Cidade Ocidental GO 2010 31 55,44 - - 

Cocalzinho de Goiás GO 2010 7 40,21 - - 

Corumbá de Goiás GO 2010   - - 

Cristalina GO 2010 23 49,38 - - 

Flores de Goiás GO 2010 1 8,29 - - 

Formosa GO 2010 48 47,96 - - 

Goianésia GO 2010 20 33,59 - - 

Luziânia GO 2010 144 82,51 - - 

Mimoso de Goiás GO 2010   - - 

Niquelândia GO 2010 16 37,77 - - 

Novo Gama GO 2010 69 72,62 - - 

Padre Bernardo GO 2010 17 61,44 - - 

Pirenópolis GO 2010 5 21,73 - - 

Planaltina GO 2010 40 48,99 - - 

Santo Antônio do Descoberto GO 2010 38 60,08 - - 

São João d’Aliança GO 2010 2 19,50 - - 

Simolândia GO 2010 2 30,70 - - 

Valparaíso de Goiás GO 2010 103 77,45 - - 
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Vila Boa GO 2010 1 21,12 - - 

Vila Propício GO 2010   - - 

Arinos MG 2010 4 22,63 - - 

Buritis MG 2010 5 21,99 - - 

Cabeceira Grande MG 2010   - - 

Unaí MG 2010 22 28,36 - - 

Distrito Federal DF 2010 786 30,58 - - 

Abadiânia GO 2011 2 12,43 - - 

Água Fria de Goiás GO 2011 1 19,46 - - 

Águas Lindas de Goiás GO 2011 109 66,67 - - 

Alexânia GO 2011 19 78,83 - - 

Alto Paraíso GO 2011 1 14,41 - - 

Alvorada do Norte GO 2011 2 24,62 - - 

Barro Alto GO 2011 2 22,46 - - 

Cabeceiras GO 2011 1 13,51 - - 

Cavalcante GO 2011   - - 

Cidade Ocidental GO 2011 41 71,79 - - 

Cocalzinho de Goiás GO 2011 7 39,73 - - 

Corumbá de Goiás GO 2011 1 9,60 - - 

Cristalina GO 2011 27 56,80 - - 

Flores de Goiás GO 2011 5 40,27 - - 

Formosa GO 2011 56 55,05 - - 

Goianésia GO 2011 14 23,20 - - 

Luziânia GO 2011 173 97,69 - - 

Mimoso de Goiás GO 2011 1 37,37 - - 

Niquelândia GO 2011 17 39,86 - - 

Novo Gama GO 2011 57 59,00 - - 

Padre Bernardo GO 2011 10 35,53 - - 

Pirenópolis GO 2011 3 12,96 - - 

Planaltina GO 2011 49 59,57 - - 

Santo Antônio do Descoberto GO 2011 48 74,86 - - 

São João d’Aliança GO 2011 2 19,00 - - 
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Simolândia GO 2011 2 30,60 - - 

Valparaíso de Goiás GO 2011 129 94,92 - - 

Vila Boa GO 2011 1 20,64 - - 

Vila Propício GO 2011 1 19,25 - - 

Arinos MG 2011 2 11,32 - - 

Buritis MG 2011 4 17,45 - - 

Cabeceira Grande MG 2011 3 13,09 - - 

Unaí MG 2011 23 29,43 - - 

Distrito Federal DF 2011 902 34,56 - - 

Abadiânia GO 2012 5 30,47 - - 

Água Fria de Goiás GO 2012   - - 

Águas Lindas de Goiás GO 2012 115 68,67 - - 

Alexânia GO 2012 13 53,32 - - 

Alto Paraíso GO 2012   - - 

Alvorada do Norte GO 2012 2 24,50 - - 

Barro Alto GO 2012 2 22,00 - - 

Cabeceiras GO 2012   - - 

Cavalcante GO 2012   - - 

Cidade Ocidental GO 2012 41 70,37 - - 

Cocalzinho de Goiás GO 2012 8 44,88 - - 

Corumbá de Goiás GO 2012 6 57,34 - - 

Cristalina GO 2012 27 55,71 - - 

Flores de Goiás GO 2012 4 31,36 - - 

Formosa GO 2012 72 69,69 - - 

Goianésia GO 2012 11 18,00 - - 

Luziânia GO 2012 189 105,24 - - 

Mimoso de Goiás GO 2012   - - 

Niquelândia GO 2012 21 48,91 - - 

Novo Gama GO 2012 80 81,52 - - 

Padre Bernardo GO 2012 10 34,96 - - 

Pirenópolis GO 2012 6 25,78 - - 

Planaltina GO 2012 71 85,70 - - 
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Santo Antônio do Descoberto GO 2012 48 73,89 - - 

São João d’Aliança GO 2012 2 18,54 - - 

Simolândia GO 2012 2 30,49 - - 

Valparaíso de Goiás GO 2012 112 80,73 - - 

Vila Boa GO 2012   - - 

Vila Propício GO 2012 1 19,07 - - 

Arinos MG 2012 5 28,30 - - 

Buritis MG 2012 1 4,33 - - 

Cabeceira Grande MG 2012   - - 

Unaí MG 2012 32 40,66 - - 

Distrito Federal DF 2012 954 36,02 - - 

Abadiânia GO 2013 11 63,49 - - 

Água Fria de Goiás GO 2013 2 37,07 - - 

Águas Lindas de Goiás GO 2013 107 60,15 - - 

Alexânia GO 2013 20 78,53 - - 

Alto Paraíso GO 2013 1 13,77 - - 

Alvorada do Norte GO 2013 2 23,67 - - 

Barro Alto GO 2013 1 10,41 - - 

Cabeceiras GO 2013   - - 

Cavalcante GO 2013 1 10,29 - - 

Cidade Ocidental GO 2013 37 60,11 - - 

Cocalzinho de Goiás GO 2013 7 37,59 - - 

Corumbá de Goiás GO 2013 1 9,23 - - 

Cristalina GO 2013 33 64,52 - - 

Flores de Goiás GO 2013 2 14,71 - - 

Formosa GO 2013 68 62,67 - - 

Goianésia GO 2013 24 37,54 - - 

Luziânia GO 2013 145 77,05 - - 

Mimoso de Goiás GO 2013   - - 

Niquelândia GO 2013 15 33,68 - - 

Novo Gama GO 2013 79 76,64 - - 

Padre Bernardo GO 2013 17 56,56 - - 
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Pirenópolis GO 2013 8 33,18 - - 

Planaltina GO 2013 90 104,63 - - 

Santo Antônio do Descoberto GO 2013 59 86,77 - - 

São João d’Aliança GO 2013 1 8,72 - - 

Simolândia GO 2013 1 14,76 - - 

Valparaíso de Goiás GO 2013 82 55,90 - - 

Vila Boa GO 2013 1 19,06 - - 

Vila Propício GO 2013 2 36,63 - - 

Arinos MG 2013 3 16,67 - - 

Buritis MG 2013 9 37,53 - - 

Cabeceira Grande MG 2013 1 4,22 - - 

Unaí MG 2013 21 25,71 - - 

Distrito Federal DF 2013 837 30,00 - - 

Abadiânia GO 2014 10 56,49 - - 

Água Fria de Goiás GO 2014 3 55,04 - - 

Águas Lindas de Goiás GO 2014 94 51,50 - - 

Alexânia GO 2014 16 62,00 - - 

Alto Paraíso GO 2014 1 13,65 - - 

Alvorada do Norte GO 2014 4 47,06 - - 

Barro Alto GO 2014 2 20,37 - - 

Cabeceiras GO 2014 1 12,87 - - 

Cavalcante GO 2014   - - 

Cidade Ocidental GO 2014 31 49,28 - - 

Cocalzinho de Goiás GO 2014 6 31,79 - - 

Corumbá de Goiás GO 2014 4 36,71 - - 

Cristalina GO 2014 35 67,00 - - 

Flores de Goiás GO 2014 7 50,04 - - 

Formosa GO 2014 55 49,82 - - 

Goianésia GO 2014 14 21,58 - - 

Luziânia GO 2014 135 70,63 - - 

Mimoso de Goiás GO 2014   - - 

Niquelândia GO 2014 10 22,27 - - 
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Novo Gama GO 2014 77 73,40 - - 

Padre Bernardo GO 2014 8 26,14 - - 

Pirenópolis GO 2014 1 4,12 - - 

Planaltina GO 2014 81 93,37 - - 

Santo Antônio do Descoberto GO 2014 36 52,17 - - 

São João d’Aliança GO 2014 3 25,49 - - 

Simolândia GO 2014 3 44,09 - - 

Valparaíso de Goiás GO 2014 84 56,00 - - 

Vila Boa GO 2014   - - 

Vila Propício GO 2014 1 18,12 - - 

Arinos MG 2014 7 38,89 - - 

Buritis MG 2014 9 37,24 - - 

Cabeceira Grande MG 2014 2 8,37 - - 

Unaí MG 2014 17 20,66 - - 

Distrito Federal DF 2014 843 29,55 - - 

Abadiânia GO 2015 7 38,74 - - 

Água Fria de Goiás GO 2015 1 18,16 - - 

Águas Lindas de Goiás GO 2015 101 53,99 - - 

Alexânia GO 2015 26 99,48 - - 

Alto Paraíso GO 2015 2 27,06 - - 

Alvorada do Norte GO 2015 6 70,18 - - 

Barro Alto GO 2015   - - 

Cabeceiras GO 2015 1 12,77 - - 

Cavalcante GO 2015 3 30,69 - - 

Cidade Ocidental GO 2015 57 88,74 - - 

Cocalzinho de Goiás GO 2015 9 47,08 - - 

Corumbá de Goiás GO 2015 2 18,25 - - 

Cristalina GO 2015 28 52,53 - - 

Flores de Goiás GO 2015 3 20,87 - - 

Formosa GO 2015 70 62,37 - - 

Goianésia GO 2015 24 36,49 - - 

Luziânia GO 2015 143 73,70 - - 
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Mimoso de Goiás GO 2015   - - 

Niquelândia GO 2015 20 44,21 - - 

Novo Gama GO 2015 79 74,06 - - 

Padre Bernardo GO 2015 11 35,34 - - 

Pirenópolis GO 2015 4 16,36 - - 

Planaltina GO 2015 68 77,74 - - 

Santo Antônio do Descoberto GO 2015 48 68,58 - - 

São João d’Aliança GO 2015 2 16,57 - - 

Simolândia GO 2015 1 14,63 - - 

Valparaíso de Goiás GO 2015 84 54,81 - - 

Vila Boa GO 2015 2 36,40 - - 

Vila Propício GO 2015 1 17,93 - - 

Arinos MG 2015 6 33,28 - - 

Buritis MG 2015 8 32,85 - - 

Cabeceira Grande MG 2015 3 12,45 - - 

Unaí MG 2015 25 30,16 - - 

Distrito Federal DF 2015 742 25,46 - - 

Abadiânia GO 2016 7 37,99 - - 

Água Fria de Goiás GO 2016   - - 

Águas Lindas de Goiás GO 2016 87 45,43 - - 

Alexânia GO 2016 17 64,26 - - 

Alto Paraíso GO 2016 1 13,42 - - 

Alvorada do Norte GO 2016 9 104,68 - - 

Barro Alto GO 2016 2 19,54 - - 

Cabeceiras GO 2016 4 50,75 - - 

Cavalcante GO 2016 2 20,40 - - 

Cidade Ocidental GO 2016 61 93,10 - - 

Cocalzinho de Goiás GO 2016 4 20,67 - - 

Corumbá de Goiás GO 2016 1 9,07 - - 

Cristalina GO 2016 52 95,70 - - 

Flores de Goiás GO 2016 5 33,91 - - 

Formosa GO 2016 74 64,89 - - 
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Goianésia GO 2016 20 30,01 - - 

Luziânia GO 2016 165 83,81 - - 

Mimoso de Goiás GO 2016 1 36,93 - - 

Niquelândia GO 2016 14 30,71 - - 

Novo Gama GO 2016 64 59,04 - - 

Padre Bernardo GO 2016 15 47,40 - - 

Pirenópolis GO 2016 6 24,39 - - 

Planaltina GO 2016 82 92,99 - - 

Santo Antônio do Descoberto GO 2016 56 78,93 - - 

São João d’Aliança GO 2016 3 24,27 - - 

Simolândia GO 2016 4 58,28 - - 

Valparaíso de Goiás GO 2016 66 42,19 - - 

Vila Boa GO 2016 3 53,43 - - 

Vila Propício GO 2016   - - 

Arinos MG 2016 3 16,45 - - 

Buritis MG 2016 6 24,47 - - 

Cabeceira Grande MG 2016 3 43,47 - - 

Unaí MG 2016 16 19,17 - - 

Distrito Federal DF 2016 760 25,53 - - 

Abadiânia GO 2017 8 42,61 85 452,73 

Água Fria de Goiás GO 2017 1 17,82 4 71,26 

Águas Lindas de Goiás GO 2017 82 41,88 3190 1629,13 

Alexânia GO 2017 17 63,50 210 784,46 

Alto Paraíso GO 2017 1 13,31 39 519,03 

Alvorada do Norte GO 2017 7 80,97 39 451,13 

Barro Alto GO 2017 1 9,58 27 258,74 

Cabeceiras GO 2017 3 37,81 25 315,06 

Cavalcante GO 2017 3 30,52 6 61,04 

Cidade Ocidental GO 2017 45 67,39 1018 1524,48 

Cocalzinho de Goiás GO 2017 7 35,75 129 658,73 

Corumbá de Goiás GO 2017 4 36,08 32 288,65 

Cristalina GO 2017 33 59,62 594 1073,23 
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Flores de Goiás GO 2017 4 26,47 18 119,12 

Formosa GO 2017 62 53,55 1563 1349,87 

Goianésia GO 2017 11 16,29 517 765,85 

Luziânia GO 2017 129 64,62 3421 1713,80 

Mimoso de Goiás GO 2017   1 37,01 

Niquelândia GO 2017 9 19,60 187 407,29 

Novo Gama GO 2017 34 30,88 1697 1541,38 

Padre Bernardo GO 2017 6 18,66 108 335,95 

Pirenópolis GO 2017 4 16,15 155 625,98 

Planaltina GO 2017 55 61,89 1206 1357,15 

Santo Antônio do Descoberto GO 2017 42 58,43 748 1040,52 

São João d’Aliança GO 2017 4 31,64 15 118,64 

Simolândia GO 2017 6 87,07 19 275,72 

Valparaíso de Goiás GO 2017 66 41,38 3385 2122,26 

Vila Boa GO 2017 3 52,35 10 174,49 

Vila Propício GO 2017   16 281,20 

Arinos MG 2017 3 16,44 25 137,04 

Buritis MG 2017 5 20,25 62 251,12 

Cabeceira Grande MG 2017   4 57,64 

Unaí MG 2017 22 26,20 192 228,63 

Distrito Federal DF 2017 610 20,07 47297 1556,11 

Abadiânia GO 2018 - - 97 494,54 

Água Fria de Goiás GO 2018 - - 3 52,85 

Águas Lindas de Goiás GO 2018 - - 2927 1413,53 

Alexânia GO 2018 - - 161 590,00 

Alto Paraíso GO 2018 - - 36 476,32 

Alvorada do Norte GO 2018 - - 21 243,79 

Barro Alto GO 2018 - - 34 311,30 

Cabeceiras GO 2018 - - 12 151,15 

Cavalcante GO 2018 - - 6 61,90 

Cidade Ocidental GO 2018 - - 828 1185,75 

Cocalzinho de Goiás GO 2018 - - 103 515,75 
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Corumbá de Goiás GO 2018 - - 35 316,74 

Cristalina GO 2018 - - 541 936,65 

Flores de Goiás GO 2018 - - 12 74,53 

Formosa GO 2018 - - 1049 877,78 

Goianésia GO 2018 - - 237 343,12 

Luziânia GO 2018 - - 3000 1463,25 

Mimoso de Goiás GO 2018 - - 2 76,57 

Niquelândia GO 2018 - - 151 327,98 

Novo Gama GO 2018 - - 1417 1246,49 

Padre Bernardo GO 2018 - - 104 312,99 

Pirenópolis GO 2018 - - 106 428,30 

Planaltina GO 2018 - - 369 413,77 

Santo Antônio do Descoberto GO 2018 - - 613 832,47 

São João d’Aliança GO 2018 - - 5 37,35 

Simolândia GO 2018 - - 12 175,64 

Valparaíso de Goiás GO 2018 - - 3084 1872,23 

Vila Boa GO 2018 - - 9 149,35 

Vila Propício GO 2018 - - 17 295,24 

Arinos MG 2018 - - 14 78,26 

Buritis MG 2018 - - 27 109,48 

Cabeceira Grande MG 2018 - - 3 43,42 

Unaí MG 2018 - - 115 137,22 

Distrito Federal DF 2018 - - 41016 1378,83 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do DATASUS (2019); SEJUSP/MG (2019); SSP/DF (2019) e SSP/GO (2019). 
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APÊNDICE X - Coeficiente I de Moran, em valores decrescentes, para variável correspondente 

à taxa de homicídio, por 100.000 habitantes, da RIDE/DF para o período de 2010 a 2017 

 

Ano / Período Matriz / Ordem142 I de Moran 

2010 K 4 (Km) 0,296 

2010 K 6 (Km) 0,276 

2010 K 5 (Km) 0,264 

2010 K 3 (Km) 0,259 

2010 Rainha 1 0,240 

2010 Torre 1 0,240 

2010 K 7 (Km) 0,204 

2010 Rainha 2 include 0,175 

2010 Torre 2 0,175 

2010 Torre 2 include 0,175 

2010 K 8 (Km) 0,139 

2010 Rainha 2 0,134 

2010 K 9 (Km) 0,114 

2011 K 4 (Km) 0,501 

2011 K 3 (Km) 0,495 

2011 K 5 (Km) 0,479 

2011 Rainha 1 0,453 

2011 Torre 1 0,453 

2011 K 6 (Km) 0,437 

2011 K 7 (Km) 0,430 

2011 K 8 (Km) 0,341 

2011 K 9 (Km) 0,323 

2011 Rainha 2 include 0,285 

2011 Torre 2 0,285 

2011 Torre 2 include 0,285 

2011 Queen 2 0,168 

2012 K 3 (Km) 0,505 

2012 K 4 (Km) 0,486 

2012 K 5 (Km) 0,473 

2012 K 6 (Km) 0,446 

2012 Rainha 1 0,429 

2012 Torre 1 0,429 

2012 K 7 (Km) 0,404 

2012 K 8 (Km) 0,353 

2012 K 9 (Km) 0,323 

2012 Rainha 2 include 0,300 

2012 Torre 2 0,300 

2012 Torre 2 include 0,300 

2012 Rainha 2 0,219 

2013 K 4 (Km) 0,460 

2013 K 3 (Km) 0,428 

                                                 
142 Km = Distância de vizinhos dada em quilômetros e Include = Matrizes contíguas que levam em conta os 

vizinhos diretos e os vizinhos dos vizinhos diretos. 
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2013 K 5 (Km) 0,392 

2013 K 6 (Km) 0,380 

2013 K 7 (Km) 0,317 

2013 Queen 1 0,312 

2013 Torre 1 0,312 

2013 K 8 (Km) 0,273 

2013 Rainha 2 include 0,270 

2013 Torre 2 0,270 

2013 Torre 2 include 0,270 

2013 K 9 (Km) 0,267 

2013 Rainha 2 0,243 

2014 K 3 (Km) 0,355 

2014 Rainha 1 0,333 

2014 Torre 1 0,333 

2014 K 4 (Km) 0,313 

2014 K 5 (Km) 0,290 

2014 K 6 (Km) 0,284 

2014 K 7 (Km) 0,230 

2014 K 9 (Km) 0,177 

2014 K 8 (Km) 0,174 

2014 Rainha 2 include 0,150 

2014 Torre 2 0,150 

2014 Torre 2 include 0,150 

2014 Queen 2 0,037 

2015 K 4 (Km) 0,268 

2015 K 6 (Km) 0,250 

2015 K 3 (Km) 0,246 

2015 K 5 (Km) 0,245 

2015 K 7 (Km) 0,221 

2015 Queen 2 0,220 

2015 Rainha 2 include 0,188 

2015 Torre 2 0,188 

2015 Torre 2 include 0,188 

2015 K 8 (Km) 0,167 

2015 K 9 (Km) 0,167 

2015 Rainha 1 0,125 

2015 Torre 1 0,125 

2016 Rainha 1 0,293 

2016 Torre 1 0,293 

2016 K 3 (Km) 0,270 

2016 K 4 (Km) 0,248 

2016 K 5 (Km) 0,184 

2016 Rainha 2 include 0,172 

2016 Torre 2 0,172 

2016 Torre 2 include 0,172 

2016 K 6 (Km) 0,156 

2016 K 7 (Km) 0,100 

2016 K 9 (Km) 0,100 

2016 K 8 (Km) 0,091 

2016 Rainha 2 0,086 
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2017 Rainha 1 0,421 

2017 Torre 1 0,421 

2017 K 3 (Km) 0,255 

2017 K 4 (Km) 0,240 

2017 Rainha 2 include 0,217 

2017 Torre 2 0,217 

2017 Torre 2 include 0,217 

2017 K 5 (Km) 0,172 

2017 K 6 (Km) 0,136 

2017 K 7 (Km) 0,121 

2017 K 8 (Km) 0,086 

2017 K 9 (Km) 0,083 

2017 Queen 2 0,054 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do DATASUS (2019) 
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APÊNDICE Y - Análise de dependência espacial local (LISA) para taxas de homicídios, por 100.000 habitantes, de municípios da RIDE/DF no 

período de 2010 a 2017 

 
2010 2011 2012 

   
2013 2014 2015 
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2016 2017 

 

  

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do DATASUS (2019) e IPEA (2019). 
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APÊNDICE Z - Coeficiente I de Moran, em valores decrescentes, para variável correspondente 

à taxa de roubos, por 100.000 habitantes, da RIDE/DF para o período de 2017 a 2018 

 

Ano Matriz / Ordem143 I de Moran 

2017 K 3 (Km) 0,644 

2017 K 4 (Km) 0,612 

2017 K 5 (Km) 0,548 

2017 K 6 (Km) 0,531 

2017 Rainha 1 0,502 

2017 Torre 1 0,502 

2017 K 7 (Km) 0,487 

2017 K 8 (Km) 0,427 

2017 K 9 (Km) 0,387 

2017 Rainha 2 include 0,294 

2017 Torre 2 0,294 

2017 Torre 2 include 0,294 

2017 Rainha 2 0,166 

2018 K 3 (Km) 0,677 

2018 K 4 (Km) 0,659 

2018 K 5 (Km) 0,600 

2018 Rainha 1 0,592 

2018 Torre 1 0,592 

2018 K 6 (Km) 0,586 

2018 K 7 (Km) 0,565 

2018 K 8 (Km) 0,496 

2018 K 9 (Km) 0,456 

2018 Rainha 2 include 0,323 

2018 Torre 2 0,323 

2018 Torre 2 include 0,323 

2018 Rainha 2 0,168 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da SEJUSP/MG (2019); SSP/DF (2019) e SSP/GO (2019). 

 

 

 

                                                 
143 Km = Distância de vizinhos dada em quilômetros e Include = Matrizes contíguas que levam em conta os 

vizinhos diretos e os vizinhos dos vizinhos diretos. 
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APÊNDICE AA - Análise de dependência espacial local (LISA) para taxas de roubos, por 100.000 habitantes, de municípios da RIDE/DF no 

período de 2017 a 2018 

 

2017 2018 

  
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da SEJUSP/MG (2019); SSP/DF (2019); SSP/GO (2019) e IPEA (2019). 
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APÊNDICE AB – Dados de variáveis explicativas dos modelos de regressão espacial utilizados na explicação de taxas de crimes da RIDE/DF no 

período de 2010 a 2018 

Município UF Ano tp15a19 tp20a29 tp30a49 tp50a69 tosf dlpc pbpc 

Abadiânia GO 2010 0,10 0,17 30,27 15,09 17,07 5,25 7865,45 

Água Fria de Goiás GO 2010 0,09 0,16 28,88 15,36 21,11 1,94 22713,47 

Águas Lindas de Goiás GO 2010 0,10 0,19 30,01 7,70 8,03 0,38 4681,66 

Alexânia GO 2010 0,09 0,16 28,84 14,70 20,95 24,06 14068,74 

Alto Paraíso GO 2010 0,09 0,19 27,12 13,48 22,49  8994,19 

Alvorada do Norte GO 2010 0,09 0,18 27,51 13,35 16,72 5,76 8735,90 

Barro Alto GO 2010 0,09 0,18 29,98 14,23 43,33 18,37 13843,31 

Cabeceiras GO 2010 0,09 0,18 27,59 14,20 18,27 3,01 17709,73 

Cavalcante GO 2010 0,11 0,15 23,64 13,87 16,92 2,86 31610,86 

Cidade Ocidental GO 2010 0,09 0,19 29,54 10,46 9,50 2,48 5842,82 

Cocalzinho de Goiás GO 2010 0,09 0,18 28,41 14,14 12,05 5,57 8576,18 

Corumbá de Goiás GO 2010 0,08 0,16 28,60 17,00 15,91 3,07 6383,62 

Cristalina GO 2010 0,09 0,18 28,83 11,96 30,41 2,83 22127,83 

Flores de Goiás GO 2010 0,09 0,18 27,95 14,58 10,82 9,31 6484,68 

Formosa GO 2010 0,10 0,19 28,91 12,26 19,08 11,90 10547,15 

Goianésia GO 2010 0,09 0,18 30,29 14,61 28,42 13,91 11056,64 

Luziânia GO 2010 0,10 0,19 29,12 10,73 18,97 6,29 12070,19 

Mimoso de Goiás GO 2010 0,08 0,14 29,20 16,61 17,45 8,19 11209,13 

Niquelândia GO 2010 0,09 0,17 29,34 14,81 23,96 19,32 17689,41 

Novo Gama GO 2010 0,10 0,19 29,69 9,24 7,24 1,05 4783,14 

Padre Bernardo GO 2010 0,10 0,16 26,69 13,59 13,94 11,40 7762,90 

Pirenópolis GO 2010 0,08 0,16 29,96 16,56 20,81 9,55 10341,10 

Planaltina GO 2010 0,10 0,19 27,94 10,38 12,32 5,73 5946,33 

Santo Antônio do Descoberto GO 2010 0,10 0,19 28,29 9,99 11,58 7,10 4859,19 

São João d’Aliança GO 2010 0,09 0,18 27,01 12,77 15,55 23,94 11412,31 

Simolândia GO 2010 0,10 0,19 25,54 12,56 12,77 2,18 6637,94 

Valparaíso de Goiás GO 2010 0,09 0,21 30,70 9,61 13,54 1,18 8168,63 

Vila Boa GO 2010 0,09 0,22 27,07 10,41 30,66 15,25 14714,56 
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Vila Propício GO 2010 0,09 0,14 28,10 18,08 18,69 12,44 17393,78 

Arinos MG 2010 0,10 0,16 25,29 15,29 11,93 25,22 6907,47 

Buritis MG 2010 0,10 0,16 26,89 13,96 19,99 21,39 14379,74 

Cabeceira Grande MG 2010 0,09 0,14 28,79 15,56 16,33 13,24 16733,86 

Unaí MG 2010 0,09 0,18 30,18 15,04 28,84 9,07 16668,74 

DF DF 2010 0,09 0,20 31,94 13,27 61,55 22,45 54528,29 

Abadiânia GO 2011 0,10 0,17 31,01 15,27 16,91 6,76 9143,17 

Água Fria de Goiás GO 2011 0,09 0,16 29,66 15,67 19,24 1,25 22265,32 

Águas Lindas de Goiás GO 2011 0,10 0,19 30,50 7,98 7,50 0,34 5296,85 

Alexânia GO 2011 0,09 0,16 29,67 14,91 18,98 22,77 14680,31 

Alto Paraíso GO 2011 0,09 0,18 27,81 13,98 22,11 63,04 10775,40 

Alvorada do Norte GO 2011 0,09 0,17 28,19 13,77 15,95 11,58 8965,78 

Barro Alto GO 2011 0,09 0,18 30,88 14,34 40,14 11,61 20511,21 

Cabeceiras GO 2011 0,10 0,18 28,24 14,47 20,77 1,64 21352,52 

Cavalcante GO 2011 0,11 0,15 24,25 13,98 16,96 15,73 30545,43 

Cidade Ocidental GO 2011 0,10 0,19 30,10 10,74 10,03 5,00 6419,25 

Cocalzinho de Goiás GO 2011 0,09 0,18 29,23 14,24 12,17 18,71 15073,84 

Corumbá de Goiás GO 2011 0,08 0,16 29,54 17,17 14,46  7109,38 

Cristalina GO 2011 0,10 0,18 29,44 12,17 32,19 4,69 24121,82 

Flores de Goiás GO 2011 0,09 0,18 28,80 14,97 10,27 8,77 6888,30 

Formosa GO 2011 0,10 0,19 29,68 12,56 19,42 14,05 11822,39 

Goianésia GO 2011 0,09 0,19 30,99 14,91 26,71 16,59 12215,74 

Luziânia GO 2011 0,10 0,19 29,75 11,01 19,04 6,21 13037,37 

Mimoso de Goiás GO 2011 0,09 0,14 30,53 16,78 14,92 11,63 14062,45 

Niquelândia GO 2011 0,09 0,18 30,09 15,22 24,24 15,70 21865,24 

Novo Gama GO 2011 0,10 0,19 30,34 9,47 7,56 4,97 5488,42 

Padre Bernardo GO 2011 0,10 0,16 27,33 13,77 13,40 9,32 9588,31 

Pirenópolis GO 2011 0,09 0,16 30,68 16,93 18,17 9,04 11294,52 

Planaltina GO 2011 0,11 0,19 28,64 10,68 12,86 18,50 7012,01 

Santo Antônio do Descoberto GO 2011 0,10 0,19 29,01 10,20 11,76 4,69 5650,75 

São João d’Aliança GO 2011 0,09 0,18 27,62 12,74 16,00 18,66 12752,10 
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Simolândia GO 2011 0,10 0,19 26,17 12,77 13,15 1,43 7608,23 

Valparaíso de Goiás GO 2011 0,09 0,21 31,42 9,92 15,63 1,58 9858,65 

Vila Boa GO 2011 0,09 0,21 28,46 10,36 27,84 2,92 16776,14 

Vila Propício GO 2011 0,09 0,14 28,80 18,50 12,77 70,26 20992,63 

Arinos MG 2011 0,09 0,17 27,91 17,16 14,49 29,16 7498,16 

Buritis MG 2011 0,09 0,17 28,62 17,03 21,07 14,53 22252,75 

Cabeceira Grande MG 2011 0,03 0,05 7,93 4,97 17,01 33,19 5903,95 

Unaí MG 2011 0,09 0,18 30,07 16,85 28,95 12,80 21437,44 

DF DF 2011 0,09 0,20 32,45 13,74 63,48 111,59 57246,02 

Abadiânia GO 2012 0,10 0,18 31,21 15,68 15,91 11,69 11302,78 

Água Fria de Goiás GO 2012 0,09 0,16 30,05 16,15 21,74 67,00 30407,58 

Águas Lindas de Goiás GO 2012 0,11 0,19 30,94 8,41 7,50 0,25 6205,48 

Alexânia GO 2012 0,09 0,16 30,08 15,30 91,02 24,61 18938,00 

Alto Paraíso GO 2012 0,09 0,18 28,22 14,66 22,26  13090,59 

Alvorada do Norte GO 2012 0,09 0,17 28,53 14,37 19,34 9,17 10885,09 

Barro Alto GO 2012 0,09 0,18 31,47 14,61 42,06 38,65 50735,59 

Cabeceiras GO 2012 0,10 0,18 28,60 14,87 19,08 1,64 26596,28 

Cavalcante GO 2012 0,11 0,15 24,56 14,23 11,87 7,19 49495,02 

Cidade Ocidental GO 2012 0,10 0,19 30,55 11,17 9,22 15,45 7265,23 

Cocalzinho de Goiás GO 2012 0,10 0,17 29,70 14,52 12,71 9,18 12835,28 

Corumbá de Goiás GO 2012 0,08 0,16 29,97 17,51 13,67 55,76 9113,48 

Cristalina GO 2012 0,10 0,18 29,81 12,60 31,38 5,96 31821,19 

Flores de Goiás GO 2012 0,09 0,17 29,51 15,63 10,79  7608,27 

Formosa GO 2012 0,10 0,19 30,17 13,05 21,05 15,58 13759,34 

Goianésia GO 2012 0,09 0,19 31,25 15,39 26,25 39,38 13289,14 

Luziânia GO 2012 0,10 0,19 30,16 11,47 18,60 7,24 14786,91 

Mimoso de Goiás GO 2012 0,09 0,14 31,07 17,47 14,22 2,26 17016,99 

Niquelândia GO 2012 0,09 0,17 30,38 15,79 23,09 20,18 23922,38 

Novo Gama GO 2012 0,10 0,19 30,82 9,87 7,00 1,14 5956,66 

Padre Bernardo GO 2012 0,10 0,16 27,72 14,19 13,08 5,92 11325,03 

Pirenópolis GO 2012 0,09 0,16 30,84 17,43 19,59 9,28 11921,70 
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Planaltina GO 2012 0,11 0,19 29,11 11,14 13,22 12,85 8231,12 

Santo Antônio do Descoberto GO 2012 0,10 0,19 29,56 10,56 11,35 4,66 6449,44 

São João d’Aliança GO 2012 0,10 0,18 28,12 12,98 16,74 6,92 14171,90 

Simolândia GO 2012 0,10 0,19 26,62 13,16 13,87 0,37 8528,37 

Valparaíso de Goiás GO 2012 0,09 0,20 32,00 10,39 16,25 0,31 10847,15 

Vila Boa GO 2012 0,09 0,21 29,77 10,66 36,22 1,90 17369,67 

Vila Propício GO 2012 0,09 0,14 29,00 19,05 13,54 7,78 26032,72 

Arinos MG 2012 0,09 0,17 28,12 17,29 12,83 32,42 8696,59 

Buritis MG 2012 0,09 0,17 28,86 17,18 20,95 12,42 23844,43 

Cabeceira Grande MG 2012 0,03 0,05 7,98 5,00 15,55 3,06 6200,41 

Unaí MG 2012 0,09 0,19 30,31 16,99 29,41 18,53 24963,36 

DF DF 2012 0,09 0,19 32,94 14,25 63,62 19,89 60267,53 

Abadiânia GO 2013 0,09 0,17 30,24 15,57 16,92 13,27 12306,59 

Água Fria de Goiás GO 2013 0,09 0,15 29,47 16,16 21,75 2,06 29892,85 

Águas Lindas de Goiás GO 2013 0,11 0,19 30,18 8,55 8,09 0,48 6751,26 

Alexânia GO 2013 0,09 0,16 29,45 15,22 26,39 16,54 24089,53 

Alto Paraíso GO 2013 0,09 0,17 27,75 14,87 23,41 31,56 14043,38 

Alvorada do Norte GO 2013 0,09 0,16 27,99 14,54 17,29 25,98 10995,10 

Barro Alto GO 2013 0,09 0,17 30,92 14,37 45,52 4,52 46852,45 

Cabeceiras GO 2013 0,10 0,17 28,08 14,81 17,34  25719,60 

Cavalcante GO 2013 0,11 0,15 24,16 14,10 16,05 5,38 36578,33 

Cidade Ocidental GO 2013 0,10 0,18 29,89 11,20 10,39 3,66 8175,69 

Cocalzinho de Goiás GO 2013 0,09 0,17 29,16 14,34 12,90 28,57 12728,28 

Corumbá de Goiás GO 2013 0,08 0,15 29,45 17,34 15,51 4,16 10498,46 

Cristalina GO 2013 0,10 0,18 29,09 12,60 34,27 3,96 33365,26 

Flores de Goiás GO 2013 0,09 0,16 29,10 15,70 10,80  8025,08 

Formosa GO 2013 0,09 0,18 29,62 13,11 21,43 7,49 13958,67 

Goianésia GO 2013 0,09 0,18 30,46 15,39 27,85 37,38 14676,94 

Luziânia GO 2013 0,10 0,18 29,52 11,57 18,29 8,74 16038,30 

Mimoso de Goiás GO 2013 0,09 0,13 30,70 17,80 19,32  23207,90 

Niquelândia GO 2013 0,09 0,17 29,72 15,88 23,59 5,82 22835,05 
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Novo Gama GO 2013 0,10 0,18 30,21 9,96 7,72  6462,83 

Padre Bernardo GO 2013 0,10 0,16 27,11 14,14 14,12 10,15 13708,62 

Pirenópolis GO 2013 0,09 0,16 30,02 17,43 22,61 9,48 14440,93 

Planaltina GO 2013 0,11 0,18 28,64 11,26 13,50 5,59 8799,84 

Santo Antônio do Descoberto GO 2013 0,10 0,18 29,10 10,60 12,60 2,55 7049,05 

São João d’Aliança GO 2013 0,09 0,17 27,53 12,74 17,84 10,97 14379,67 

Simolândia GO 2013 0,09 0,18 26,33 13,17 15,14 9,40 9117,16 

Valparaíso de Goiás GO 2013 0,09 0,19 31,42 10,49 15,14 2,61 10853,41 

Vila Boa GO 2013 0,09 0,19 30,10 10,56 26,66 20,59 19128,52 

Vila Propício GO 2013 0,09 0,14 28,26 19,03 26,99 7,01 25453,09 

Arinos MG 2013 0,09 0,16 28,04 18,47 16,07 21,66 9385,00 

Buritis MG 2013 0,08 0,16 28,47 18,14 22,28 10,77 21646,83 

Cabeceira Grande MG 2013 0,02 0,04 7,93 5,34 18,21 1,54 6709,10 

Unaí MG 2013 0,08 0,18 29,88 17,92 30,50 11,91 26606,53 

DF DF 2013 0,08 0,18 32,15 14,22 68,84 24,02 61292,15 

Abadiânia GO 2014 0,09 0,18 30,25 15,98 18,26 15,49 15383,91 

Água Fria de Goiás GO 2014 0,09 0,15 29,68 16,64 22,44 28,24 28992,71 

Águas Lindas de Goiás GO 2014 0,11 0,19 30,37 9,00 8,98 0,63 7581,44 

Alexânia GO 2014 0,09 0,16 29,65 15,60 26,18 25,29 25104,96 

Alto Paraíso GO 2014 0,09 0,17 28,03 15,45 23,00 89,94 15727,23 

Alvorada do Norte GO 2014 0,09 0,16 28,20 15,11 17,33 33,77 11919,58 

Barro Alto GO 2014 0,09 0,17 31,34 14,58 40,01 22,48 54787,48 

Cabeceiras GO 2014 0,10 0,17 28,34 15,18 17,92 21,47 25636,01 

Cavalcante GO 2014 0,11 0,16 24,41 14,34 12,85  20731,97 

Cidade Ocidental GO 2014 0,10 0,18 30,15 11,59 9,51 4,64 9038,88 

Cocalzinho de Goiás GO 2014 0,10 0,17 29,44 14,62 12,18 13,32 13975,21 

Corumbá de Goiás GO 2014 0,08 0,15 29,69 17,69 15,18  12257,00 

Cristalina GO 2014 0,10 0,17 29,28 12,99 33,88 2,90 33820,84 

Flores de Goiás GO 2014 0,09 0,16 29,63 16,27 10,26 20,55 8669,57 

Formosa GO 2014 0,09 0,18 29,96 13,57 20,24 7,42 15042,37 

Goianésia GO 2014 0,09 0,18 30,59 15,85 28,06 50,07 15616,29 



299 

 

Luziânia GO 2014 0,10 0,18 29,74 12,03 17,81 11,60 15663,69 

Mimoso de Goiás GO 2014 0,09 0,12 31,03 18,58 22,96 5,47 16566,16 

Niquelândia GO 2014 0,09 0,17 29,89 16,40 23,09 9,43 22128,02 

Novo Gama GO 2014 0,10 0,18 30,48 10,37 6,82 10,37 6937,21 

Padre Bernardo GO 2014 0,10 0,16 27,30 14,54 14,14 27,24 12247,37 

Pirenópolis GO 2014 0,09 0,16 30,04 17,91 24,10 11,15 15888,21 

Planaltina GO 2014 0,11 0,18 28,94 11,71 11,46 4,29 9903,80 

Santo Antônio do Descoberto GO 2014 0,10 0,18 29,45 10,97 10,57 3,83 7648,02 

São João d’Aliança GO 2014 0,10 0,17 27,85 12,96 17,45 5,90 16833,75 

Simolândia GO 2014 0,09 0,18 26,73 13,52 15,15 17,47 10795,38 

Valparaíso de Goiás GO 2014 0,09 0,19 31,82 10,93 16,00 8,25 12781,14 

Vila Boa GO 2014 0,09 0,18 31,32 10,84 26,24 62,20 16297,92 

Vila Propício GO 2014 0,09 0,14 28,30 19,57 30,41 8,17 24270,22 

Arinos MG 2014 0,09 0,16 28,15 18,94 14,39 42,22 9781,50 

Buritis MG 2014 0,08 0,16 28,60 18,62 22,65 18,36 22462,59 

Cabeceira Grande MG 2014 0,02 0,04 7,96 5,47 18,44 2,21 7081,86 

Unaí MG 2014 0,08 0,17 30,01 18,37 30,89 18,43 25886,60 

DF DF 2014 0,08 0,18 32,26 14,61 68,66 19,77 66966,16 

Abadiânia GO 2015 0,09 0,18 30,28 16,40 19,18 11,88 14878,69 

Água Fria de Goiás GO 2015 0,09 0,15 29,78 17,14 24,08 6,35 33995,20 

Águas Lindas de Goiás GO 2015 0,11 0,19 30,48 9,48 9,53 0,89 7674,63 

Alexânia GO 2015 0,09 0,16 29,79 16,01 26,15 17,49 26004,55 

Alto Paraíso GO 2015 0,09 0,17 28,32 16,01 25,29 39,73 17443,84 

Alvorada do Norte GO 2015 0,09 0,16 28,37 15,65 17,16 35,80 11837,48 

Barro Alto GO 2015 0,09 0,17 31,72 14,82 41,24 27,37 56112,39 

Cabeceiras GO 2015 0,10 0,17 28,59 15,57 18,18 9,59 26422,59 

Cavalcante GO 2015 0,11 0,16 24,62 14,65 15,13 4,15 23791,09 

Cidade Ocidental GO 2015 0,10 0,18 30,32 11,99 9,99 1,58 9278,40 

Cocalzinho de Goiás GO 2015 0,10 0,16 29,67 14,96 13,14 18,15 13912,24 

Corumbá de Goiás GO 2015 0,08 0,14 29,86 18,08 15,06 18,35 12308,26 

Cristalina GO 2015 0,10 0,17 29,44 13,38 34,06 0,75 33892,61 
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Flores de Goiás GO 2015 0,09 0,16 30,05 16,80 9,93 6,74 8486,41 

Formosa GO 2015 0,09 0,18 30,26 14,02 20,83 6,81 16036,69 

Goianésia GO 2015 0,08 0,18 30,71 16,33 29,95 33,85 15537,85 

Luziânia GO 2015 0,10 0,18 29,91 12,49 17,71 11,55 16078,43 

Mimoso de Goiás GO 2015 0,09 0,12 31,20 19,30 28,48 7,43 12695,12 

Niquelândia GO 2015 0,09 0,16 30,02 16,93 23,38 5,14 24624,93 

Novo Gama GO 2015 0,10 0,18 30,69 10,80 4,11 15,01 6956,39 

Padre Bernardo GO 2015 0,10 0,16 27,43 14,96 13,93 40,65 14321,90 

Pirenópolis GO 2015 0,08 0,16 30,06 18,41 20,47 8,24 14230,48 

Planaltina GO 2015 0,11 0,19 29,17 12,18 12,29 4,04 9728,52 

Santo Antônio do Descoberto GO 2015 0,10 0,18 29,73 11,38 10,15 9,14 7519,03 

São João d’Aliança GO 2015 0,10 0,17 28,15 13,16 17,17 9,07 17656,99 

Simolândia GO 2015 0,09 0,18 27,11 13,89 16,18 13,85 11730,47 

Valparaíso de Goiás GO 2015 0,09 0,19 32,15 11,36 16,65 3,17 13081,64 

Vila Boa GO 2015 0,09 0,17 32,30 11,14 21,77  18829,83 

Vila Propício GO 2015 0,09 0,14 28,31 20,13 21,83 28,24 33176,43 

Arinos MG 2015 0,09 0,16 28,25 19,40 15,08 18,76 10207,60 

Buritis MG 2015 0,08 0,16 28,71 19,05 22,53 15,04 22987,11 

Cabeceira Grande MG 2015 0,02 0,04 7,97 5,59 18,47 14,16 7844,57 

Unaí MG 2015 0,08 0,17 30,12 18,80 29,97 17,82 27375,24 

DF DF 2015 0,08 0,17 32,29 14,99 64,55 12,87 68811,05 

Abadiânia GO 2016 0,09 0,18 30,34 16,81 17,91 25,80 15142,74 

Água Fria de Goiás GO 2016 0,09 0,15 29,78 17,66 22,22  48301,02 

Águas Lindas de Goiás GO 2016 0,11 0,19 30,49 9,99 9,58 0,85 8232,33 

Alexânia GO 2016 0,09 0,16 29,83 16,44 26,75 17,37 51316,74 

Alto Paraíso GO 2016 0,09 0,16 28,58 16,51 25,72 24,86 20800,50 

Alvorada do Norte GO 2016 0,10 0,16 28,48 16,17 15,57 40,06 12685,63 

Barro Alto GO 2016 0,09 0,17 32,06 15,07 40,63 22,39 68656,51 

Cabeceiras GO 2016 0,10 0,17 28,80 16,00 19,32 7,32 33083,14 

Cavalcante GO 2016 0,11 0,16 24,77 15,00 12,78 5,44 24508,64 

Cidade Ocidental GO 2016 0,10 0,18 30,42 12,40 9,63 1,81 10451,95 



301 

 

Cocalzinho de Goiás GO 2016 0,10 0,16 29,85 15,34 12,29 22,51 14107,80 

Corumbá de Goiás GO 2016 0,08 0,14 29,93 18,53 15,13 27,21 12553,56 

Cristalina GO 2016 0,10 0,18 29,56 13,74 36,87  41171,84 

Flores de Goiás GO 2016 0,09 0,16 30,35 17,31 3,78 5,34 9183,20 

Formosa GO 2016 0,09 0,18 30,54 14,47 20,84 4,64 17834,61 

Goianésia GO 2016 0,08 0,17 30,83 16,81 28,03 39,85 18354,67 

Luziânia GO 2016 0,10 0,18 30,00 12,96 16,58 14,34 17072,94 

Mimoso de Goiás GO 2016 0,09 0,13 31,17 19,90 17,29 82,85 14816,20 

Niquelândia GO 2016 0,09 0,16 30,12 17,44 17,92 5,18 21026,78 

Novo Gama GO 2016 0,10 0,18 30,84 11,26 5,76 6,72 7272,82 

Padre Bernardo GO 2016 0,10 0,16 27,45 15,42 13,74 16,08 15179,50 

Pirenópolis GO 2016 0,09 0,16 30,07 18,91 17,70 6,08 13667,15 

Planaltina GO 2016 0,11 0,19 29,31 12,68 12,00 6,88 10524,65 

Santo Antônio do Descoberto GO 2016 0,10 0,18 29,90 11,82 9,33  7789,94 

São João d’Aliança GO 2016 0,10 0,17 28,44 13,37 17,62 3,75 22449,36 

Simolândia GO 2016 0,09 0,18 27,50 14,24 14,37 3,40 12797,54 

Valparaíso de Goiás GO 2016 0,10 0,19 32,42 11,78 14,87 2,10 14214,83 

Vila Boa GO 2016 0,09 0,17 33,05 11,49 8,06 116,99 23944,37 

Vila Propício GO 2016 0,09 0,15 28,20 20,73 20,24 47,66 36177,68 

Arinos MG 2016 0,08 0,15 28,02 19,56 12,16 25,70 10833,20 

Buritis MG 2016 0,08 0,16 28,77 19,44 21,20 8,53 26406,12 

Cabeceira Grande MG 2016 0,09 0,15 28,05 19,98 18,50 38,32 26133,30 

Unaí MG 2016 0,08 0,17 30,29 19,25 29,50 13,51 36433,68 

DF DF 2016 0,08 0,17 32,26 15,36 62,83 1691,75 76628,15 

Abadiânia GO 2017 0,09 0,18 30,39 17,22 18,87 26,06 16157,24 

Água Fria de Goiás GO 2017 0,09 0,15 29,63 18,21 24,46 1,51 38994,18 

Águas Lindas de Goiás GO 2017 0,11 0,20 30,41 10,52 9,23 1,22 9108,33 

Alexânia GO 2017 0,09 0,16 29,77 16,88 29,64 14,64 29187,12 

Alto Paraíso GO 2017 0,09 0,16 28,81 16,99 26,89 40,94 22025,32 

Alvorada do Norte GO 2017 0,10 0,16 28,53 16,67 17,53 11,19 13768,81 

Barro Alto GO 2017 0,09 0,17 32,31 15,35 42,93 16,91 78477,29 
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Cabeceiras GO 2017 0,10 0,17 28,96 16,42 17,60 41,51 26472,38 

Cavalcante GO 2017 0,10 0,17 24,83 15,36 14,46 15,76 24807,00 

Cidade Ocidental GO 2017 0,10 0,18 30,42 12,81 10,23 0,66 11117,88 

Cocalzinho de Goiás GO 2017 0,09 0,17 29,95 15,75 12,31 23,43 15380,15 

Corumbá de Goiás GO 2017 0,08 0,14 29,91 19,01 17,04 11,13 14238,76 

Cristalina GO 2017 0,10 0,18 29,64 14,10 33,64  41443,33 

Flores de Goiás GO 2017 0,09 0,16 30,51 17,79 10,12 1,19 9092,34 

Formosa GO 2017 0,09 0,18 30,77 14,92 21,62 1,74 19918,60 

Goianésia GO 2017 0,08 0,17 30,93 17,31 31,68 49,20 19655,61 

Luziânia GO 2017 0,10 0,18 30,03 13,44 15,88 13,14 16989,45 

Mimoso de Goiás GO 2017 0,09 0,13 30,98 20,50 24,00 80,47 21656,24 

Niquelândia GO 2017 0,09 0,16 30,15 17,94 17,61 4,73 21803,69 

Novo Gama GO 2017 0,10 0,18 30,91 11,74 6,27 5,22 8377,21 

Padre Bernardo GO 2017 0,10 0,16 27,35 15,90 14,62 43,38 15122,22 

Pirenópolis GO 2017 0,09 0,16 30,04 19,42 24,37 7,02 16657,36 

Planaltina GO 2017 0,10 0,19 29,38 13,19 12,76 1,91 11448,85 

Santo Antônio do Descoberto GO 2017 0,10 0,18 29,97 12,30 12,69 5,30 9088,44 

São João d’Aliança GO 2017 0,10 0,17 28,68 13,55 17,00 7,64 23653,84 

Simolândia GO 2017 0,09 0,17 27,85 14,58 14,16 10,68 14272,95 

Valparaíso de Goiás GO 2017 0,10 0,18 32,62 12,20 15,13 3,86 15626,97 

Vila Boa GO 2017 0,09 0,17 33,59 11,88 22,66  23992,38 

Vila Propício GO 2017 0,09 0,15 28,00 21,32 25,99 4,05 32016,61 

Arinos MG 2017 0,08 0,15 28,08 19,93 14,35 24,51 11260,49 

Buritis MG 2017 0,08 0,16 28,83 19,81 23,46 4,94 28390,07 

Cabeceira Grande MG 2017 0,08 0,15 28,08 20,32 19,34 17,50 26260,47 

Unaí MG 2017 0,07 0,17 30,45 19,69 29,86 8,54 31866,55 

DF DF 2017 0,08 0,17 32,17 15,74 61,67 1426,38 80502,47 

Abadiânia GO 2018 8,33 17,94 29,68 17,19 18,39 18,76  

Água Fria de Goiás GO 2018 8,69 15,54 29,35 18,75 26,97 1,55  

Águas Lindas de Goiás GO 2018 10,41 19,38 29,26 10,69 7,3 0,60  

Alexânia GO 2018 9,08 16,1 29,42 17,22 29,85 8,77  
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Alto Paraíso GO 2018 8,8 16,3 29,07 17,48 29,63 13,09  

Alvorada do Norte GO 2018 9,57 15,8 28,79 17,29 18,24 4,54  

Barro Alto GO 2018 8,72 16,79 31,66 15,24 46,14 51,06  

Cabeceiras GO 2018 9,43 17,28 29,25 16,95 17,61 10,36  

Cavalcante GO 2018 10,05 17,46 25,28 16,01 13,77   

Cidade Ocidental GO 2018 9,66 17,68 29,6 12,88 10,31 0,73  

Cocalzinho de Goiás GO 2018 9,21 16,6 29,77 16,06 12,39 20,00  

Corumbá de Goiás GO 2018 8,15 14,71 30,06 19,67 15,37   

Cristalina GO 2018 9,53 17,55 28,96 14,1 34,78 16,86  

Flores de Goiás GO 2018 8,77 15,43 29,4 17,54 9,16 1,33  

Formosa GO 2018 9,11 17,38 30,45 15,11 20,73 0,51  

Goianésia GO 2018 8,01 16,88 30,69 17,62 31,63 63,85  

Luziânia GO 2018 9,71 18,06 29,61 13,74 16,38 12,11  

Mimoso de Goiás GO 2018 9,07 14,2 31,66 21,71 25,84   

Niquelândia GO 2018 8,43 16,46 30,28 18,53 18,27 3,19  

Novo Gama GO 2018 9,83 18,3 30,42 12,02 6,69 11,63  

Padre Bernardo GO 2018 9,65 16,14 26,72 16,11 14,71 3,77  

Pirenópolis GO 2018 8,57 15,81 30,17 20,07 25,89   

Planaltina GO 2018 10,12 19,32 29,52 13,76 11,18   

Santo Antônio do Descoberto GO 2018 10,05 18,23 29,65 12,66 11,76   

São João d’Aliança GO 2018 9,26 16,41 27,89 13,25 16,97 29,88  

Simolândia GO 2018 9,25 17,23 28,51 15,11 14,1   

Valparaíso de Goiás GO 2018 9,33 18,26 32,33 12,44 14,21 0,59  

Vila Boa GO 2018 8,85 16,31 32,96 11,9 20,05   

Vila Propício GO 2018 8,65 14,97 27,67 21,87 26,56 18,95  

Arinos MG 2018 8,26 15,43 28,84 20,8 15 23,07  

Buritis MG 2018 7,84 15,63 29,09 20,3 23,76 10,75  

Cabeceira Grande MG 2018 8,3 14,82 28,59 21,02 20,04 10,67  

Unaí MG 2018 6,93 17,08 30,77 20,21 30,33 23,15  

DF DF 2018 8,07 16,93 33,39 16,79 58,17 25,65  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE (2019), IMB (2019), FJP (2019) e ME (2019). 


