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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou fazer um mapeamento, por bairros de Goiânia, dos crimes contra a 

pessoa registrados no período de 2010 a 2014. Com o apoio do software SIG ArcGIS, cruzou-se 

os dados criminais com variáveis demográficas e, também, criminais, sendo: tráfico de drogas, 

associação ao tráfico de drogas, cor/ raça da população, gênero e renda. Os crimes contra a pessoa 

escolhidos foram: homicídio doloso, homicídio culposo, lesão corporal seguida de morte e 

latrocínio (sendo este último um crime contra o patrimônio). Ao final, é possível perceber o 

crescimento acelerado da violência dentro da cidade de Goiânia, bem como aqueles bairros com 

maior destaque criminal, e, ainda, sua correlação com as variáveis demográficas.  

 
 
Palavras-chave: Mapeamento criminal; Crimes contra a pessoa; Geografia do crime; Variáveis 
socioeconômicas; software SIG. 
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ABSTRACT 
 

This paper aimed to map, for neighborhoods of Goiânia, crimes against the person recorded in the 

2010-2014 period. With the support of GIS software ArcGIS, crossed crime data with demographic 

and criminal, such as drug dealing, drug dealing association, color / race, gender and income of the 

population. The chosen crimes against the person were intentional homicide, manslaughter, bodily 

injury followed by death and robbery (the latter being a crime against property). At the end, you 

can see the rapid growth of violence in the city of Goiânia, as well as the most prominent criminal 

neighborhoods, and its correlation with the demographic variables. 

 

Key words: Criminal mapping; Crimes against person; Geography of crime; socioeconomic 

variables; GIS software. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Goiânia é uma metrópole com 1.302.001 habitantes, segundo dados do último Censo 

Demográfico de 2010 (IBGE, 2015). O aumento de sua população se deve principalmente à 

migração, algo que é marcante para todo o estado de Goiás, especialmente nas últimas décadas, 

quando o estado registrou alguns dos maiores incrementos migratórios do Brasil, só tendo perdido 

para São Paulo em números absolutos do total de migrantes recebidos. A região metropolitana de 

Goiânia, junto com as cidades do Entorno de Brasília, compõe a área core da recepção desses 

migrantes e do incremento total do número de habitantes em Goiás. 

O aumento da população não é um caso isolado em Goiânia ou nas cidades brasileiras. 

Segundo Felix (2002, p.3), a consolidação da indústria, principalmente na década de 1930, 

provocou alterações nas relações entre os países capitalistas e na dinâmica de suas produções, 

sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial. Tais alterações, aliadas a fatores como a 

industrialização dos países periféricos que, até então, eram controlados pelos países centrais, 

acarretaram no aceleramento do processo de urbanização das cidades e, consequentemente, de 

atração da população. O fenômeno de êxodo rural, principalmente entre os anos de 1940 e 1980, 

também é apontado como causador dos “inchaços” nas cidades, conforme ressaltam Filho e Ruiz 

(2010, p.295). 

Essa elevação rápida do número de habitantes é acompanhada de uma série de 

problemas sociais, a exemplo da falta de moradia, dificuldades de acesso à saúde pública, do 

desemprego e do aumento da violência. Embora não se possa afirmar que esse rápido crescimento 

populacional seja a causa dos problemas relacionados à violência, é inegável observar a 

coincidência da elevação nas taxas de homicídios e crimes contra a pessoa e os incrementos 

populacionais.  

Entretanto, sob a ótica de alguns autores, como a de Gonçalves (2012a), o problema de 

violência apresenta sim uma relação direta com o problema de moradia e, consequentemente, com 

o crescimento populacional da cidade. Segundo o autor, a metropolização em Goiânia, a partir da 

década de 1980, desencadeou forte pressão sobre o Estado por conta da alta demanda habitacional, 

o que levou à criação de novos loteamentos e conjuntos habitacionais em locais cada vez mais 

afastados. Desta forma, parte da população passou a ser excluída espacialmente em face da falta 

de políticas adequadas. 



12 
 

Filho e Ruiz (2010, p.296) afirmam que: “[o] desemprego e a ociosidade da população 

jovem e as degradantes condições de vida formam o ambiente social propício à propagação da 

droga e da criminalidade”. Para os autores, a população é empurrada para as periferias devido às 

especulações imobiliárias nas áreas centrais; muitas vezes são obrigadas a conviver com 

infraestrutura inadequada e ausência de serviços públicos essenciais, como saúde, transporte, 

saneamento etc. e dessa forma tornam-se mais sensíveis aos males da criminalidade.  

O presente trabalho tem como enfoque temático a violência na cidade, mais 

especificamente aquela que se materializa na forma de crimes que resultam na morte da vítima, 

tendo como recorte espacial o município de Goiânia. Para tanto, foram selecionadas algumas 

tipologias de crimes contra a pessoa, conforme disposto no Código Penal Brasileiro (CPB), para 

serem objeto desta pesquisa. Todos os crimes escolhidos têm como característica principal a morte 

da vítima. Também foram incluídos na pesquisa os crimes referentes ao tráfico de drogas, em 

função das hipóteses. São eles: homicídio culposo; homicídio doloso; lesão corporal seguida de 

morte e latrocínio. 

Dessa forma, esta pesquisa aventa algumas hipóteses, que carecem de uma investigação 

no âmbito da Geografia. Parte-se do pressuposto que: 

a) Parte considerável dos crimes contra a pessoa apresentam um padrão espacial, cuja 

distribuição geográfica guarda forte correlação com o consumo/tráfico de drogas – o que 

resultaria numa concentração geográfica dos crimes em bairros com altos índices de 

consumo/tráfico de drogas;  

b) Em função de experiências registradas em outros municípios, deve haver uma correlação 

entre os crimes contra a vida e o consumo de álcool; 

c) Ao contrário do que parece sugerir o senso comum e do que é propagado pela mídia, não 

deve existir uma correlação dos crimes contra a vida e a condição socioeconômica da 

população. 

A abordagem da pesquisa se justifica pela escassez de trabalhos geográficos sobre o 

tema violência na cidade e, mais especificamente, crimes contra a pessoa. Também pelo fato de 

existir uma carência no grau de detalhamento dos trabalhos existentes sobre criminalidade, seja em 

âmbito geográfico ou em outras áreas do conhecimento. E ainda, pela importância que essa 

temática tem assumido entre as grandes preocupações da sociedade brasileira nos últimos anos, 

dada a escala crescente dos índices de violência e criminalidade. 
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Acredita-se que a espacialização em grande escala dos dados criminais da cidade de 

Goiânia, cruzada com dados censitários e outras variáveis, proporcionará maior compreensão sobre 

a relação entre crimes dessa natureza e fatores como renda e cor da população, além de permitir 

analisar a circunstância ou cenário em que esses crimes são mais frequentes.  

Entretanto, sabe-se que nem sempre os dados estatísticos de um fenômeno condizem 

com a realidade vivida pelos sujeitos. Gonçalves (2012b) adverte que, apesar dos dados estatísticos 

oficiais de criminalidade serem usados por muitos países para retratar a situação de segurança 

pública, é preciso analisá-los com prudência, pois estes estão sujeitos a limites de validade e 

confiabilidade. O que nos leva a pensar, nas palavras do autor, de que “(...) são antes um retrato do 

processo social de notificação de crimes do que um retrato fiel do universo dos crimes realmente 

cometidos num determinado local” (GONÇALVES, 2012b, p.2). 

A proposta de dissertação se estrutura em três capítulos: o capítulo 1, intitulado 

“Crimes contra a pessoa: um recorte analítico da violência e da criminalidade”, apresenta textos 

conceituais que abordam e exemplificam crime, medo, violência, território, mídia etc. Familiariza 

o leitor com os termos mais utilizados e o induz a um pensamento crítico acerca da sociedade em 

que está inserido; O capítulo 2, intitulado “A pesquisa geográfica sobre crimes contra a pessoa”, 

resgata experiências de autores a partir de trabalhos com temas similares, bem como os resultados 

por estes encontrados. Esta revisão bibliográfica permite conhecer um pouco do que é estudado e 

produzido em outras regiões do Brasil, bem como traçar um paralelo com a área de estudo desta 

dissertação. Contém também uma relação do quantitativo de trabalhos encontrados e catalogados. 

Por fim, o capítulo 3, intitulado “Espacialização de dados e análise de crimes contra a pessoa em 

Goiânia, no período de 2010 a 2014”, apresenta a pesquisa empírica, com os produtos cartográficos 

finais e suas análises, a fim de atender os objetivos propostos nesta dissertação e estimular o 

raciocínio para com o espaço geográfico de Goiânia. Ao final são apresentadas considerações e 

conclusões acerca da pesquisa, além de iniciações sobre seus possíveis desdobramentos. 

 

1.1. Os objetivos da pesquisa 

 

Em função da temática e das hipóteses traçadas para a pesquisa, estabeleceu-se como 

objetivo geral, compreender como se configura a geografia dos crimes contra a pessoa no 

município de Goiânia e sua provável relação com alguns fatores causadores, como o 



14 
 

consumo/tráfico de drogas e as condições socioeconômicas da população e funções predominantes 

dos bairros. 

Complementarmente, foram elencados os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar como se configura a distribuição geográfica de crimes contra a pessoa no 

município de Goiânia, por bairros, no período de 2010 a 2014. 

b) Realizar análise comparativa entre a espacialização dos crimes contra a pessoa e dados 

censitários de 2010 de renda, gênero e cor/raça. 

c) Realizar análise comparativa entre a espacialização dos crimes contra a pessoa e o 

zoneamento funcional dos bairros/ruas. 

d) Realizar análise comparativa entre a espacialização dos crimes contra a pessoa e o tráfico 

de drogas. 

e) Determinar a possível existência de padrões de ocorrência espacial e/ou temporal nos 

crimes contra a pessoa em Goiânia. 

   

1.2. Metodologia da pesquisa 

 

A metodologia do presente trabalho é constituída basicamente de duas etapas, de forma 

que ambas utilizam-se de pesquisa. A primeira é a pesquisa de campo, na qual entende-se como 

campo todas as operações realizadas fora do gabinete/escritório. Logo, para a primeira etapa, 

considerou-se as coletas de dados que aconteceram por meio das visitas às delegacias e à Secretaria 

de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP/GO). A segunda etapa, por sua vez, trata-se da parte 

laboratorial, ou seja, de gabinete e escritório propriamente dito. Nesta etapa estão incluídas as 

partes de pesquisa documental e bibliográfica, inclusão e tratamento dos dados em ambiente digital, 

confecção das tabelas e produtos cartográficos em geral, bem como as análises dos resultados e 

redação do texto de forma geral. As fases de pesquisa bibliográfica e documental são realizadas a 

partir da análise de documentos, sendo diferenciadas apenas pela natureza destes.  

Enquanto a pesquisa bibliográfica faz uso de livros e artigos principalmente, a 

documental permite o uso de filmes, documentários, dados estatísticos brutos etc. Outra diferença 

marcante é que a primeira provém de dados que já foram trabalhados ou pensados por outrem, 
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enquanto a segunda, muitas vezes, provém de dados primários ou mesmo secundários, passíveis de 

sofrerem reinterpretações. 

 

1.3. Pesquisa Documental 

 

Três grandes fontes foram consultadas: Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia 

(MUBDG). 

Da Polícia Civil foram utilizados dados criminais adquiridos na 1ª Delegacia Regional 

de Polícia do Estado de Goiás (DRP). Tais dados, de natureza secundária, provém dos registros de 

ocorrências criminais feitos em todas as delegacias de polícia da capital (incluindo algumas 

especializadas, como a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios – DIH) e eles abordam 

as seguintes variáveis: natureza/tipo do crime; data de ocorrência (mês/ano); período 

(diurno/noturno); local (bairro). 

Quanto à natureza dos crimes estudados, optamos por fazer um recorte daqueles 

identificados como crimes contra a pessoa, dispostos no Código Penal Brasileiro (CPB), em 

especial àqueles contra a vida e que envolvem a morte da vítima (Ex.: homicídio doloso, homicídio 

culposo, lesão corporal seguida de morte) e, também, àqueles relacionados ao tráfico de drogas. 

Os dados censitários, por sua vez, foram adquiridos no site do IBGE e correspondem a 

um levantamento feito em 2010, de todos os domicílios do país, no qual os recenseadores (como 

são chamados aqueles que coletam as informações nas casas) colheram informações de quem somos, 

quantos somos, onde estamos e como vivemos (IBGE, 2015). 

Dos dados do Censo, optou-se por selecionar aqueles referentes à cor, renda da 

população e gênero, para então traçar e mapear o perfil de cada bairro da capital goiana. 

O objetivo destas aquisições é realizar o cruzamento dos dados entre si, espacializados 

em um mapa de bairros da cidade de Goiânia, e então fazer uma interpretação de seus produtos a 

fim de destacar as correlações entre crimes, dados censitários (cor, renda, gênero, funções de 

bairros) e tráfico de drogas. 

Também convém destacar o uso da base cartográfica, oriunda do Mapa Urbano Básico 

Digital de Goiânia, versão 23, fruto de um trabalho executado pela ESTEIO Engenharia e 

Aerolevantamentos S.A., em 1995, para o convênio formado pelas concessionárias Telegoiás, 
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Saneago, Celg e para a Prefeitura Municipal de Goiânia, e que envolveu os serviços de elaboração 

e georreferenciamento da base cartográfica do município. Posteriormente, a manutenção da base 

cartográfica ficou a cargo da Companhia Municipal de Processamento de Dados (COMDATA). A 

versão mais recente (versão 23) é a que foi de fato utilizada e inserida no software ArcGis, para 

agregar as informações do Censo 2010 e aquelas oriundas da DRP. 

 

1.4. Pesquisa Bibliográfica 

 

Buscou-se artigos científicos, teses, dissertações e livros com tema ou assunto 

semelhante à este projeto de pesquisa, para usá-los como subsídio ao embasamento teórico e, 

também, para quantificar o número de trabalhos a nível nacional e internacional, com temas e 

abordagens semelhantes aos desta pesquisa.  

Os trabalhos consultados foram lidos e fichados pelo autor, a fim de ter o máximo 

aproveitamento de seus conteúdos. Selecionou-se somente aqueles que acreditou-se ter, de alguma 

forma, contribuição para a fundamentação teórica desta dissertação.  

 

1.5. Gabinete/ Laboratório 

 

Esta etapa foi responsável pela construção da base de dados georreferenciada em um 

Sistema de informação Geográfica (SIG) e produção dos mapas, tabelas, gráficos e diversos 

produtos parciais e finais. Também envolveu fase de redação e análise/ interpretação dos resultados. 

Uma vez adquiridos, os dados da primeira e segunda etapa foram filtrados e inseridos 

em ambiente SIG, para a confecção dos mapas temáticos. A partir destes, foi feito a análise e a 

interpretação, que subsidiaram a redação do trabalho final. 

 

1.5.1.  Quanto ao uso do SIG 

 

O programa (software) utilizado é o ArcGIS da empresa ESRI, em sua versão 10.2.1. 

Nele foi feita a espacialização de todos os dados criminais adquiridos, os quais foram utilizados 

como subsídios para as análises interpretativas e como base para o cruzamento entre si das 

informações. 
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Com base nos mapas gerados foi possível visualizar a distribuição espacial, por bairros, 

dos crimes contra a vida e daqueles referentes ao tráfico e associação ao tráfico de drogas na cidade 

de Goiânia. Da mesma forma, os dados censitários de distribuição de renda, gênero e cor da 

população foram espacializados e categorizadas por bairros. 

É necessário ressaltar que os dados fundamentais e básicos para elaboração dos mapas 

desta pesquisa são de natureza quantitativa e, portanto, para que pudessem ser espacializados 

necessitou-se convertê-los em dados de natureza ordenada. Para tal, fez-se uso do método 

coroplético, descrito por Oliveira e Romão (2013), o qual agrupa os valores absolutos em relativos, 

definindo-se classes de intervalos, e, dessa forma, a natureza das relações entre os dados passa a 

ser ordenada, o que exige sua representação por meio de uma variação visual de tonalidade, em 

que as mais claras representam os valores mais baixos do fenômeno, e as mais escuras, o maiores 

valores. 

As representações temáticas foram analisadas e cotejadas entre si e foram representadas 

de forma tabular e gráfica, para permitir a compreensão das possíveis correlações existentes – e 

subsidiar a discussão que se pretende para a pesquisa, acerca da existência de padrões geográficos 

nas ocorrências de crimes contra a vida na cidade de Goiânia. 
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2. CRIMES CONTRA A PESSOA: UM RECORTE ANALÍTICO 

DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE 
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Capítulo de cunho teórico que aborda conceitos de violência, crime, território e medo. 

Para isso faz-se uso de autores e pensadores que possuem trabalhos científicos acerca de temas que 

envolvem tais conceitos. Tem o objetivo de familiarizar o leitor acerca dos termos mais utilizados 

durante as discussões ao longo da dissertação, bem como de mantê-lo raciocinando na mesma linha 

que o autor. Problematiza questões do dia a dia a fim de induzir o leitor a um pensamento crítico 

sobre a forma que as informações são trabalhadas e transmitidas a ele.  

 

2.1. Crime e violência: definições e variações  

 

Embora muitas vezes apresentem uma relação profunda, nem sempre crime e violência 

se misturam. Há contradições sobre esse assunto, porém é possível afirmar que existe crime sem 

que haja a aplicação de violência, assim como existem atos violentos que não são caracterizados 

como crimes. Em resposta a isso, podemos exemplificar o primeiro caso com o crime de furto; e o 

segundo com uma ação policial, durante uma situação de controle da população, com o uso da força 

bruta. 

É certo que um fenômeno pode ter repercussão diferente dependendo do país ou 

sociedade que o estuda, ou mesmo da época em que ele é estudado. Em outras palavras, os 

conceitos de crime e violência variam no tempo e espaço. Para reforçar essa ideia, Santos (2015, 

p. 57) alega que “[...] todo conceito adquire novas especificidades com o passar do tempo, 

adaptando-se à época e às necessidades que o mundo tende a revelar.” 

Buouro et al. (1999) acreditam que violência é um fenômeno antigo e que o modo como 

o homem a vê é diferente dependendo da época. De acordo com os autores, “Embora a violência 

não seja um fenômeno dos dias de hoje, pois está presente em toda e qualquer sociedade humana, 

sua ocorrência varia no grau, na forma, no sentido que adquire e na própria lógica nos diferentes 

períodos da história.” (p. 12). 

Os autores ainda acreditam que mesmo se nos limitarmos à nossa época, há distintas 

formas de definir e interpretar a violência nas diferentes culturas, porém há pontos de convergência, 

caso se considere, por exemplo, a história moderna das sociedades ocidentais. (BUOURO et al., 

1999). 

Segundo Pinheiro e Almeida (2003), violência é o resultado da junção de uma ação 

com a produção de dano/destruição, ou seja, “ação intencional que provoca dano” (p. 13). Dessa 
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forma, os autores acreditam que a principal característica da violência é a presença do fator 

intencionalidade, o que a diferencia, por exemplo, de um acidente, pois este último carece de tal 

fator. (PINHEIRO e ALMEIDA, 2003). 

Conforme dito, os fenômenos são interpretados de acordo com sua época e localização. 

Nesse sentido, da mesma forma que a violência, o conceito de crime pode variar, segundo Felix 

(2002), não apenas por questões culturais, como também ideológicas.  

Foucault (1999), ao fazer uma abordagem histórico-filosófica dos crimes nos séculos 

XVIII e XIX, já alertava sobre as mudanças nos padrões de aceitação de uma sociedade: 

 

Sem dúvida, a definição das infrações, sua hierarquia de gravidade, as margens de 
indulgência, o que era tolerado de fato e o que era permitido de direito – tudo isto 
modificou-se amplamente nos últimos duzentos anos. Muitos crimes perderam tal 
conotação, uma vez que estavam objetivamente ligados a um exercício de autoridade 
religiosa ou a um tipo de vida econômica; a blasfêmia deixou de constituir em crime; o 
contrabando e o furto doméstico perderam parte de sua gravidade. (FOUCAULT, 1999, 
p. 19). 

 

A exemplo das diferentes repercussões de crime ao longo da história, Filho e Ruiz 

(2010) discorrem sobre o crime de homicídio que, na época da Roma e Grécia antiga, em função 

do poder e liberdade concedido ao marido, permitia-se o assassinato da mulher, sem que houvesse 

condenação. Enquanto chefe da família, o homem podia julgar e condenar à morte; e enquanto 

marido, podia matar esposa e filhos.  Ainda na Roma antiga, os autores afirmam que “durante o 

império de Numa Pompílio, o escravo era tratado como coisa, e o proprietário tinha o direito de 

matá-lo e quando a morte era praticada por outrem o crime era apenas de ‘dano material.’” (FILHO 

e RUIZ, 2010, p. 291-292, grifo nosso). 

No Brasil, atualmente o conceito de crime não encontra-se explícito no Código Penal 

Brasileiro (CPB) em vigor. Este é um trabalho deixado pelo poder público aos doutrinadores. 

Assim sendo, a doutrina procura definir o ilícito penal sob três aspectos diversos: formal, material 

(ou substancial) e analítico (MIRABETE, 2007). Vários são os autores que conceituam crime. A 

título de exemplificação, um conceito de cada aspecto será tratado sob a ótica de doutrinadores da 

área de Direito.  

Sobre o conceito formal, Fragoso (1980, p. 148) afirma que “Crime é uma conduta 

(ação ou omissão) contrária ao Direito, a que a lei atribui uma pena”. Vale ressaltar que, apesar das 

diferentes definições de autores sobre este determinado conceito, todas elas explicam somente um 
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dos aspectos do fenômeno criminal que é a contradição do fato a uma norma de direito. 

(MIRABETE, 2007). 

Quanto ao conceito material, aqueles que visam explicar o porquê de alguns fatos serem 

puníveis e outros não, bem como o critério utilizado para distinguir os ilícitos penais de outras 

condutas lesivas (MIRABETE, 2007), Masson (2010, p.157) afirma que “[...] crime é toda ação ou 

omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão bens jurídicos penalmente tutelados.” 

Para o conceito analítico, podemos citar Battaglini (1973, p. 129), que o define como 

“fato humano descrito no tipo legal e cometido com culpa, ao qual é aplicável a pena.” 

Desta forma, é possível ter uma noção do que se trata o fato ilícito crime, contudo, este 

termo é amplo, uma vez que várias infrações podem ser chamadas de crime. Nesta dissertação 

faremos a discussão referente apenas aos crimes contra a pessoa – dispostos na Parte Especial, 

Título 1 do CPB –, o que engloba um conjunto de subdivisões com particularidades que os 

diferenciam. Compõem os crimes contra a pessoa: crimes contra a vida; de lesões corporais; da 

periclitação da vida e da saúde; de rixa; contra a honra e contra a liberdade individual. 

Entretanto, para ser mais específico, esta pesquisa não contemplará todos os crimes 

contra a pessoa. Definiu-se como objeto principal somente aqueles que resultam na morte da 

vítima. Tal definição se deve ao fato de que estes crimes, por virem de uma conduta mais grave 

(matar alguém) são mais relatados, ou seja, a cifra negra1 que os permeia é menor se comparados 

com crimes de estupro, por exemplo, que trazem maior constrangimento para a vítima e, portanto, 

deixam de ser registrados nas delegacias por ausência de relatos dos oprimidos. 

O Código Penal Brasileiro traz no caput de seu artigo 121 a definição de homicídio 

simples: “matar alguém” (BRASIL, 1940). A partir desse crime base, algumas variações podem 

surgir, como sua forma dolosa e culposa. O homicídio culposo é aquele em que o indivíduo mata 

outro sem a intenção, ou seja, quando lhe recai a culpa pela morte por negligência, imprudência ou 

imperícia. Consequentemente, na sua forma dolosa, o indivíduo mata com intenção (dolo) de fazê-

lo. Pode ainda ser classificado como de dolo direto, ou seja, quando o indivíduo realmente deseja 

matar outra pessoa; ou dolo indireto, quando o indivíduo não tem o propósito de matar, mas é o 

responsável por organizar algum evento que causa a morte de alguém por consequência. Ambas 

formas entram nas discussões da presente pesquisa, sem necessariamente estarem distinguidas. 

                                                           
1 Ou cifra oculta. Refere-se a diferença entre a quantidade de acontecimentos reais e aqueles registrados. 
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A lesão corporal é descrita no caput do artigo 129, do CPB, da seguinte forma: ofender 

a integridade corporal ou a saúde de outrem” (BRASIL, 1940). Este crime será abordado neste 

trabalho somente quando sua conduta é seguida de morte, tratada no parágrafo terceiro do mesmo 

artigo.  

 

2.2. Violência urbana ou violência na cidade? 

 

Embora muitas vezes se confundam, é importante ressaltar que esta dissertação 

trabalha com violência na cidade, e não especificamente com violência urbana. Existe uma grande 

diferença entre os dois conceitos e, muitas vezes, por ausência de informação, são tratados 

erroneamente como sinônimos.  

Segundo Viana (2002), o critério de definição de violência urbana não é meramente 

espacial, ou seja, nem toda violência que se resulta dentro de uma cidade pode ser considerada 

como violência urbana. Para que seja vista como tal, esta deve ser fruto da organização do espaço 

urbano. Exemplo: violência no trânsito; decorrentes de conflitos por moradia, falta de infraestrutura 

etc. 

Da mesma forma pensa Felix (2002), quando afirma que o melhor é utilizar-se do termo 

violência na cidade, e chama a atenção para o fato de que, ao tratar-se do tema, “(...) deve-se ter 

cuidado de não atribuir à cidade características criminógenas, já que as causas são sócio-

econômicas e não ecológicas.” (p. 5). 

Logo, a pauta deste trabalho é sobre violência na cidade, aquela que ocorre dentro do 

espaço urbano, porém não necessariamente em decorrência de sua organização. Este tipo não é 

exclusivo do urbano, ou seja, é possível ocorrer em outros ambientes. Tem-se como exemplo a 

violência contra a mulher, crianças, política, criminal etc. Todas ocorrem dentro da cidade, mas 

podem ser notificadas em outras áreas, como, por exemplo, o campo. 

A prática da violência é algo antigo e, conforme a sociedade evolui, seu conceito pode 

se expandir (ampliar, ramificar, tipificar) ou retrair (restringir, diminuir). Ferreira e Penna (2005) 

destacam que a violência sempre existiu como forma de resolver conflitos entre as pessoas, seja na 

família, em comunidade ou entre países.  
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Nesse sentido, para Batella e Diniz (2010, p. 152), a violência se faz um dos principais 

problemas vivenciados pelos habitantes das grandes cidades, neste século. Cresce o medo e o 

sentimento de insegurança de tal forma a afetar paisagens e comportamentos. 

No Brasil, essa prática aumentou a partir das décadas de 1970 e 1980, impulsionada, 

conforme Bordini (2009), por fatores como: o fim da ditadura militar em 1985; a recuperação de 

direitos individuais; mudança dos padrões de urbanização e transição de país rural para urbano 

(década de 70). Concomitantemente, as cidades começaram a receber maior fluxo de pessoas, de 

tal forma que não foram capazes de “absorver” a mão de obra na mesma velocidade, isso, unido 

com o aumento nos padrões de consumo, marginalizava grande parcela da população. 

Já especificamente em relação à região Centro-Oeste, segundo Pinto et al. (2014), o 

crescimento das cidades esteve vinculado à criação de Brasília e a expansão da fronteira agrícola. 

Da mesma forma que Bordini (2009), os autores relatam uma pressão sobre os serviços básicos e 

a configuração de áreas suburbanizadas, em decorrência do crescimento acelerado das metrópoles 

e cidades médias. 

Nota-se que, embora diferentes, os conceitos de violência urbana e na cidade se 

relacionam e conversam entre si. Um pode ser complementar ao outro. O que tenta ser explicado 

aqui é que o homicídio, por si só, ou a violência contra a mulher (exemplos de violência na cidade), 

podem, muitas vezes, terem suas raízes entrelaçadas com o cenário criado pela violência urbana. 

Da mesma forma pensa Ferraz (1994), que, embora não tenha feito distinção entre os termos, já 

dizia ser redundante o termo violência urbana, pois partilhava da ideia de que “mesmo os atos 

violentos praticados fora das áreas urbanas são frutos do clima agressivo reinante nas grandes 

cidades e imitados pelos delinquentes.” (p. 20). 

 

2.3. Territórios da Violência 

 

O conceito de território tem se destacado no ramo da pesquisa geográfica dos últimos 

anos, principalmente pela redefinição de seu significado e pela importância em se explicar 

fenômenos antes explorados sob a ótica de outras abordagens espaciais. (SANTOS, 2015). 

Para melhor entendimento sobre o território da violência, julga-se necessário que se 

tenha um breve entendimento do que vem a ser o território propriamente dito e, para isso, trouxe-

se à luz alguns autores de renome no assunto.  
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Marcelo Lopes de Souza, geógrafo de formação, afirma que nenhuma palavra define 

melhor esta categoria do que poder. Para este, território é, antes de mais nada, um instrumento de 

exercício de poder. (SOUZA, 1963). 

O autor faz uma crítica à todos que, de alguma forma, utilizam esta categoria (território) 

como sinônimo de espaço geográfico: “[...] os recortes territoriais, as fronteiras e os limites podem 

todos mudar, sem que necessariamente o substrato material que serve de suporte e referência 

material para as práticas espaciais mudem.” (SOUZA, 1963, p. 90). 

Já para Rogério Haesbaert, também geógrafo, existem pelo menos dois conceitos que 

permeiam a palavra território. Um deles é o que ele chama de território naturalista, apresentando 

um sentido físico/material em que o homem está enraizado na terra e depende de seus recursos para 

sobrevivência.  O outro é tido como etnocêntrico, ignora a relação sociedade-natureza e trata-se de 

uma construção puramente humana e social. 

 

Território é o produto de uma relação desigual de forças, envolvendo o domínio ou 
controle político-econômico do espaço e sua apropriação simbólica, ora conjugados e 
mutuamente reforçados, ora desconectados e contraditoriamente articulados. 
(HAESBAERT, 2006, p. 121). 

 

Ambos, apesar de diferentes, apresentam um ponto em comum, que é o fato do 

território ser muito mais visto dentro das dimensões política e cultural do espaço, do que sua 

dimensão econômica. 

Raffestin (1993) concorda com os autores ao afirmar que espaço e território não 

compartilham do mesmo conceito. Para ele, o espaço é anterior ao território, ou como ele denomina, 

é uma espécie de “matéria prima” na qual o território se apoia. 

 

O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator 
sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao apropriar de um 
espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator 
“territorializa” o espaço. (RAFFESTIN, 1993, p. 143). 

 

Beato (1998 apud Santos, 2015) ressalta a importância de se trabalhar com 

espacialização ao abordar a criminalidade violenta, pois desta forma diferencia-se de abordagens 

psicológicas e sociológicas. Também permite explorar o contexto do crime, não se atendo somente 

ao fenômeno propriamente dito, além de possibilitar a identificação de padrões no tempo e no 

espaço. 
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Com a marginalização da população e a submissão desta à precariedade de 

infraestrutura e recursos básicos, à provisoriedade, ou seja, laços fracos com o local – devido a 

problemas como falta de trabalho no local de moradia – e à vulnerabilidade (baixa escolaridade, 

renda, segurança, alta mortalidade etc.), a violência ganha força e começa a territorializar-se dentro 

de uma cidade. (FERREIRA e PENNA, 2005). 

Os mesmos autores defendem a ideia de que é no território que os problemas de uma 

cidade (pobreza, exclusão social, omissão do Estado, violência, carências etc.) se tornam visíveis. 

Ainda sobre o assunto, afirmam: “Cria-se assim o território da violência, reduto de poder do crime 

organizado, que daí comanda sua atuação na cidade e seu exército formado pela população 

excluída, que habita esses locais.” (FERREIRA; PENNA, 2005, p. 14). 

  

2.4. Medo, violência e cidade 

  

Se pudéssemos datar o medo, com certeza sua existência coincidiria com a dos seres 

humanos. Este sentimento ou estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do 

perigo, é tão antigo e natural como qualquer outro sentimento humano. Tuan (2005) associa o medo 

a um fator de sobrevivência, presente também nos demais animais, além do homem. 

Para o autor, cada sociedade tinha (e tem) seus próprios medos, que variam com a época 

histórica e localização geográfica em que se encontram. Alguns exemplos podem ser: medo da 

vontade dos deuses; de calamidades naturais; de guerras e colapsos da ordem social; governantes 

que temem dissenção e rebelião; governados que temem punição e os poderes arbitrários da 

autoridade etc. (TUAN, 2005). Nessa mesma linha de pensamento, Buouro et al. (1999, p. 10) 

afirmam que o medo toma novas formas ao longo do tempo. Por exemplo: ao final do século XIX, 

o temor eram as doenças; posteriormente, já se concentra em torno da Aids; ou ainda, a ansiedade 

pela chegada das chuvas que propiciariam boa colheita é substituída pela angústia do desemprego; 

o temor da bomba atômica substituído pelo da violência urbana e terrorismo. 

Com o surgimento das comunidades, com a mudança dos padrões rurais para urbanos, 

o sentimento de insegurança ou medo propriamente dito, ultrapassa as barreiras físicas e abstratas, 

adentrando no ambiente das cidades, ganhando novas faces e proporções. Esse mix entre medo e 

cidade é o que Souza (2008, p. 8) chama de fobópole (termo cunhado pelo próprio autor). 
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O autor afirma que medo é um fenômeno antigo, presente em qualquer cidade, contudo, 

algumas o vivem de forma mais intensa do que outras. Tal pensamento converge com os de Tuan 

(2005), que afirma: “Apesar de todas as sociedades conhecerem o medo, sua prevalência varia 

grandemente de uma para a outra: algumas parecem incrivelmente destemidas, outras parecem 

viver sob sua égide.” (p. 57). 

O medo na cidade é espantoso, e interessante ao mesmo tempo, justamente por se 

antagonizar a um suposto princípio desta, perante a sociedade, de ser, segundo Tuan (2005, p. 231), 

uma aspiração da humanidade a uma ordem perfeita e harmônica. 

 

Uma função primeira e essencial da cidade foi ser um símbolo vivo da ordem 
cósmica: por isso seu padrão geométrico era simples, com muralhas e ruas 
frequentemente orientadas pelos pontos cardeais, o mesmo acontecendo com seus 
imponentes monumentos. Correspondendo a este desejo de perfeição física estava 
o anseio por uma sociedade estável e harmoniosa (TUAN, 2005, p. 231). 

  

Dentre os vários fatores vinculados ao medo dentro de uma cidade, destaca-se aquele 

com maior relevância para este trabalho: a violência. “Durante sua história a cidade tem sido 

oprimida pela violência e pela ameaça constante do caos” (TUAN, 2005, p. 251). Desta forma, 

segundo Pinheiro e Almeida (2003), o crescente temor ao crime nas populações urbanas é 

justificado pelos crescentes índices de violência. 

Para os autores, a violência é um fenômeno multifacetado, ou seja, não existe em 

detrimento de apenas uma condicionante: “nenhum fator isolado pode explicar por que alguns 

indivíduos se comportam com viole.” (PINHEIRO e ALMEIDA, 2003, p. 18). 

Buouro et al. (1999) parecem concordar, ao afirmar que violência não tem causa única 

e ao elencar algumas possíveis causas, como: 1) organização econômica – distribuição injusta de 

renda e efeitos da globalização nas relações de trabalho e emprego; 2) Mau funcionamento da 

justiça – como a impunidade; colapso da educação e saúde; corrupção; influência da mídia; 

crescimento das cidades e a falta de organização da população. (p. 39). 

Em contrapartida, Zanotelli (2001) assegura que a violência é fundamentada na 

política; é produto do abandono dos indivíduos por parte da sociedade e do Estado, por meio da 

falta de políticas de emprego, políticas sociais, educacionais e culturais capazes de atender a 

população, ou seja, políticas que sejam eficazes. Acrescenta também que a situação generalizada 
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de violência vivida nas cidades brasileiras explica-se, também, pela impunidade, já bem conhecida 

e tradicional em nossa sociedade. 

  

2.5. O Papel da mídia 

 

A globalização destaca-se principalmente pela inovação tecnológica nos setores de 

transporte e comunicação. É justamente este último que nos permite estar conectados com diversos 

pontos do planeta, em uma espécie de rede invisível. A informação transita sem dificuldades entre 

países, estabelecendo interação entre a sociedade e seus indivíduos. 

Sabe-se que toda informação transmitida é portadora de uma (ou várias) opiniões; em 

outras palavras, não há imparcialidade nos dados que transitam pelo fluxo das comunicações. 

Partindo dessa premissa, não é difícil perceber que a mídia tem certo poder e autonomia para 

controlar e manipular as notícias por ela transmitidas. Não que tudo seja uma grande mentira 

(embora em alguns casos aconteça de ser), porém deve-se manter uma opinião crítica em relação 

àquilo que se lê e, sempre que possível, procurar analisar a mesma informação sob a ótica de outras 

fontes.  

Trazendo tal pensamento para a realidade deste trabalho, alguns autores afirmam que 

a repercussão que o assunto da violência tem hoje na sociedade é resultado das jogadas de 

marketing presente nos meios de comunicação. Desta forma, opiniões são formadas a partir dessas 

informações que, como já foi dito, não apresentam imparcialidade.  

A respeito da influência da mídia sobre os indivíduos, Souza (2008) acredita que os 

meios de comunicação em massa têm forte contribuição para o medo; em outras palavras, são 

capazes de controlar sentimentos, não só aqueles vinculados à criminalidade. Para o autor, a mídia 

amplifica e retroalimenta o medo com intuito comercial. 

 

O crime rende boas manchetes, o medo do crime vende jornais e encontra ampla audiência 
– da mesma forma que, cada vez mais, o medo do crime rende bons negócios (de carros 
de passeios blindados a armas, de ‘condomínios exclusivos’ aos serviços de firmas de 
segurança particular) e promete render votos a candidatos a cargos no Executivo e no 
Legislativo. (SOUZA, 2008, p. 30). 

 



28 
 

Ferraz (1994) já apela para um lado psicológico do indivíduo, quando alerta aos seus 

leitores sobre como assistir a um simples noticiário, por exemplo, pode ser muito mais complexo 

do que aparenta ser: 

 

A imprensa falada, escrita e televisionada dedica enorme atenção à violência, não com o 
intuito de eliminá-la, ou minorar suas consequências, mas para o deleite do ouvinte, leitor 
e telespectador, explorando a índole destes por sua admiração ao épico, ao acontecimento-
manchete, com o fim de atrair a atenção do público a suas colunas e propagandas. 
(FERRAZ, 1994, p. 12).  

 

Para Almeida (2005), a mídia superestima a violência e explora os crimes violentos ao 

seu bel prazer, de forma a proteger a política penal do Estado. Em outras palavras, ela faz o jogo 

das políticas de segurança, muitas vezes de forma discriminatória, ou seja, distorce os fatos. 

 
O Excluído social é apresentado como potencial criminoso; seu grupo é associado a 
práticas perversas; um sentimento de insegurança e medo toma conta da sociedade; nas 
políticas de segurança o excluído e seu grupo tornam-se os responsáveis pela suposta onda 
de violência que assola a sociedade. (ALMEIDA, 2005, p. 238). 
 

Tal discurso do medo pode ser uma das causas de discussão a respeito do porte de 

armas de fogo pela população. Sobre esta questão armamentista e como crítica a algumas posições 

que a mídia toma, Quintela e Barbosa (2015, p. 50) assinalam: “Não podemos tomar a frequência 

de um determinado tipo de notícia como parâmetro para avaliar quantitativamente o mundo real, 

porque as notícias são apenas um recorte da realidade, feito com a tesoura da mente do jornalista.” 

Em outras palavras, a mídia contribui para o afloramento do sentimento de insegurança 

dentro do ambiente urbano, através da superexploração do medo, banalização da vida; por 

superestimar o fenômeno da violência e por fazer das notícias meras mercadorias, chamativas e 

rentáveis, em detrimento da qualidade e pureza da informação.  

A fim de reforçar esta ideia de uma mídia extremamente comercial, analisou-se as 

manchetes de um jornal local ao longo de um ano e contabilizou-se a quantidade de vezes que uma 

notícia, capaz de intensificar o medo de se viver no coletivo urbano, aparece em cada mês e qual o 

dia da semana referente (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Manchetes contribuintes para o medo na cidade. Jornal Diário da Manhã. Ano de 2015 
ANO DE 2015 

      Dia 

Mês 
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab 

TOTAL 

(Mês) 

Jan. - - 1 1 1 1 2 6 

Fev. - 1 1 - 1 1 1 5 

Mar. 1 - 1 1 1 - 1 5 

Abr. 1 1 2 - 1 2 -* 7 

Mai. 1 1 2 1 2 2 1 10 

Jun. 1 1 1 - - - 1 4 

Jul. - - 2 1 - - 1 4 

Ago. 1 - 2 1 3 2 2 11 

Set. 1 2 2 1 2 3 2 13 

Out. - 1 - - 1 1 4 7 

Nov. - - 1 2 - - - 3 

Dez. 1 - - 1 1 -* 1 4 

TOTAL 

(Dia) 
7 7 15 9 13 12 16 79 

Fonte: Jornal Diário da Manhã. Ano de 2015. Nota: Elaborado pelo autor. Disponível em: 
<https://impresso.dm.com.br/edicao/20160728>. 
*Edição não disponível nos dias 04 de abril e 25 de dezembro. 
 

Todas as manchetes analisadas são referentes, de uma forma geral, a homicídios 

(assassinatos, execuções, massacres etc.), estupros, assédios sexuais, cadáveres encontrados, 

tráfico de drogas ou de pessoas, roubos (assaltos, furtos), tortura e crimes provenientes de falhas 

no sistema de segurança, ou seja, contribuem de alguma forma para a intensificação do medo sob 

uma falsa (ou tendenciada) impressão da cidade. Selecionou-se algumas destas manchetes para 

exemplificar. São elas:  

 

a) “Goiás lidera assassinato de adolescentes” (Diário da Manhã, nº 9.986, 2015); 

b) “Matar tornou-se banal” (Diário da Manhã, nº 10.072,2015); 

c) “Goiás lidera assassinatos de negros” (Diário da Manhã, nº 10.082, 2015); 

d) “Roubos violentos preocupam população” (Diário da Manhã, nº 10.107); 

e) “Assalto a pedestres bate recorde em Goiânia” (Diário da manhã, nº 10.109, 2015); 

f) “Guerra às drogas na praça universitária” (Diário da Manhã, nº 10.195, 2015); 

g) “Goiânia perigosa” (Diário da Manhã, nº 10.204, 2015); 
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h) “Bandidos visam políticos e políticas” (Diário da Manhã, nº 10.217); 

i) “1 estupro a cada 11 minutos” (Diário da Manhã, nº 10.230); 

j) “Medo ronda a UFG” (Diário da Manhã, nº 10.237); 

k) “Torturado e morto em Goiânia” (Diário da Manhã, nº 10.251); 

l) “Endereços da morte em Goiânia” (Diário da Manhã, nº 10.269, 2015); 

m) “Medo em Goiânia: Traficante pede toque de recolher” (Diário da Manhã, nº 10.275, 2015). 

 

A constante exposição a notícias violentas causa sentimentos fortes no receptor como 

indignação, revolta e tristeza, e pode contribuir para uma falsa percepção do espaço urbano, o qual 

passa a ser subentendido como uma espécie de palco de eventos criminosos e negativos. Tais 

sentimentos obscurecem as qualidades que o ambiente citadino tem a oferecer. Notícias que 

evidenciam a impotência do Estado através de falhas nos sistemas de segurança pública, pelo 

comportamento audacioso de bandidos, ameaçando políticos e civis, pela impunidade tanto 

discutida e ainda presente no nosso cotidiano, no qual bandidos capturados são reincidentes ou já 

apresentavam passagem pela polícia só colaboram para o crescimento e materialização do 

sentimento de insegurança/medo que torna-se mais difícil de ser desconstruído a cada dia que 

passa. 

Ao todo, contabilizou-se setenta e nove manchetes selecionadas e catalogadas, 

conforme aponta a tabela 1, sendo a maioria presente nos meses de maio, agosto e setembro, 

totalizando uma média de 6,58 manchetes por mês. Ainda, é possível perceber que a maioria 

apareceu às terças, quintas e sábados.  

É importante salientar que algumas notícias não foram contabilizadas pelo autor, como 

por exemplo, aquelas referentes a morte por desastres, em acidentes de trânsito, atentados 

terroristas no exterior, pedofilia, vandalismo, golpes financeiros de farsantes, agressões, morte por 

doenças, morte de crianças por negligência de responsáveis etc., por não achar que sejam o foco 

da pesquisa, embora possam vir a contribuir para o imaginário do medo na cidade, reforçando a 

discricionariedade do autor para com a pesquisa no jornal. 

Contudo, segundo Waiselfisz (2015, p. 54) outros elementos de uma sociedade 

carregam a culpa da violência generalizada: 
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Mas esses morticínios cotidianos não têm nome e nem endereço certo, acontecem no 
lusco-fusco de uma cultura da cegueira. Permanecem invisíveis sob o manto da 
desinformação, da indiferença e do desinteresse da mídia, da população e das instituições 
que deveriam ter o papel primordial de protegê-los.  

 

É preciso deixar claro que o propósito desta discussão não é o de defender a questão da 

violência de uma cidade como um ato imaginário, artificialmente construído e implantado à 

população residente, mas de informar que é sim um problema a ser combatido, contudo sua 

proporção é questionável e, muitas vezes, obscura para uma sociedade refém da informação pronta, 

cega pelas lentes da publicidade. 
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3. A PESQUISA GEOGRÁFICA SOBRE OS CRIMES CONTRA A 

PESSOA 
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Capítulo teórico que apresenta trabalhos de autores com temas ou situações similares 

às desta dissertação. Tem o objetivo de retratar casos de violência e geografia em diversas partes 

do país, trabalhados por autores que expuseram seus estudos, análises e resultados e que, de alguma 

forma, contribuíram para o embasamento das discussões do autor nesta dissertação.  

 

3.1. A produção bibliográfica da Geografia sobre crimes 

  

Embora sejam poucos os trabalhos que, assim como este, relacionam dados de 

violência na cidade com dados censitários, existem aqueles, dentro e fora do ramo da Geografia, 

que fazem abordagens socioespaciais com algum grau de similaridade. Como afirmam Batella et 

al. (2008, p. 23), 

 

Apesar dos avanços nos estudos sobre o crime na perspectiva espacial, muito pouco se 
produziu sobre o aspecto teórico entre a geografia e a criminalidade. Em geral, tais estudos 
incorporam as teorias e pesquisas desenvolvidas por sociólogos e criminologistas. 

 

Os autores tecem uma crítica aos trabalhos dos geógrafos, em geral, acerca de 

violência: 

 

Em grande medida, as contribuições destes profissionais se materializam nos trabalhos 
empíricos, que tratam das relações entre violência e seus condicionantes, sobretudo 
aqueles ligados aos aspectos socioeconômicos, demográficos e ambientais. No geral, essas 
abordagens focam parte do problema, pois tendem a analisar a violência, principalmente 
aquela classificada com um ou outro condicionante. Raras são as contribuições que focam 
o aspecto multifacetado desse problema, considerando um conjunto maior de variáveis 
que representariam estes condicionantes (BATELLA e DINIZ, 2010, p. 152). 

 

Nesse sentido, busca-se aqui trazer à luz alguns desses trabalhos a fim de sistematizar 

o conhecimento e contribuir para a base teórica da pesquisa em questão. Alguns dos trabalhos 

identificados foram agrupados por estado ou por temas, outros foram discutidos individualmente.  

  

3.1.1. Minas Gerais 

 

Batella et al. (2008), produziram um trabalho intitulado “Explorando os determinantes 

da Geografia do crime nas cidades médias mineiras”, no qual apresentam uma análise da evolução 
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temporal das taxas de criminalidade violenta nas cidades médias de Minas Gerais no período de 

1995 à 2003.  

Segundo os autores, há uma distribuição não uniforme do crime violento dentro de 

Minas Gerais, pois este concentra-se nas cidades médias inseridas nas Mesorregiões Nordeste, as 

quais apresentam de 102,84 a 193,25 ocorrências por 100.000 habitantes. 

Dentre as metodologias usadas para analisar os dados do trabalho, os autores fizeram 

uso de um Modelo de Regressão Linear com o intuito de “quantificar a relação entre uma variável 

dependente e um conjunto de variáveis explicativas (independentes)” (BATELLA et al., 2008, p. 

25). Estas variáveis independentes seriam: o percentual de população economicamente ativa – 

PEA; índice de GINI; taxa de alfabetização; percentual da população de 20 a 29 anos; e população 

total. 

Dessa forma, os autores ponderam que, antes de terem os resultados finais, haviam 

algumas expectativas, por parte da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do senso comum, 

em torno da relação das variáveis independentes utilizadas e a incidência do crime violento. Por 

exemplo, ao se tratar do percentual de PEA ocupada, acreditava-se que seu baixo índice indicava 

a existência de indivíduos desprovidos de ocupação e renda, o que, logo, corroborava com a 

incidência dos crimes contra o patrimônio. Ainda, que a junção de tempo ocioso com privação de 

bens materiais levava a uma frustração por parte dos indivíduos, colaborando com o aumento dos 

crimes contra a pessoa. 

Acerca do índice de GINI, que demonstra a concentração de riqueza, a diferença ricos 

versus pobres torna-se evidente, o que contribui para o aumento da criminalidade de forma geral. 

Pela variável da taxa de alfabetização, era comum afirmar que o baixo índice de alfabetização 

estava diretamente relacionado com o maior índice criminal, pois estes sujeitos de baixa 

escolaridade supostamente estariam mais propícios a recorrer à violência física para mediar 

conflitos e desavenças pessoais. 

É de senso comum também acreditar que há uma estreita e direta relação entre jovens 

e crime. Quanto a última variável, acredita-se que uma grande população implica um grande índice 

criminal, pois as “janelas de oportunidades” são maiores (BATELLA et al., 2008). 

Entretanto os resultados apresentados ao final do artigo revelam que, em se tratando 

dos crimes contra a pessoa, apenas 28,9% dos crimes podem ser explicados com o uso das variáveis 

independentes e que somente três destas variáveis foram significativas, sendo: índice de GINI, taxa 
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de alfabetização (esta, apresentando a maior relação com os crimes contra a pessoa) e percentual 

da população de 20 a 29 anos (BATELLA et al, 2008); 

Ainda dentro do estado de Minas Gerais, um artigo feito por FREITAS et al. (2010) 

sobre Viçosa, teve como recorte temporal o período de janeiro à outubro de 2009, e buscou utilizar-

se de um SIG para espacialização da criminalidade na cidade mineira. Os delitos mapeados foram 

o roubo consumado e o roubo à mão armada consumado, ambos crime contra o patrimônio.  

Apesar do trabalho preocupar-se principalmente com especializar a ocorrência dos 

fenômenos e não fazer uma relação com outras variáveis, é possível abstrair algumas de suas 

constatações, como o fato de haver maior incidência dos delitos no período noturno (entre 18h e 

00h); do centro da cidade ser o local com maior número de ocorrências, e que o número decresce 

à medida que se afasta para a região central da cidade. 

Os autores ainda apontam a exclusão econômica como reflexo da urbanização, uma 

vez que esta colabora com a elevação nos índices de violência e criminalidade. Acreditam que a 

desigualdade social é produto de um sistema capitalista e que a ocupação ilegal de territórios 

distantes do centro da cidade, sem infraestrutura adequada, acaba por ser a única opção dos 

desempregados, pobres e marginalizados em geral (FREITAS et al., 2010).  

Acredita-se que a solução da violência urbana está ligada a distribuição de renda, a fim 

de diminuir as desigualdades sociais, e a geração de emprego e investimento em infraestrutura para 

aqueles que se encontram marginalizados.  

 

Entender a criminalidade está para além de pontuar críticas e construir muros cada 
vez mais altos, instalar os mais sofisticados meios de segurança, entre outros. O 
problema da criminalidade demanda outras soluções como, por exemplo, o 
planejamento familiar (FREITAS et al., 2010, p. 10). 

 

Também relacionado ao município de Viçosa, destaca-se o trabalho de monografia, 

realizado por Oleriano (2007), intitulado: “Espacialização da criminalidade em Viçosa-MG: 

mapeamento, reflexões e uso do SIG para o planejamento preventivo”. Seu objetivo foi realizar o 

mapeamento dos fenômenos de furto, roubo e assalto a mão armada, dentro de um espaço temporal 

compreendido entre 2002 e 2005. 

O autor salienta para o fato de que o crescimento acelerado da população acarreta em 

problemas como segregação espacial, desigualdade socioespacial etc. o que corrobora para fatores 

fomentadores da violência.  Como uma de suas principais constatações, o estudo aponta para o fato 
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de que Viçosa é uma cidade predominantemente universitária, e que, na presença de estudantes, o 

crime majoritário é o furto aos transeuntes e, em suas ausências, seria o furto de residências.  

Já o trabalho de Souza et al. (2005) visou mapear homicídios em Uberlândia/MG, entre 

os anos de 1999 e 2002, com o uso do software Arcview. Como resultado principal, pode-se 

destacar as constatações de que, em Uberlândia, os homicídios concentram-se na periferia da 

cidade, e que no centro a taxa é mais elevada nos pontos onde a concentração populacional é maior 

(SOUZA et al., 2005). 

Mais uma vez, a distribuição do fenômeno estudado não acontece de forma homogênea 

e sua concentração está em áreas de pouca infraestrutura, baixa qualidade de vida e onde o tráfico 

de drogas está presente (SOUZA et al., 2005). 

Os autores afirmam que a espacialização do fenômeno é importante, pois permite 

intervenções pontuais dentro da área foco. Destaca que o aumento da violência deve nos levar a 

repensar formas mais precisas de seu combate 

 

[...] Mais importante que localizar e espacializar o fenômeno violento, é analisa-
lo e compreendê-lo, utilizando-se de métodos e técnicas que sejam capazes de 
identificar as variáveis relacionadas à dinâmica de ocorrência do crime” (SOUZA 
et al., 2005, p. 28). 

 

Os autores também apontam para a importância de uma ação integrada entre poder 

público, privado, não governamental e a sociedade para concretizar políticas públicas que possam 

de fato atender as expectativas reais, indo de encontro com a problemática da violência (SOUZA 

et al., 2005). 

Com foco em uma escala mais abrangente, Batella e Diniz (2010) analisam 

espacialmente os condicionantes da criminalidade violenta para todo o estado de Minas Gerais. Em 

seu trabalho os autores objetivam contribuir com uma análise sobre os condicionantes dos crimes 

contra o patrimônio e contra a pessoa; analisam a distribuição espacial da criminalidade violenta 

no estado, no ano de 2005; e buscam, por meio de análises estatísticas, a elaboração de modelos 

preditivos que viabilizem a identificação das variáveis mais determinantes para os grupos populares 

mais afetados de Minas Gerais. 

Sua base de dados foram os Boletins de Ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG). Trabalharam com uma perspectiva ligada ao lugar: “Esta perspectiva busca compreender 
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como as características de certas localidades podem influenciar indivíduos a cometer crimes ou se 

tornarem vítimas” (BATELLA; DINIZ, 2010, p. 153).  

Baseando-se na literatura, os autores identificaram fatores que funcionam como 

condicionantes da criminalidade. São eles: desenvolvimento humano; riqueza; desigualdade e 

renda; infraestrutura; educação e imigração. Sobre o fator riqueza, tem-se que: “Ambientes mais 

prósperos são sinônimos de oportunidades para a ação criminosa, uma vez que fornecem mais alvos 

viáveis e compensadores, além de enfraquecerem mecanismos tradicionais de controle social e 

vigilância” (BATELLA; DINIZ, 2010, p. 153). A respeito da desigualdade e renda, os autores 

destacam que: “Contextos marcados por desníveis socioeconômicos são encarados como 

ambientes que aproximam realidades muito díspares.” (BATELLA; DINIZ, 2010, p.  153). 

Os dois tipos de crimes violentos abordados no trabalho de Batella e Diniz (2010), 

podem ser entendidos por: roubo, roubo à mão armada, roubo seguido de morte, roubo de veículo 

e extorsão, quando envolvem crimes contra o patrimônio; e homicídio consumado, homicídio 

tentado, estupro tentado, sequestro e cárcere privado, relativos a crimes contra a pessoa. Tanto o 

roubo seguido de morte (latrocínio), quanto o homicídio consumado são de interesse para nossa 

abordagem. 

Em suas análises os autores constatam que o padrão espacial de distribuição dos crimes 

contra a pessoa é o inverso do de crimes contra o patrimônio, para o estado de Minas Gerais. Sendo 

comum os delitos contra o patrimônio nas regiões de economia pujantes (poderoso; soberano), 

enquanto os crimes contra a pessoa são mais frequentes em regiões menos abastadas (próspera; 

ricas). (BATELLA e DINIZ, 2010). 

Em termos gerais de comparação, constatou-se que a variação dos crimes contra o 

patrimônio é enorme entre um município e outro, enquanto a dos crimes contra a pessoa é pequena, 

ou seja, o padrão do estado é mais homogêneo, ou não há diferenças marcantes entre os municípios 

(BATELLA e DINIZ, 2010). 

Por fim, os autores ressaltam a relevância que o espaço tem nos estudos, como categoria 

analítica, e afirmam que cada modalidade de crime apresenta sua particularidade espacial. Os 

crimes ditos contra o patrimônio apresentam maior correlação com fatores como o 

desenvolvimento humano, a educação, a riqueza e a estrutura populacional de uma 

cidade/município, além de concentrarem-se em grandes aglomerações urbanas (cidades maiores). 
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Já aqueles contra a pessoa tiveram resultados menos significativos, pois apresentaram baixa ou 

nenhuma correlação com os fatores adotados. 

 

3.1.2. São Paulo 

 

O estado de São Paulo é conhecido, dentre outros atributos, pelo alto índice de violência 

registrado, principalmente na capital e região de seu entorno. Diariamente somos noticiados com 

o nível de violência que vem sendo empregada nos crimes, por parte dos bandidos. Cabe ressaltar 

que a maior exposição da criminalidade do estado de São Paulo está relacionado também ao fato 

de que lá se concentra boa parte da mídia jornalística brasileira, além de ser o estado mais rico e 

mais populoso do país. 

Dente os trabalhos analisados para São Paulo, destaca-se o artigo de Nery et al. (2012), 

que fizeram um estudo sobre a dinâmica dos homicídios dolosos na capital paulista. Seu recorte 

temporal está compreendido entre os anos de 2000 e 2008 e seus objetivos consistiram em 

identificar a existência de padrões espaço-temporais e discutir o valor analítico de se levar em conta 

tais padrões, ao elaborar estudos sobre a área. 

Os autores definem seus métodos como um estudo ecológico e longitudinal, no qual 

calculou-se a taxa de homicídios dolosos por cem mil habitantes para cada setor censitário e fez-se 

uso de cálculos e técnicas avançadas para chegar-se aos resultados esperados. 

Nota-se que os autores tiveram algumas dificuldades no cruzamento dos dados 

criminais com as áreas de setor censitário e, por isso, utilizaram da taxa Bayesiana para amenizar 

o problema de instabilidade das pequenas áreas e o grande número de setores com valores iguais a 

zero.  

A fonte de dados do crime abordado em questão, foi obtida de órgãos de saúde, os quais 

têm por referência o local de residência da vítima ou o local de registro da morte, o que pode 

mascarar alguns resultados espaciais, segundo os autores. 

Após o cruzamento dos dados, constatou-se a presença de sete tipos de regimes 

espaciais, distintos em padrão de distribuição e concentração, para o crime de homicídio doloso: 

1) setor censitário com altas taxas de homicídios dolosos circundado por vizinhança com altas 

taxas, porém, contraditoriamente, sem nenhuma ocorrência registrada no período de 2000/08. 

Significa dizer que são “[...] lugares que não registraram nenhum homicídio doloso e, mesmo 
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assim, devido às taxas dos setores que os circundam, apresentam altas taxas de homicídio” (NERY 

et al., 2012, p. 3); 2) setor com altas taxas de homicídios dolosos em uma vizinhança também com 

altas taxas; 3) setor com nenhum registro do crime no período estudado; 4) setor e vizinhança com 

baixas taxas de homicídios dolosos; 5) setor com baixas taxas em uma vizinhança com altas taxas; 

6) setor com altas taxas em uma vizinhança com baixas taxas; e 7) Setor sem padrão definido ao 

longo dos 9 anos observados (NERY et al., 2012, p. 4). 

Dessa forma, constatou-se que a distribuição dos sete regimes, identificados 

anteriormente, não acompanha os limites geográficos dos distritos censitários do município de São 

Paulo. Duas hipóteses foram levantadas, sendo: “1) uma vizinhança não sustenta baixas taxas de 

homicídios tendo em seu centro um setor com altas taxas de violência; e 2) um setor com altas 

taxas de homicídio doloso em uma vizinhança de baixas taxas tenderá a apresentar uma queda 

nessas taxas de homicídio” (NERY et al., 2012, p. 4). 

Com os resultados alcançados, Nery et al. (2012, p. 4) salientam que “existem fatores 

(econômicos, estruturais, demográficos, sociais, entre outros) invariavelmente associados com 

altas taxas de homicídios, ao passo que outros fatores apresentam comportamento mais volátil”.  

Por fim, os autores concluíram que os setores censitários do município de São Paulo 

apresentam padrões específicos quanto agregação territorial que não correspondem à divisão 

político-administrativa pré-estabelecida pela prefeitura. Com base nessa constatação, fazem uma 

crítica as dificuldades de análise encontradas e a forma como são contabilizados e armazenados os 

dados públicos: 

 

Há, assim, o desafio de compreender a distribuição espacial dos fenômenos sociais 
em uma condição na qual a maior parte das informações é oriunda de 
levantamentos realizados por órgãos públicos que agregam os dados em 
delimitações político-administrativas, sem atentar para a sua heterogeneidade 
interna e sem uma validação analítica consistente da forma como as fronteiras 
foram determinadas” (NERY et al., 2012, p. 5).  

 

3.1.3. Paraná 

 

Filho e Ruiz (2010) realizaram uma análise dos homicídios dolosos na cidade de 

Apucarana, no estado do Paraná, utilizando de dados proveniente dos registros de ocorrências de 

homicídios na Delegacia-sede, e de consumo e tráfico de drogas, adquiridos na mesma fonte, 
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datados de 2005 a outubro de 2008. A fim de complementar os dados policiais, fizeram uso de 

informações do Instituto Médico-Legal (IML) da cidade. 

Os autores objetivam comparar o índice de mortalidade por homicídios dolosos com 

outros municípios do Paraná e do Brasil (utilizaram o Mapa da Violência de 2008 com essa 

finalidade); promover uma discussão acerca dos resultados encontrados; constatar os bairros aonde 

residem a maior parte das vítimas e autores; e, por fim, fazer uma análise socioeconômica sobre o 

crime em questão, procurando ressaltar a realidade dos bairros e envolvidos, a relação com o uso e 

tráfico de drogas, as políticas públicas existentes e/ou já implantadas etc. 

De imediato, os autores afirmam ter havido uma redução no número de homicídios 

dolosos em Apucarana, durante o período estudado (2005-out/2008), quando considera-se o 

aumento populacional anual da cidade. Também afirmam que seus números são baixos quando 

comparada com as demais cidades brasileiras.  

Concluiu-se que a grande maioria dos casos analisados (85,93%) aconteceu entre as 

18h de um dia e as 7h do outro, o que implica dizer que a maior parte dos homicídios dolosos 

ocorrem preferencialmente no período noturno. Enfatiza-se como a preferência da arma do crime 

mudou no decorrer dos anos: armas de fogo eram as menos utilizadas até 2005 e, talvez não 

coincidentemente, passaram a ser as mais utilizadas a partir do ano de 2006 – curiosamente um ano 

após o Referendo2– e, não por acaso, criticado pelos autores: “Os números revelam que a Lei 

10.826/03, de 22/12/2003, que regulamentou o uso das armas de fogo, ou melhor, que proibiu [sic] 

o uso, não causou reflexos sobre as pessoas que vivem na marginalidade” (FILHO e RUIZ, 2010, 

p. 300). 

Nos faz lembrar das palavras de Quintela e Barbosa (2015, p. 120) que, se referindo à 

Lei do Desarmamento, ponderam: “O estatuto não mudou o perfil criminal do Brasil, e não gerou 

resultados positivos nos índices de crimes violentos”. 

Quanto ao perfil das vítimas de Apucarana, concluiu-se que a maioria é do sexo 

masculino, solteiras, entre 16 e 30 anos de idade e residentes de bairros periféricos. Ainda 

constatam que, cerca de metade apresentavam antecedentes criminais, ou seja, já tinham alguma 

passagem pela polícia que, em sua maioria, eram referentes aos crimes de tráfico e uso de drogas 

e furto.  

                                                           
2 Refere-se ao Referendo popular realizado em outubro de 2005, previsto no art. 35 da Lei 10.826/03, a fim de 

proibir a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional. 
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Já os autores dos crimes são, em sua maioria, de baixo nível escolar (primeiro grau 

incompleto), com até 30 anos de idade, também residente dos bairros periféricos e reincidentes, ou 

seja, apresentam antecedentes criminais. 

A relação crime vs. droga não é passível de ser quantificada uma vez que os registros 

oficiais são resumidos e incompletos, afirmam Filho e Ruiz (2010). Contudo, estes acreditam que 

há de fato uma relação direta entre homicídios, furtos e roubos com os crimes de tráfico e uso de 

drogas: “[…] baseado na prática das Polícias Civil e Militar, a grande maioria dos homicídios está 

ligada com o crime organizado de tráfico; muitas vítimas são usuárias de drogas com pendências 

junto ao traficante” (FILHO e RUIZ, 2010, p. 302).  

Para finalizar, os autores destacam os programas de combate à criminalidade, como o 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), e ressaltam a 

importância destes para a população local, bem como o fundamental cuidado que o poder público 

deve ter para com sua comunidade:  

 

De onde se retira um criminoso, o Município deve colocar obras que visem 
integrar a comunidade, seja cultural, religiosa, esportiva, etc. O jovem necessita 
ser ocupado por atividades que o façam crescer social e intelectualmente. Onde 
não há preocupação política com a população vulnerável, por maior que seja o 
empenho dos órgãos de controle, os índices de criminalidade tendem apenas a 
aumentar (FILHO e RUIZ, 2010, p. 305). 

 

Uma boa forma de reduzir a violência de um ambiente, segundo Filho e Ruiz (2010), é 

direcionar as políticas públicas ao resgate daquela população a qual chamam de “mais vulneráveis” 

e que estão mais propensas ao cometimento de delitos. 

 

3.1.4. Distrito Federal 

  

No artigo de Vasconcelos e Costa (2005), intitulado “Demografia da violência no 

Distrito Federal: evolução e características”, os autores fizeram um estudo partindo-se do 

pressuposto de que as mesmas tendências criminais observadas no país, principalmente nas grandes 

metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, acontecem na região do Distrito Federal.  

Comparou-se os níveis de mortalidade causados por homicídios em Brasília, com as 

demais capitais do país e do exterior, com objetivos de subsidiar estudos e reflexões sobre a 

demografia da violência e analisar a mortalidade por homicídios no Distrito Federal, utilizando-se 
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as estatísticas de mortalidade do Ministério da Saúde. Para isso verificou-se a distribuição dos 

homicídios por região administrativa, gênero e grupo etário. O recorte temporal escolhido foi de 

20 anos, compreendidos entre os anos de 1980 e 2000.  

Ao final do estudo conclui-se que “As principais vítimas são jovens do sexo masculino, 

residentes nas regiões periféricas e pobres do Distrito Federal, sendo a arma de fogo o principal 

instrumento utilizado para a perpetração do ato violento.” (VASCONCELOS e COSTA, 2005, p. 

52).  Constatou-se um aumento expressivo nas taxas de homicídio no período de 1980 a 2000, 

segundo análises feitas a partir das estatísticas do Sistema de Informações do Ministério da Saúde.  

Os autores relataram diferenças no crescimento da violência entre as regiões do país e 

que a taxa de homicídios do Distrito Federal é maior que a média brasileira: “Enquanto a média 

nacional era 26,7 homicídios por 100 mil habitantes em 2000, a Região Sudeste apresentou taxas 

de 36,6, seguida da Região Centro-Oeste (29,3), Nordeste (19,4), Norte (18,5) e Sul (15,5).” 

(VASCONCELOS e COSTA, 2005, p. 39). 

Em uma escala global, os autores selecionaram algumas cidades estrangeiras e, 

juntamente com Brasília, as agruparam em quatro categorias, sendo: 1) cidades com taxas 

superiores a 80 homicídios por 100 mil habitantes; 2) cidades variando entre 30 e 50 homicídios 

por 100 mil habitante; 3) cidades com taxas entre 10 e 30; e 4) cidades com taxas inferiores a 10. 

No primeiro grupo enquadram cidades como Medellín (151,0 homicídios por 100 mil hab.) e 

Caracas (149,4). Brasília está dentro da segunda categoria, com uma taxa de 35,4, juntamente com 

Washington (42,3) e Bogotá (34,8). A terceira e quarta categoria incluem cidades como Moscou, 

Filadélfia, Chicago (na terceira) e Nova York, São Francisco e Madri (na quarta categoria). 

(VASCONCELOS e COSTA, 2005, p. 42).  

Outro trabalho interessante é o de Almeida (2005) que, em uma pesquisa feita no 

Distrito Federal a respeito das representações sociais da violência entre adolescentes de diferentes 

classes, constatou três elementos principais que circundam a percepção dos jovens quanto a prática 

criminal, sendo: 1) banalização da violência; 2) dificuldade de internalização das normas; 3) 

Justificação da violência com base na ideia de incompletude do adolescente (ALMEIDA, 2005, p. 

241). 
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3.2. Mapa da Violência 

 

Outro grande trabalho realizado na área de segurança pública, a nível nacional, é o 

Mapa da Violência, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais – FLASCO, 

com a autoria de Júlio Jacobo Waiselfisz, e publicado anualmente desde 1998. 

Em uma versão preliminar de 2015, intitulada “Mapa da violência 2015: Adolescentes 

de 16 e 17 anos”, o autor faz um estudo detalhado sobre o índice de mortes de crianças e 

adolescentes (de 0 a 19 anos para esse estudo) desde 1980 até o ano de 2013. Dentre os diversos 

tipos de morte elencados pelo autor, destaca-se o homicídio. Vale ressaltar que nesta versão do 

Mapa da Violência não diferencia-se o homicídio doloso do culposo, e que os dados são 

provenientes das declarações de óbito, disponibilizadas pelo Sistema de Informações de 

Mortalidade (SIM) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS). 

 

3.2.1.  Dados Relativos ao Brasil 

 

Nos estudos apresentados por Waiselfisz (2015), consta-se que a taxa de homicídio 

passa a ser, em 1997 e 1998, a principal causa dos óbitos provenientes de causas externas, que são 

aquelas antagônicas às causas naturais, ou seja, fazem parte os acidentes, suicídios, homicídios etc. 

Entre 1980 e 2013, o homicídio passa de 0,7% para 13,9% do total de mortes por causas externas, 

entre as crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de idade.  

O número de óbitos por homicídio, entre pessoas de 0 a 19 anos, cresceu 476,4% no 

período estudado, passando de 1.825, no primeiro ano, para 10.520 mortes no último. Somando-se 

os 33 anos de estudo, 207.438 pessoas foram vítimas desse crime. Levando em consideração a taxa 

de óbitos (por 100 mil) por homicídio, o valor passa de 3,1 em 1980, para 16,3 em 2013: variação 

de 423,9% (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Evolução dos óbitos e taxas de óbitos (por 100 mil) de homicídios de crianças e adolescentes 

(0 a 19 anos). Brasil. 1980/2013. 

CAUSA 

N.º ABSOLUTOS POR 100 MIL 

ANO ANO 

1980 1990 2000 2010 2013 1980 1990 2000 2010 2013 

HOMICÍDIO 1.825 5.004 8.132 8.686 10.520 3,1 7,7 11,9 13,8 16,3 

 Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 
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Segundo Waiselfisz (2015), são as idades de 16 e 17 anos que puxam os dados do 

conjunto para cima, para todas as causas externas. No caso do homicídio, especificamente, é 

possível perceber a enorme contribuição que essa faixa etária tem para os índices: sai de 506 para 

3.749 óbitos, ou seja, um aumento de 640,9% (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Evolução dos números e das taxas de óbito (em 100 mil) de adolescentes (16 e 17 anos) 

proveniente de homicídios. Brasil. 1980/2013. 
ANO Nº DE ÓBITOS TAXA (POR 100 MIL) 

1980 506 9,1 

1990 1583 26,2 

2000 2719 37,9 

2010 3033 44,7 

2013 3749 54,1 

∆% 80/13 640,9 496,43 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 

 

Waiselfisz (2015) atenta para o fato de que os homicídios de jovens, entre 16 e 17 anos, 

são hoje quase metade de toda a mortalidade nessa faixa etária; e alerta para a tendência em se 

aumentar ainda mais esses índices nos anos futuros. 

O autor faz previsões também para a situação brasileira quanto aos homicídios, por 

meio do método dos mínimos quadrados, utilizados em sua base de dados:  

 

Se não houver mediação de ações concretas que possibilitem reverter o quadro, 
deveremos ter a seguinte evolução dos homicídios na faixa de 16 e 17 anos de 
idade: 

 2015: 3.816 homicídios; 
 2020: 4.284 homicídios; 
 2025: 4.751 homicídios; 
 2030: 5.218 homicídios; 
 2035: 5.686 homicídios; 
 2040: 6.153 homicídios. 

(WAISELFISZ, 2015, p. 19). 
 

Com base em seu estudo, Waiselfisz (2015) constata que as regiões que mais se 

destacam pela elevada taxa de homicídios no Brasil são Nordeste, com 73,3, e Centro-Oeste, com 

                                                           
3 Valores correspondentes à variação percentual de 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 e 2013. 
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65,3 homicídios por 100 mil adolescentes entre 16 e 17 anos. No Centro-Oeste, que é de maior 

interesse para os fins desta dissertação, o Distrito Federal e o estado de Goiás são os elevadores 

dessas taxas na região (Tabela 4), de modo que ocupam a 5ª e 6ª posição no ranking nacional. Os 

estados de Tocantins, Santa Catarina e São Paulo são os que apresentam menores taxas de 

homicídios por 100 mil adolescentes. 

 
Tabela 4 - Óbitos e taxas (por 100 mil) de homicídio de adolescentes de 16 e 17 anos por UF. Brasil. 

2013. 
ABRANGÊNCIA 

GEOGRÁFICA 
ÓBITOS TAXAS (por 100 mil) 

GOIÁS 183 83,1 

DISTRITO FEDERAL 76 83,3 

CENTRO-OESTE 354 67,7 

BRASIL 3.749 54,1 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 

 

Assim como em outros estudos, aqui citados, a respeito do sexo das vítimas de 

homicídio, consta-se que a predominância é do sexo masculino, com 93% das mortes à nível 

nacional (3.485 masculinas contra 264 femininas), e 94,5% para o caso específico de Goiás, sendo 

173 homens mortos contra 10 mulheres (WAISELFISZ, 2015). 

Em um subtítulo de nome “A cor dos homicídios”, Weiselfisz (2015), classifica os 

óbitos de acordo com os parâmetros de cor/raça definidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) do IBGE. Entretanto, para sistematizar os dados, o autor cria suas próprias 

classes, com base naquelas estabelecidas pelo IBGE, agrupando algumas delas e descartando outras 

que afirma significarem menos de 1% do total da população. Dessa forma, para sua pesquisa 

estabelece-se as classes Branca e Preta (uniu-se pretos e pardos). 

Dos 1.127 adolescentes brancos vítimas de homicídio no Brasil com 0 a 17 anos, 62,4% 

tinham entre 16 e 17 anos, e, para os negros, este número é de 67,3% das 4.064 vítimas em 2013. 

Proporcionalmente falando, são mortos 5,7% negros a mais do que brancos na faixa de 0 a 17 anos, 

e 173,6% na faixa de 16 e 17 anos (Tabelas 5 e 6). Isso implica dizer que há um índice de 

vitimização negra muito alto, ou seja, relativamente morrem mais crianças e adolescentes negras 

do que brancas. 
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Tabela 5 - Homicídios por faixas etárias, UF/Região e cor das crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de 
idade. Brasil. 2013. 

ABRANGÊNCIA 

GEOGRÁFICA 

0 A 17 ANOS 16 E 17 ANOS 

BRANCO NEGRO BRANCO NEGRO 

GOIÁS 49 205 34 146 

CENTRO-OESTE 88 431 55 292 

BRASIL 1.127 4.064 703 2.737 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 

 
Tabela 6 - Taxas de homicídio (por 100 mil) segundo faixas etárias, UF/Região e cor das crianças e 

adolescentes de 0 a 17 anos de idade. Brasil. 2013. 
ABRANGÊNCIA 

GEOGRÁFICA 

0 A 17 ANOS 16 E 17 ANOS 

BRANCO NEGRO VITIM. % BRANCO NEGRO VITIM. % 

GOIÁS 19,8 30,0 51,3 37,2 93,9 152,3 

CENTRO-

OESTE 

16,3 26,8 64,2 27,7 85,7 209,0 

BRASIL 16,0 17,0 5,7 24,2 66,3 173,6 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 

 

O estado de Goiás ocupava os seguintes rankings nacionais em termos de crianças e 

adolescentes mortos por homicídio, de 0 a 17 anos de idade, no ano de 2013: 

 Adolescentes e crianças brancas: 7º lugar; 

 Adolescentes e crianças negras: 11º lugar; 

 Vitimização4 de crianças e adolescentes negros: 17º lugar; 

 Crianças e adolescentes brancos, com 16 e 17 anos: 4º lugar; 

 Crianças e adolescentes negros, com 16 e 17 anos: 7º lugar; 

 Vitimização de crianças e adolescentes negros, com 16 e 17 anos: 17º lugar  

(WAISELFISZ, 2015, grifo nosso). 

 

É certo que as idades de 16 e 17 anos concentram, aproximadamente, segundo o autor, 

dois terços do total de homicídios da faixa de 0 a 17 anos (WAISELFISZ, 2015, p. 33). Em uma 

comparação entre os anos de 2003 e 2013, o autor constata que o crescimento (em %) do número 

de negros vítimas de homicídio é muito maior do que o de brancos (Tabela 7). 

                                                           
4 Proporção de vítimas negras em relação a população negra. 
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Tabela 7 - Crescimento do número e taxas de homicídios (por 100 mil) de crianças e adolescentes de 0 a 
17 anos de idade. Brasil. 2003/2013. 

ANO 
IDADE NÚMERO TAXA VITIMIZAÇÃO 

(%) BRANCO NEGRO BRANCO NEGRO 

2003/2013 

CRESCIMENTO 

(%) 

0 A 17  

ANOS 

-25,3 53,4 -13,2 46,2 173,5 

16 E 17 

ANOS 

-28,6 55,5 -16,7 32,7 141,7 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 

 

Quanto ao nível educacional das vítimas, Waiselfisz (2015) utilizou dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE de 2013, processados nas mesmas 

categorias usadas pelo SIM/MS. Os dados do SIM/MS referem-se aos anos de estudos da vítima e 

são separados em cinco categorias: 1) nenhum estudo; 2) 1 a 3 anos; 3) 4 a 7 anos; 4) 8 a 11 anos; 

e 5) 12 e mais anos de estudo. 

Dos 3.749 homicídios na faixa de 16 e 17 anos em 2013, notificou-se os anos de estudo 

de 2.858, ou seja, 76,2% do total (Tabela 8). 

 
Tabela 8 - Diferencial de anos de estudo das vítimas de homicídio de 16 e 17 anos de idade e a população 

nessa faixa. Brasil. 2013. 

ANOS DE ESTUDO 
VÍTIMAS HOMICÍDIO 

POPULAÇÃO 
N % 

NENHUM 41 1,4 1,5 

1 A 3 ANOS 576 20,2 2,6 

4 A 7 ANOS 1.776 62,1 24,1 

8 A 11 ANOS 461 16,1 71,5 

12 OU + ANOS 4 0,1 0,3 

SUBTOTAL 2.858 100,0 100,0 

SEM DADOS 891 - - 

 TOTAL 3.749 - - 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. 

 

Com base na tabela é possível notar alguns pontos, como: as vítimas com menos de 3 

anos de estudo representam 21,6% do total de homicídios, porém somente 4,1% em toda 

população; o maior número de vítimas de homicídio tinham entre 4 e 7 anos de estudo (62,1%) e 

representam 24,1% na população; aqueles com 8 a 11 anos de estudo representam 16,1% das 
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vítimas e 71% na população; vítimas com 12 ou mais anos de estudo representam 0,1% das vítimas 

de homicídio (WAISELFISZ, 2015). Logo, o autor formula a seguinte constatação: “Assim, o perfil 

de escolaridade da maior parte dos adolescentes vítimas de homicídio é significativamente menor 

que o do conjunto da população dessa mesma faixa etária” (WAISELFISZ, 2015. p. 42). 

No Brasil, o homicídio de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos cresceu bastante nos 

últimos anos. Segundo o autor, na década compreendida entre os anos de 2003 e 2013 o número 

de homicídios cresceu 19,7%, para essa faixa etária; a 31,4% na taxa por 100 mil. Somente no 

último ano de estudo (2012 a 2013) o crescimento foi de 3,6% do total, e taxa por 100 mil igual a 

2,7% (WAISELFISZ, 2015). 

Curiosamente, a elevação nos números e taxas de homicídio não se deu de forma 

homogênea ao longo da década. Segundo o Mapa da Violência (WAISENFSZ, 2015), agora 

utilizando dados de 2000 até 2013 para melhor comparação, o crescimento acontece até o ano de 

2004, fica praticamente inflexível até 2006 e volta a sofrer aumento posteriormente, agora em ritmo 

acelerado (5,6% ao ano). O autor associa este período de estagnação nos índices à estratégias de 

controle de armas de fogo. O que se mostra coerente, já que é justamente o período em que ocorre 

o referendo do estatuto do desarmamento no Brasil. 

Ao fazer uma análise do panorama internacional, utilizando uma base de dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Waiselfisz (2015) constata que o Brasil tem uma taxa de 

mortalidade igual a 54,9 para cada 100 mil adolescentes de 15 a 19 anos – 275 vezes maior que a 

taxa de países como Áustria, Japão, Reino Unido ou Bélgica e 183 vezes maior que as taxas da 

Coréia, Alemanha ou Egito; ocupa o 3º lugar entre os 85 países do mundo – atrás somente do 

México e El Salvador (Tabela 9). O mesmo ocorre para a faixa de 0 a 19 anos, ou seja, o terceiro 

lugar novamente é brasileiro, atrás dos mesmos dois países México e El Salvador. 

 
Tabela 9 - Taxas de mortalidade (por 100 mil) de adolescentes de 15 a 19 anos e de indivíduos de 0 a 19 

anos de idade. 85 países selecionados. 

PAÍS ANO 
15 A 19 ANOS 0 A 19 ANOS 

TAXA POSIÇÃO TAXA POSIÇÃO 

MÉXICO 2012 95,6 1º 26,7 1º 

EL SALVADOR 2012 55,8 2º 17,5 2º 

BRASIL 2013 54,9 3º 16,9 3º 

Fonte: Whosis/OMS; Census apud Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado 
pelo autor. 
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3.2.2. Dados Relativos ao Estado de Goiás 

 

Nem todas as Unidades da Federação (UF) viram seus números crescerem 

rapidamente. Há inclusive uma minoria de estados, como São Paulo (SP), Pernambuco (PE) e Rio 

de Janeiro (RJ), que conseguiram uma redução durante a década em questão (2003/13). Porém, a 

maioria (22 no total) teve seus índices em crescimento, alguns ainda de forma drástica 

(WAISELFISZ, 2015). No caso de Goiás, sua evolução pode ser acompanhada nas tabelas 10 e 11, 

a seguir. 

  

Tabela 10 - Número de homicídios de crianças e adolescentes (0 a 19 anos de idade) por UF e Região. 
Brasil. 2003/2013. 

UF 

REGIÃO 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

∆% 

03/13 12/13 

GOIÁS 180 228 224 228 220 247 253 298 364 473 499 117,2 5,5 

CENTRO 

-OESTE 

639 639 634 605 628 694 715 710 783 944 1010 58,1 7,0 

BRASIL 8787 8309 8361 8414 8166 8433 8393 8686 8894 10155 10520 19,7 3,6 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 

 
Tabela 11 - Taxas de homicídio (por 100 mil) de crianças e adolescentes (0 a 19 anos). Brasil. 2003/2013. 

UF 

REGIÃO 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

∆% 

03/13 12/13 

GOIÁS 8,5 10,6 10,0 9,9 10,6 12,2 12,6 15,1 18,2 23,3 24,3 185,9 4,2 

CENTRO-

OESTE 

12,8 12,6 12,0 11,2 12,8 14,2 14,9 15,1 16,4 19,5 20,6 61,2 5,6 

BRASIL 12,4 11,5 11,3 11,2 12,1 12,7 13,0 13,8 14,0 15,9 16,3 31,4 2,7 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 

 

É possível notar que, no geral, contando todo o período de infância e adolescência, ou 

seja, do zero aos dezenove anos, Goiás manteve seus números altos ou em crescimento. O salto 

mais acentuado nos índices de violência homicida no estado é perceptível a partir do ano de 2009 

– passa de 253 para 298 em 2010 e continua em ascensão até o fim da década em análise. No 

seguinte ano pula para 364, sobe para 473, em 2012, até chegar nos 499 em 2013. De 2012 para 

2013, a variação percentual do crescimento dos números de homicídios foi de 5,5%, ou 4,2% se 

analisarmos as taxas por 100 mil crianças e adolescentes.  
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Com sua elevada taxa de 24,3 homicídios por 100 mil adolescentes e crianças (0 – 19 

anos), em 2013, Goiás ocupa o 7º lugar quando comparado com as demais UFs brasileiras (Tabela 

12). Também está em 8ª posição no ranking ao analisar o crescimento por 100 mil, com 185,9, 

entre 2003 e 2013. No ano de 2000 a taxa nacional era de 11,9 e pulou para 16,3 em 2013 

(WAISELFISZ, 2015).  

  

Tabela 12- Ordenamento das UFs por taxas de homicídio de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de 
idade. Brasil. 2003-2013. 

UF 
2003 2013 

Δ% 2003/13 
TAXA POSIÇÃO TAXA POSIÇÃO 

GOIÁS 8,5 14º 24,3 7º 185,9 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 

 

Já os adolescentes na faixa dos 16 e 17 anos de idade, que o autor insiste ser a de maior 

preocupação para os índices de homicídio no país, é notável o crescimento acelerado desde o ano 

de 2003 (tabela 13 e 14). Goiás apresentou um salto de 226,8% em número de homicídios, ao longo 

da década, e de 226,4% por 100 mil adolescentes. 

 
Tabela 13 - Número de homicídios de adolescentes (16 e 17 anos) por UF e Região. Brasil. 2003/2013. 
UF/REGIÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

GOIÁS 56 71 77 80 66 76 78 119 103 157 183 

CENTRO-

OESTE 

195 217 215 215 185 211 239 266 260 315 354 

BRASIL 2926 2840 2870 2855 2647 2788 2823 3033 3092 3627 3749 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 

 
Tabela 14 - Taxas de homicídios por 100 mil adolescentes de 16 e 17 anos por UF e Região. Brasil. 

2003/2013. 
UF 

REGIÃO 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

∆% 

03/13 12/13 

GOIÁS 25,5 31,7 33,0 33,7 31,4 36,7 37,7 56,2 48,0 72,2 83,1 226,4 15,0 

CENTRO-

OESTE 
37,4 41,0 39,1 38,3 37,1 42,2 47,8 52,8 51,0 61,0 67,7 80,8 11,0 

BRASIL 39,1 37,5 36,8 36,1 38,5 41,4 42,3 44,7 45,3 52,7 54,1 38,3 2,7 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 
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É notável a contribuição que Goiás e região tem para o incremento dos índices 

criminais do país. Com um crescimento de 80,8% entre 2003 e 2013, o Centro-Oeste perde somente 

para as regiões Norte e Nordeste. Em conjunto com o Distrito Federal, Espirito Santo e alguns 

estados nordestinos, Goiás se encontra entre as sete “[…] Unidades a evidenciar as maiores taxas 

de mortalidade de adolescentes de 16 e 17 anos, taxas acima de 80 homicídios por 100 mil 

adolescentes, no ano de 2013” (WAISELFISZ, 2015, p. 50-51). 

Em comparação nacional das taxas de homicídio por 100 mil adolescentes de 16 e 17 

anos, Goiás ocupa a 6ª posição, com 83,1%; e apresenta a mesma colocação no ranking (agora com 

226,4%) ao analisar-se o crescimento percentual destas ao longo de 2003-2013. O estado está em 

sétimo lugar, com 15,0%, se comparado o crescimento percentual somente para os dois últimos 

anos da década em questão (2012/2013). 

Desta forma, se ordenarmos as Unidades da Federação por taxas de homicídio, nas 

idades de 16 e 17 anos, Goiás sobe da 14ª para a 6ª posição (Tabela 15), na comparação entre 2003 

e 2013. 

 
Tabela 15 - Taxas de homicídio de adolescentes de 16 e 17 anos de idade. Goiás. 2003-2013. 

UF 2003 

GOIÁS 

TAXA POSIÇÃO 

25,5 14ª 

2013 

TAXA POSIÇÃO 

83,1 6ª 

∆% 2003/2013                  226,4 - 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 
 

3.2.3.  Dados Relativos ao Município de Goiânia 

 

O crime nas principais cidades brasileiras não difere da situação encontrada nos 

estados. Em 2013 morreram nas capitais 1.312 adolescentes, de 16 e 17 anos, o que significa uma 

média de 3,6 indivíduos por dia ou 88 por cada 100 mil adolescentes. Um aumento de 14,5% desde 

2003, quando a taxa por 100 mil era de 76,9. 

Em Goiânia, o número de homicídios se mostrava de certa forma constante (com baixa 

variação) entre 2003 e 2006 (30 e 28 respectivamente), obteve uma queda significativa a partir do 
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ano de 2007 (de 28 caiu para 23), que durou até 2009. A partir do ano em questão, os números 

cresceram de forma significativa, até sofrer uma sensível queda em 2013 (Tabelas16 e 17). 

 
Tabela 16 - Homicídios de adolescentes (16 e 17 anos) em Goiânia. Brasil. 2003/2013. 

CAPITAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

GOIÂNIA 30 29 26 28 23 23 20 30 37 54 46 

CENTRO-

OESTE 
138 137 122 117 107 110 126 124 147 153 141 

BRASIL 1300 1303 1177 1186 1018 1082 1075 1160 1156 1317 1312 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 
 

Tabela 17- Taxas de homicídio (por 100 mil) de adolescentes (16 e 17 anos) em Goiânia. Brasil. 
2003/2013. 

CAPITAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
∆% 

03/13 

∆% 

12/13 

GOIÂNIA 61,8 58,9 51,1 54,2 54,8 54,6 47,8 69,5 83,9 121,0 101,2 63,9 -16,3 

CENTRO-

OESTE 
71,2 69,4 59,5 55,9 59,7 60,6 69,2 70,1 81,6 83,8 76,0 6,7 -9,3 

BRASIL 76,9 76,1 66,8 66,4 66,4 71,8 72,0 79,1 78,6 88,8 88,0 14,5 -0,8 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 
 

A capital goiana vem ganhando destaque no cenário nacional dentre as cidades mais 

violentas do país. A tabela a seguir mostra as principais cidades brasileiras no ranking de 

homicídios de crianças e adolescentes, em 2013, na qual Goiânia se faz presente com a 12ª posição 

(Tabela 18), bem como suas respectivas colocações no ano de 2003. 

 

Tabela 18 - Ordenamento das taxas de homicídios (por 100 mil) de adolescentes (16 e 17 anos) nas 
Capitais. Brasil. 2003-2013. 

CAPITAL 
2003 2013 

TAXA POSIÇÃO TAXA POSIÇÃO 

FORTALEZA 23,5 25º 267,7 1º 

MACEIÓ 114,3 5º 236,2 2º 

JOÃO PESSOA 59,2 14º 222,6 3º 

VITÓRIA 190,9 1º 208,5 4º 

GOIÂNIA 61,8 13º 101,2 12º 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 
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 A região Centro-Oeste apresenta um crescimento relativamente baixo das taxas de 

homicídio de adolescentes (16 e 17 anos), na década de 2003/13, sendo esta de 6,7%. Já Goiânia 

cresce 63,9% (Tabela 19), o que a torna a única capital da região a superar a taxa dos 100 

homicídios em 2013 (WAISELFISZ, 2015, p. 59). 

 
Tabela 19 - Ordenamento do crescimento (%) das taxas de homicídios de adolescentes (16 e 17 anos) em 

Goiânia. Brasil. 2003/13 e 2012/13. 
CAPITAL ∆% 2013/13 ∆% 2012/13 

GOIÂNIA 
TAXA POSIÇÃO TAXA POSIÇÃO 

63,9 14º -16,3 23º 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 
 

 O autor faz uma abordagem sobre homicídios, também nos municípios brasileiros. Ao 

ordenar os 100 municípios com as maiores taxas médias (2011/2013) de homicídio (por 100 mil), 

dos 243 municípios com mais de 4.000 adolescentes de 16 e 17 anos de idade, Goiânia encontra-

se na 59ª posição (Tabela 20), atrás de outros municípios goianos, como Valparaíso de Goiás (17ª), 

Luziânia (20ª) e Águas Lindas de Goiás (44ª). Todas do entorno do Distrito Federal. 

 
Tabela 20 - Taxa média de homicídio (por 100 mil) de adolescentes com 16 e 17 anos, entre 2011 e 2013, 

de municípios selecionados do estado de Goiás. 

MUNICÍPIO UF 
MÉDIA 

POPULAÇÃO 

HOMICÍDIOS TAXA 

MÉDIA 

2011/13 

POSIÇÃO 
2011 2012 2013 

VALPARAÍSO 

DE GOIÁS 
GO 4.940 7 11 10 188,9 17 

LUZIÂNIA GO 6.990 10 11 13 162,1 20 

ÁGUAS 

LINDAS DE 

GOIÁS 

GO 6.642 8 11 4 115,4 44 

GOIÂNIA GO 44.626 37 54 46 102,3 59 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Nota: Adaptado pelo autor. 
 

O objetivo do “Mapa da Violência: Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil” é de 

enfocar apenas a violência letal dirigida aos adolescentes nessa faixa etária. Não há a intenção, por 

parte da organização, de abordar todas as violências ocorrentes, nem mesmo a maior parte delas. 

Sobre seus objetivos e tentativas, o autor discorre que almejava-se mostrar, com esse estudo: “Só 

um minúsculo fragmento desse iceberg que são as ações que, de forma intencional provocam a 
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morte de adolescentes e são registradas e institucionalizadas, através da declaração de óbito, no 

Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde” (WAISELFISZ, 2015, p. 67). 

Em resumo o Mapa da Violência aponta o Brasil no rol dos países que mais mata a sua 

juventude. Em 2013, 46% dos jovens de 16 e 17 anos morreram vítimas de homicídio. Nesse 

mesmo ano, 93% das vítimas pertenciam ao sexo masculino – uma tendência já retratada em mapas 

anteriores. A maioria de mortos são negros, com 173,6% de vitimização, ou seja, morrem 2,7 vezes 

mais negros do que brancos no Brasil e esta é uma tendência mostrada já nos estudos de 2003. 

Além disso a maior parte destas vítimas têm em comum os baixos anos de escolaridade 

(WAISELFISZ, 2015). 

 

3.3. Pesquisa em Dados Indexados 

 

Realizou-se uma pesquisa nos principais sites de dados indexados a fim de quantificar 

o número de trabalhos com algum grau de similaridade existentes. Obviamente não é possível 

catalogar todos e a pesquisa apresenta suas limitações, como o fato de ter sido baseada em uma 

palavra-chave escolhida pelo autor. As base de dados consultadas foram: Redalyc5; Scielo6; 

Scopus7. 

A busca foi feita por palavra-chave a fim de encontrar artigos que a continham em seu 

título e/ou corpo do texto.  Para organizar e direcionar a pesquisa, seguiu-se alguns critérios de 

seleção dos trabalhos a serem catalogados, são eles: 1) Presença de mapas no texto ou anexos. 

Artigos que não continham mapas eram instantaneamente descartados, pois não atendem a proposta 

de mapeamento da informação; 2) Verificar se o(s) mapa(s) contidos tratavam de algum tipo de 

crime, ou seja, mapas de localização ou de qualquer natureza que não fosse com o propósito de 

especializar algum tipo de crime não entraram na lista. Por causa desses critérios muitos trabalhos 

não entraram na contagem.  

Salienta-se que em todos os sites realizou-se a busca nos idiomas português, inglês e 

espanhol e, para cada um deles, verificou-se uma média de 20 (vinte) artigos em cada idioma.  A 

palavra-chave escolhida foi Crime, com suas devidas alterações para os idiomas estrangeiros: Crime 

                                                           
5 Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal; 
6 Scientific Eletronic Library Online; 
7 Scientific journals, books and conference proceedings. 
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(/kraɪm/ - CAMBRIDGE DICTIONARIES ONLINE, 2015), no inglês, e Crimen, em espanhol. O 

resultado pode ser contemplado na tabela 21. 

 

Tabela 21 - Catalogação da Pesquisa Bibliográfica em Banco de Dados Indexados. 

PALAVRA-CHAVE IDIOMA 
INDEXADORES/QUANTIDADE 

Scielo Scopus Redalyc 

Crime 

Português 0 0 1 

Inglês 1 0 0 

Espanhol 1 0 4 

Fonte: Banco de dados indexados; consulta realizada em 2015. Organizado pelo autor. 
 

Uma única palavra-chave foi escolhida pelo fato de os bancos de dados indexados terem 

dificuldade de assimilarem uma busca combinada com duas ou mais palavras. Ao tentar-se 

combinar palavras como, por exemplo, “crime + mapeamento”, a lista disponibilizada pelos sites 

continha artigos com apenas uma das duas palavras pesquisadas, mostrando a ineficiência destes 

para os propósitos deste trabalho. É válido ainda ressaltar que, para tanto, foi necessário a 

interpretação e discricionariedade do autor para analisar o conteúdo de cada artigo, a fim de 

qualificá-lo na catalogação.  
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4. ESPACIALIZAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DE CRIMES       

CONTRA A PESSOA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 2010 A 
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Este capítulo contempla os resultados da pesquisa em forma de mapas, gráficos e 

tabelas. Cada produto é acompanhado de uma análise, embasada no cruzamento das informações 

apresentadas. Contém reflexões, sugestões e possíveis medidas de intervenção, junto ao poder 

público, para abrandar alguns dos problemas da segurança pública de Goiânia. 

As análises dos produtos fazem referência as regiões de planejamento (ou 

administrativas) do município de Goiânia, as quais podem ser visualizadas no mapa 1. O mapa 2 

mostra a localização de alguns dos bairros mais citados durante as análises. 

 

Mapa 1 - Regiões Administrativas da área urbana do município de Goiânia. 

 
Fonte: FERREIRA, 2014. 
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Mapa 2 - Localização dos bairros de maior destaque criminal. 

 

Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
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Primeiro, expôs-se os crimes contra a pessoa8 ao longo dos cinco anos de representação 

dos dados, seguido das variáveis demográficas, adquiridas no último recenciamento, sobre 

cor/raça, gênero e renda, com referência ao ano de 2010. Posteriormente, dispôs-se das outras 

variáveis criminais também utilizadas, concernentes ao tráfico de drogas, a fim de perceber seus 

padrões e fundamentar as hipóteses desta dissertação. Por último analisa-se os padrões de cada 

cruzamento, por ano, e tece algumas considerações a respeito do fenômeno da violência que assola 

a cidade de Goiânia. 

 

4.1.  Espacialização dos dados de crimes 

 

Os dados criminais aqui apresentados estão separados por ano, para uma análise mais 

apurada e fácil visualização de sua evolução no tempo. Inicia-se pelo ano de 2010 e finaliza-se em 

2014. Dos crimes contra a pessoa, somente o de homicídio doloso está representado separadamente 

na forma de mapa, por se tratar do delito mais abundante dentre aqueles estudados neste trabalho. 

Os demais crimes, por serem de baixa intensidade, foram agrupados ou mencionados e 

representados de forma textual, tabular e em gráficos. 

  

4.1.1.  Ano de 2010 

 

Ao analisar-se o mapa da distribuição de homicídios dolosos em Goiânia (Mapa 3), 

nota-se que em 2010, a maioria dos bairros teve de um a cinco registros, com destaque para a região 

Noroeste, na qual o bairro Jardim Curitiba foi o que apresentou o maior número de homicídios em 

relação aos demais, com mais de dez registros para o ano em referência. Bairros das regiões Oeste, 

Sul e norte também se destacaram com alto índice de homicídios, alguns com até dez registros ao 

ano, dentre eles destacam-se: Urias Magalhães, Parque Amazônia, Parque industrial João Braz, 

Residencial Goiânia Viva e Conjunto Vera Cruz. Dos 10159 bairros da base de dados de Goiânia, 

872 tiveram registros iguais a zero.  

 

 

                                                           
8 Salvo latrocínio que caracteriza crime contra o patrimônio. 
9 Este número refere-se a toda a parte construída (urbana) do município de Goiânia, incluindo sítios, chácaras, 

distrito, etc. 
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Mapa 3 - Mapa de homicídio doloso em Goiânia por bairros. Ano de 2010. 

 
Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
    



61 
 

Quanto aos crimes que este trabalho se propôs a estudar, aquele mais presente no ano 

de 2010 foi o de homicídio doloso, com 304 registros, seguido do latrocínio, não muito diferente 

da lesão corporal seguida de morte e do homicídio culposo, com 8, 7 e 4, respectivamente (Gráfico 

1).  

 
Gráfico 1 - Quantitativo dos crimes por tipo em Goiânia. Ano de 2010. 

 
Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor.  
 

4.1.2.  Ano de 2011 

 

Em se tratando da distribuição espacial de homicídios dolosos na capital, é notável o 

aumento da concentração do crime nos bairros já antes tidos como perigosos (Mapa 4). O bairro 

Jardim Curitiba, por exemplo, teve, em 2010, de 11 a 15 ocorrências de homicídio e saltou para a 

faixa de 16 a 20. O bairro anteriormente destacado Parque Amazônia e, agora, juntamente com o 

Jardim América, também tiveram seus índices elevados de 6 a 10 e 1 a 5, respectivamente, ambos 

para a categoria de 11 a 15 homicídios. Desta vez, o bairro da região Centro-Oeste de Goiânia, 

Capuava, foi o de maior destaque com mais de 20 casos de homicídio. 

Em termos gerais, a cidade como um todo presenciou o aumento significativo da morte 

de seus habitantes por intermédio da violência criminal. Alguns dos bairros que apresentaram baixo 

registro em 2010 tiveram seus números elevados, outros que já tinham altos índices, cresceram 

ainda mais e, bairros em que não havia qualquer resquício de homicídio passaram a ter. A 

quantidade de bairros com zero registros caiu para 866 dos 1015 existentes. 
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Mapa 4 - Mapa de homicídio doloso em Goiânia por bairros. Ano de 2011. 

 

Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
O crime de maior destaque em 2011 também foi o de homicídio doloso com 411 

ocorrências, seguido do latrocínio com 12, homicídio culposo com 6 e lesão corporal seguida de 

morte com 4 (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Quantitativo dos crimes por tipo em Goiânia. Ano de 2011. 

 
Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor. 

 

4.1.3.  Ano de 2012 

 

Em 2012 houve menos homicídios registrados do que em 2011, porém sua intensidade 

aumentou se analisarmos os bairros individualmente, ou seja, lugares que apresentaram baixo 

índice criminal em 2010 e 2011, em 2012 tiveram seus valores acrescidos, como é o caso do Jardim 

Novo Mundo que, desde o primeiro ano se enquadrava na classe de 1 a 5 homicídios, em 2012 

saltou para 11 a 15 registros e, juntamente com os setores Finsocial, Jardim Curitiba (região 

Noroeste) e Real Conquista (reg. Sudoeste) tornaram-se os de maior destaque (Mapa 5). É 

importante destacar que, individualmente, o Jardim Curitiba sofreu decréscimo em seus índices se 

compararmos com 2011, no entanto, não foi suficiente para tirá-lo de foco, mantendo-o, assim, 

entre os primeiros em número de homicídios.  

Nota-se que a quantidade de manchas com tons de cinza mais escuro aumentaram desde 

2010, o que caracteriza um maior adensamento de crimes nos bairros da cidade. As regiões 

Noroeste e Sul goianas continuam com um maior destaque, desta vez acrescidas da região Centro-

Leste, devido ao Jardim Novo mundo e Setor Central, principalmente. O bairro Jardim Guanabara 

é o de maior destaque em toda região Norte. Dos 1015 setores de Goiânia, 840 não tiveram registro 

de homicídio em 2012. 
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Mapa 5 - Mapa de homicídio doloso em Goiânia por bairros. Ano de 2012. 

 
Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
 

Mais uma vez, dos crimes aqui estudados, o homicídio doloso está em primeiro lugar 

no ranking com 469 registros, seguido do latrocínio com 10, homicídio culposo com 2 e lesão 

corporal seguida de morte com apenas 1 (Gráfico 3). 
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Gráfico 3- Quantitativo dos crimes por tipo em Goiânia. Ano de 2012. 

 
Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor. 
 

4.1.4.  Ano de 2013 

 

Assim como aconteceu no ano de 2011, a quantidade de homicídio doloso em Goiânia 

aumentou em 2013 quando comparado com o ano antecessor. De 15, saltou-se para uma máxima 

de até 25 ocorrências (Mapa 6). O bairro Jardim Novo mundo (reg. Leste) manteve suas taxas 

criminais elevadas, contendo mais de 20 homicídios ao ano. Jardim Curitiba, situado na região 

Noroeste, também teve seus índices em alta, com um valor aproximado de 16 a 20 homicídios. Em 

termos gerais, todos os bairros goianos tiveram aumento em suas taxas criminais, caracterizando 

assim uma cidade mais perigosa do que a três anos atrás. As regiões com maior número de bairros 

de alto adensamento de homicídio continuam sendo a Noroeste, Centro e Sul. O número de bairros 

com valores de homicídio doloso registrados iguais a zero caiu para 837. 
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Mapa 6 - Mapa de homicídio doloso em Goiânia por bairros. Ano de 2013. 

 
 Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
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Homicídio doloso foi o crime mais cometido em 2013, seguido, outra vez do latrocínio, 

homicídio culposo e lesão corporal seguida de morte (Gráfico 4). Os valores para cada crime são, 

respectivamente, 587, 25, 4 e 2. Destaca-se o fato de que não só o número de bairros com registros 

homicidas têm crescido, como também a quantidade total do crime em toda a capital vem sofrendo 

saltos significativos desde o ano base de 2010. 

  

 
Gráfico 4 - Quantitativo dos crimes por tipo em Goiânia. Ano de 2013. 

 
Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor. 
 

4.1.5.  Ano de 2014 

 

O quantitativo de homicídio doloso se manteve alto em 2014, com máxima de até 25 

registros (Mapa 7). Desde 2012 o bairro Jardim Novo Mundo (reg. Leste) mostrou-se bastante 

atormentado pelo fenômeno da violência e, se manteve, desde então, como o bairro com maior 

número de homicídio dentro da capital. Destaque também para os setores Central e Pedro Ludovico 

(reg. Sul) com uma média de 16 a 20 ocorrências. O bairro Jardim Guanabara, situado na região 

Norte de Goiânia, destaca-se pela intensidade criminal, tendo seus números aumentados desde 

2010.  

Em termos de quantidade de bairros, as regiões Noroeste, Centro e Sul são as que 

comportam a maioria dos crimes, porém ao se analisar o bairro por si só, a região Leste é onde se 

situa o bairro com maior número de registros de homicídio doloso desde 2012. Dos 1015 bairros 
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goianos, 805 não apresentaram registros de homicídio doloso, 68 a menos que em 2010, reforçando 

assim o crescimento acelerado da violência na cidade de Goiânia. 

 
Mapa 7 - Mapa de homicídio doloso em Goiânia por bairros. Ano de 2014. 

 

Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
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Com 661 registros, homicídio doloso foi o crime de maior ênfase em 2014. Em segundo 

plano, com 22 registros, o destaque é para o crime de latrocínio, seguido por homicídio culposo 

com 4 e lesão corporal seguida de morte com 2 (Gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5 - Quantitativo dos crimes por tipo em Goiânia. Ano de 2014. 

 
Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor. 
 

Ao analisar-se a mapa 8, nota-se que os demais crimes não apresentam um padrão 

muito claro ao longo desses cinco anos de registros. Latrocínio é um crime contra o patrimônio, no 

caso um veículo, que tem como complemento a morte da vítima. Logo, é plausível pensar que sua 

ocorrência seria mais forte em regiões com maior frota de veículos ou de padrões mais luxuosos, 

explicando, talvez, uma grande concentração em áreas de bairros mais nobres ou populosos como 

a Central e Sul. Porém esta hipótese não se mostra aplicável para todos os anos. 

A lesão corporal seguida de morte, como o próprio nome diz, pode ser proveniente de 

brigas, desavenças, rixas e etc. nas quais o agressor passa dos limites e acaba levando o outro a 

óbito, muitas vezes sem a intenção ou dolo de fazê-lo. Estas características, juntamente com sua 

baixa quantidade de registros tornam seus padrões aleatórios ou muito difíceis de serem 

interpretados. Mostra-se presente tanto em bairros de alta quanto de baixa renda. 

Homicídio culposo é um crime contra a vida que, como as demais variações deste 

delito, caracteriza-se pelo fato de um indivíduo matar outro. No entanto, algumas de suas 

características o diferencia dos outros tipos de homicídio, como a ausência de dolo, por exemplo, 
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o que, muitas vezes, mais uma vez, em concordância com seu baixo número de registros, torna 

seus padrões aleatórios ou incompletos para serem decifrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 8 - Evolução de ocorrências criminais em Goiânia. Período de 2010 a 2014. 

 
Fonte: MUBDG, v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor.



 

4.2.  Espacialização dos dados Censitários 

 

Algumas variáveis demográficas foram selecionadas e dispostas em forma de mapa 

para melhor visualização de seus padrões espaciais, a fim de fazer um paralelo com os dados 

criminais já apresentados. Dentre as variáveis de comparação, destacam-se a de cor da população 

(quantidade de negros), renda e gênero dos residentes, por bairro.  

 

4.2.1.  Cor/ raça: quantidade de negros por bairro 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao aplicar o Censo Demográfico, 

pergunta à população sobre sua cor e raça. A resposta é auto declarativa, ou seja, considerou-se 

“branca” as pessoas que se declararam brancas; “preta” as que se declararam pretas; “amarela” para 

as pessoas que se declararam amarelas (de origem oriental); “parda” para as que se declararam 

pardas e “indígena” aquelas que se declararam indígenas ou índias (IBGE, 2011). 

A fim de diminuir o número de detalhes no mapa e para otimizar a visualização das 

informações, utilizou-se da mesma metodologia aderida por Ferreira (2014), o qual, embasado em 

outros autores, agrupou as classes “preto” e “pardo” em uma só, denominada “negro”, e 

desconsiderou as classes “amarela” e “indígena”, por se tratarem de uma minoria na cidade de 

Goiânia, não comprometendo a veracidade das análises realizadas. 

As informações de cor/ raça foram representadas por setores censitários10, porém, por 

serem muitos (1.637) e, pelo fato dos demais dados trabalhados nesta pesquisa estarem dispostos 

por bairros, utilizou-se a base do MUBDG como “máscara”. Em outras palavras, os limites visíveis 

no mapa são referentes aos bairros goianos, entretanto a informação de fundo estão arranjadas de 

acordo com os setores censitários. 

Utilizando-se dos critérios de Ferreira (2014), a construção dos mapas de cor/raça foi 

feita com dados relativos “[…] os quais permitem discernir quais distritos censitários possuem 

                                                           
10 “O setor censitário é a menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente contida em área urbana 

ou rural, com dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do Território 
Nacional, o que permite assegurar a plena cobertura do País.” (IBGE, 2011, p. 3). 
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maior quantidade relativa (porcentagem) de brancos ou negros, por exemplo” (FERREIRA, 2014, 

p. 46). A equação utilizada para o cálculo dos valores relativos foi a seguinte:  

 

% relativa de negros (ou brancos) do distrito = total de negros (ou brancos) do distrito x 

100/ população total do distrito  

(FERREIRA, 2014, p. 46. Adaptado). 

 

Ao analisar-se o mapa de negros em Goiânia (Mapa 9), nota-se que sua maior parcela 

reside nas extremidades da cidade, ou seja, nos bairros periféricos, principalmente nas regiões 

Noroeste e Oeste. Com exceção do setor Central e dos bairros localizados na porção Sul da cidade, 

que, de acordo com o mapa apresentam baixo percentual de negros, todos os bairros anteriormente 

mostrados com alta incidência de homicídio doloso, têm a maioria de seus residentes de cor negra.  

Jardim Curitiba e Novo Mundo são dois ótimos exemplos.  

Para os bairros que apresentam baixo percentual de negros, pressupõe-se que há, então, 

alta incidência daqueles que se declararam brancos, tendo em vista que, como já mencionado, o 

quantitativo das demais classes (índio e amarelo) é irrelevante para esta pesquisa. Sendo assim, 

somente um mapa é suficiente para o imaginário da distribuição espacial de cor/raça, por bairro, 

da população de Goiânia, uma vez que a predominância de negros caracteriza a não predominância 

de brancos e vice-versa. 
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Mapa 9 - Mapa de concentração de negros em Goiânia por bairros. Ano de 2010. 

 
Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
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4.2.2.  População dos bairros por renda 

 

Os mapas a seguir mostram a concentração dos domicílios particulares11 com 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita, por bairros em Goiânia. Nada mais é do que a 

soma dos rendimentos de todos os moradores de um domicílio. Tendo em vista que os dados são 

de referência ao ano de 2010, o salário mínimo na época estava em R$ 510,00 (quinhentos e dez 

reais). (BRASIL, 2010). 

A metodologia utilizada foi a de Ferreira (2014) que, baseou na classificação do IBGE, 

e gerou o seguinte grupo de classes, conforme o quadro 1:  

 
Quadro 1 - Associação das variáveis de renda por domicílios. 

CLASSE 
VARIÁVEL 

(IBGE) 
DESCRIÇÃO DA VARIÁVEL 

Extremamente 
pobre 

V005 
Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita de até 1/8 salário mínimo 

V006 
Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita de mais de 1/8 a 1/4 salário mínimo 

Classe Baixa 

V007 
Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita de mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 

V008 
Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita de mais de 1/2 a 1 salário mínimo 

V009 
Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita de mais de 1 a 2 salários mínimos 

V010 
Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita de mais de 2 a 3 salários mínimos 

Classe Média 
Baixa 

V011 
Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita de mais de 3 a 5 salários mínimos 

Classe Média 
Alta 

V012 
Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita de mais de 5 a 10 salários mínimos 

Classe Alta V013 
Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar 

per capita de mais de 10 salários mínimos 
Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010. Elaboração: FERREIRA, D.C, (2014). 
 

Desta forma, nota-se que a maior concentração da classe “extremamente pobre” 

localiza-se nas regiões Oeste e Sudoeste (Mapa 10), com destaque para os bairros Jardins do 

Cerrado (1 ao 11), Mundo Novo (1 ao 3) – ambos da região Oeste – e residenciais Valência e Real 

                                                           
11 “Domicílio onde o relacionamento entre seus ocupantes era ditado por laços de parentesco, de dependência 

doméstica ou por normas de convivência.” (IBGE, 2011, p. 17). 
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Conquista, região Sudoeste. Esta classe abrange aqueles domicílios particulares com rendimento 

nominal mensal domiciliar per capita de mais de 1/8 a ¼ salários mínimos. 

 
Mapa 10 - Bairros de classe extremamente pobre em Goiânia. Ano de 2010. 

 
Fonte: Ferreira, 2014. Nota: Adaptado. 
 

Os bairros com maior percentual de “classe baixa” são dominantes na cidade e 

abrangem quase todas as regiões de forma uniforme (Mapa 11). É alta a concentração nas porções 

Leste, Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste principalmente. As regiões Centro e Sul são as que menos 

apresentam este padrão espacial, o qual representa os domicílios particulares com rendimento 

nominal mensal domiciliar per capita de mais de ¼ a 3 salários mínimos. 
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Mapa 91 - Bairros de classe baixa em Goiânia. Ano de 2010. 

 
Fonte: Ferreira, 2014. Nota: Adaptado. 
 

Os bairros de classe “média baixa” estão dispostos a partir da região Central 

principalmente, tomando uma parcela das regiões Sul, Sudoeste, Leste e Norte, conforme mostra a 

mapa 12. Esta classe faz referência aqueles domicílios particulares com rendimento nominal 

mensal domiciliar per capita de mais de 3 a 5 salários mínimos.  
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Mapa 12 - Bairros de classe média baixa em Goiânia. Ano de 2010. 

 
Fonte: Ferreira, 2014. Nota: Adaptado. 
 

Segundo Ferreira (2014), da mesma forma que a concentração da população negra 

coincide com a de bairros de baixa renda, o mesmo ocorre com a população tida como “branca”. 

A maioria dos bairros classificados como de “classe média alta” e “classe alta” são os mesmos que 

apresentam maior número de residentes de cor branca. Estes são também aqueles bairros nos quais 

estão estabelecidos os condomínios fechados de Goiânia.    

Na mapa 13 é possível perceber o padrão espacial das classes “média alta” e “alta” que, 

se restringem, principalmente, nas porções Centro e Sul.  

 



79 
 

Mapa 13- Bairros de classe alta e média alta em Goiânia. Goiânia 2010. 

 
Fonte: Ferreira, 2014. Nota: Adaptado. 
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4.3.  Crime de drogas e cotejamento entre os dados 

 

Neste subitem apresenta-se os crimes referentes ao tráfico de drogas e associação ao 

tráfico de drogas, conforme o artigo 35 da Lei 11.343/06.  

Os dados referentes aos crimes com droga aqui apresentados já estão vinculados a uma 

análise comparativa com os crimes contra a pessoa, especificamente o de homicídio doloso, 

anteriormente discutidos.  

Somente o crime de tráfico de drogas está representado cartograficamente em forma de 

mapa devido a sua maior incidência em comparação com o de associação ao tráfico de drogas, que 

está contemplado por meio de gráfico. O padrão espacial dos dois crimes são similares, fazendo 

desnecessária a representação visual de ambos, deixando a análise comparativa somente com um 

dos crimes, não comprometendo a veracidade dos fatos. 

 

4.3.1.  Tráfico de drogas 2010 

 

O padrão espacial do crime de tráfico de drogas em Goiânia, em 2010 apresenta certa 

semelhança com o de homicídio doloso já mencionado (Mapa 14). Apesar de os bairros com maior 

número de assassinatos não serem exatamente aqueles com maior intensidade de tráfico, é nítido 

que as manchas para ambos os crimes se encontram, mais ou menos, nos mesmos bairros, salvo 

algumas exceções. Os setores com o maior índice de tráfico de drogas são o Central e Parque 

Amazônia, com mais de 15 registros cada um. As regiões Leste, Sul e Central concentram os bairros 

onde sua ocorrência é mais intensa neste ano. Dos 1015 setores da capital, 855 apresentaram 

registros de tráfico de drogas iguais a zero.  
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  Mapa 14 - Tráfico de drogas e homicídio doloso em Goiânia. Ano de 2010. 

 
Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
 

 



82 
 

O crime de associação ao tráfico de drogas está presente nos mesmos setores de 

incidência do tráfico de drogas, entretanto sua frequência é menor. Em 2010 houveram 484 

registros de crimes envolvendo ilícitos. Destes, 457 foram de tráfico de drogas e 27 de associação 

ao tráfico de drogas, representando um valor de 94% e 6% respectivamente, conforme mostra o 

gráfico 6. É importante ressaltar que os 21 bairros com incidência de associação ao tráfico tiveram 

de um a quatro registros criminais. 

 
Gráfico 6 - Quantitativo dos crimes de droga em Goiânia. Ano de 2010. 

 
Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor. 
 

4.3.2.  Tráfico de drogas 2011 

 

As manchas do tráfico não mudam muito de 2010 para 2011, porém sua intensidade é 

maior, uma vez que houveram 562 registros para este ano (105 a mais do que no ano anterior). 

Acrescentou-se mais uma classe na legenda a qual representa bairros acima de 20 registros 

criminais (Mapa 15). 

Ao comparar tráfico e homicídio, mais uma vez os padrões se coincidem e começa a 

formar-se a hipótese de que bairros com alta incidência de homicídio doloso são também de alta 

incidência do tráfico de drogas. 
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Mapa 15 - Tráfico de drogas e homicídio doloso em Goiânia. Ano de 2011. 

 
Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
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Aqueles bairros que mais se destacaram no quesito drogas em 2011 foram o Parque 

Amazônia, Jardim Curitiba, Jardim Novo Mundo, Central e Leste Universitário. Dos 1015 setores, 

848 tiveram registros de tráfico de drogas iguais a zero. 

O crime de tráfico representa 89% dos crimes de droga, com 562 ocorrências, contra 

11% da associação ao tráfico, com apenas 68, juntos somando 630 registros (Gráfico 7). Aqueles 

setores com maior incidência de associação ao tráfico tiveram até quatro ocorrências. No total 48 

dos 1015 bairros foram palco dos traficantes, 27 a mais do que no ano passado. 

 
Gráfico 7 - Quantitativo de crime de drogas em Goiânia. Ano de 2011 

 
Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor. 

 

4.3.3.  Tráfico de drogas 2012 

 

O tráfico de drogas tornou-se ainda mais intenso em 2012 do que no último ano, apesar 

de seu número total de registros ter diminuído. De 562, decresceu para 510, porém ainda assim 

acrescentou-se mais uma classe de legenda para representar os bairros com mais de 25 ocorrências 

(Mapa 16). Dos 1015 setores, 855 tiveram zero casos de tráfico de drogas. 
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Mapa 16 - Tráfico de drogas e homicídio doloso em Goiânia. Ano de 2012. 

 
Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
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Setores como o Jardim Novo Mundo, Jardim Curitiba, Vila Finsocial, Pedro Ludovico 

e Central que são referências no quesito homicídio, também destacam-se no ramo do tráfico de 

entorpecentes. As regiões mais afetadas por ambos os delitos parecem ter alto grau de justaposição. 

Dos 566 registros de droga, 510 (90%) fazem referência ao tráfico e 56 (10%) a 

associação ao tráfico (Gráfico 8). A máxima de registros para associação foram 3 ocorrências por 

setor. Somente 40 dos 1015 bairros tiveram registros. 

 

Gráfico 8 - Quantitativo de crime de drogas em Goiânia. Ano de 2012. 

 
Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor. 
 

4.3.4.  Tráfico de drogas 2013 

 

Para este ano de 2013 e o próximo, exclusivamente, os intervalos de classificação para 

representação do crime de tráfico de drogas foi alterado. A intensidade do crime aumentou 

significativamente e, para preservar a legenda com no máximo sete classes, optou-se por dividi-las 

em intervalos de seis e não mais de cinco, como foi feito anteriormente (Mapa 17). 

 

 

 

 

 

90%

10%

CRIMES DE DROGA - 2012

Tráfico de Drogas Associação ao Tráfico de Drogas



87 
 

Mapa 17 - Tráfico de drogas e homicídio doloso em Goiânia. Ano de 2013. 

 
Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
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O número de registros de tráfico aumentou para 555, ou seja, 45 a mais do que no ano 

anterior. O maior destaque vai para o setor Central, seguido do Leste Universitário. Dos 1015 

bairros de Goiânia, 837 tiveram registros iguais a zero, sendo 18 a menos que em 2012. Logo, é 

coerente afirmar que mais e novos bairros foram afetados pela onda do tráfico. 

Totalizou-se, em 2013, 607 casos de crimes com drogas, sendo 555 de tráfico de 

drogas, representando 91% do total e 52 de associação ao tráfico, que representa 9% (Gráfico 9). 

Dos 1015 bairros goianos, somente 38 apresentam incidência de associação ao tráfico com valores 

que variam de um a três registros.  

 
Gráfico 9 - Quantitativo de crime de drogas em Goiânia. Ano de 2013. 

 
Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor. 
 

4.3.5.  Tráfico de drogas 2014 

 

Neste último ano de análise a incidência do tráfico de drogas continuou alta, com 612 

registros e, mais uma vez, com a necessidade de dividir-se os intervalos de classificação de seis em 

seis (Mapa 18). 
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Mapa 18 - Tráfico de drogas e homicídio doloso em Goiânia. Ano de 2014. 

 
Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
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As manchas dos delitos representados no mapa 18 se justapõem com alto grau de 

similaridade, reforçando a ideia de que bairros que apresentam perigo de homicídio, são também 

de alto movimento de drogas. O setor Central e Leste Universitário mais uma vez são 

proeminências no manuseio às drogas. Dos 1015 bairros goianos, 823 não tiveram registros de 

tráfico de drogas, ou seja, 14 a menos que no ano anterior e 32 a menos do que no primeiro ano de 

referência da pesquisa, enfatizando a evolução que este delito tem na população, sendo cada vez 

mais disseminado na capital. 

Desses mesmos 1015 bairros, 44 apresentam casos de associação ao tráfico de drogas. 

Tráfico e associação ao tráfico somam 668 casos em 2014 (61 a mais do que em 2013 e 184 a mais 

do que em 2010), sendo 612, ou 92%, para o primeiro e 56, ou 8%, para o segundo (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 - Quantitativo de crime de drogas em Goiânia. Ano de 2014 

 
Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor. 
 

4.4.  Cotejamento homicídio doloso vs. renda 

 

Ao analisarmos a distribuição espacial de homicídio doloso e renda dos bairros, 

verifica-se que não há uma justaposição muito marcante. Em outras palavras, a maior ou menor 

incidência de assassinatos pouco tem relação com o nível social daquele local. Conforme já 

mencionado, sabe-se que os bairros periféricos apresentam as menores rendas da cidade, e que, 
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conforme nos aproximamos do Centro e região Sul, principalmente, os valores começam a se 

inverter. 

Portanto, ao estabelecermos um comparativo entre a distribuição espacial de homicídio 

doloso ao longo do tempo e bairros de classe alta, por exemplo (Mapa 19), não percebe-se uma 

afinidade clara entre o crime e o nível de renda daquele bairro, já que, regiões de classes mais altas, 

como a Central e a Sul, apresentam índices altos de violência tanto quanto regiões de bairros mais 

pobres como onde se situam o Jardim Curitiba, Finsocial (reg. Noroeste) e Novo Mundo (reg. 

Leste), por exemplo. Da mesma forma, há bairros de classes desfavorecidas, como os Jardins do 

Cerrado (extremo Oeste de Goiânia), que apresentam baixa ou nenhuma incidência de homicídio 

doloso. 

Entretanto, uma informação chama a atenção para a discussão renda e homicídio, que 

é o fato de todos condomínios fechados de Goiânia, mapeados por Ferreira (2014), terem zero ou 

muito baixa ocorrências de homicídio doloso ao longo de todo período criminal analisado (Mapa 

20). 

Sabe-se que condomínios fechados são polemizados pelo nível de segregação espacial 

e por requisitarem um significativo poder de aquisição por parte de seus condôminos. Em outras 

palavras, podemos classifica-los como sendo lugares de classes “média alta” e “alta”. A figura 

acima acentua a discussão de que condomínios fechados são como grandes bolhas dentro de uma 

cidade, onde problemas sociais, como a violência, parecem não surtir o mesmo efeito dentro de 

seus limites físicos, ofuscando o imaginário de seus residentes perante a cidade. 
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Mapa 19 - Mapa comparativo: renda e homicídio doloso em Goiânia. 2010 a 2014. 

 
Fonte: FERREIRA, 2014, MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
 



93 
 

Mapa 20 - Mapa comparativo: condomínios fechados e homicídio doloso em Goiânia. 2010 a 2014. 

 
Fonte: FERREIRA, 2014, MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 



94 
 

Mapa 21 - Percentual de negros e homicídio doloso em Goiânia. Período de 2010 a 2014. 

 
Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO. Nota: Elaborado pelo autor. 
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O mapa 21 contém informações de homicídio e percentual de negros em Goiânia, 

capazes de proporcionar um comparativo entre suas variáveis. Nota-se que o fenômeno criminal é 

bastante presente em bairros de maioria branca, contudo é mais intenso, ou apresenta os maiores 

índices, naqueles onde a maioria de seus residentes são de cor negra.  

Tal fato não centraliza o delito homicida em determinados tipos de bairros, pelo 

contrário, passa uma ideia de que a violência em Goiânia se estabelece de forma generalizada, 

percorrendo bairros com população de todas as cores/raça. 

 

4.5.  Crimes, gênero e períodos 

 

A tabela 22 nos permite analisar o fenômeno da criminalidade ao longo do tempo, na 

cidade de Goiânia. Em termos gerais é correto afirmar que a violência (na forma dos crimes 

apresentados) aumentou nesses cinco anos de análise. Destaque para o homicídio doloso que teve 

bruscos saltos em seus índices, chegando a representar quase 50% do total em 2014. Alguns deles 

tiveram seus números reduzidos, principalmente entre 2011 e 2012. 

 
Tabela 22 - Evolução de crimes em Goiânia. Período de 2010 a 2014. 

CRIME 

ANO 
  

2010 2011 2012 2013 2014 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

HOMICÍDIO 
DOLOSO 

304 37.7 411 38.7 469 44.8  587 47.9 661 48.7 

HOMICÍDIO 
CULPOSO 

4 0.5 6 0.6 2 0.2  4 0.3 4 0.3 

LESÃO CORPORAL 
SEGUIDA DE 
MORTE 

7 0.9 4 0.4 1 0.1  2 0.2 3 0.2 

LATROCÍNIO 8 1.0 12 1.1 10 1.0  25 2.0 22 1.6 
TRÁFICO DE 
DROGAS 

457 56.6 562 52.9 510 48.7  555 45.3 612 45.1 

ASSOCIAÇÃO AO 
TRÁFICO DE 
DROGAS 

27 3.3 68 6.4 56 5.3  52 4.2 56 4.1 

TOTAL 807 100 1063 100 1048 100 1225 100 1358 100 
Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor. 
 

Os crimes de homicídio doloso e tráfico de drogas são, sem dúvidas, os de maior 

incidência. Talvez por serem mais fáceis de serem identificados, registrados ou mais comuns e 
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frequentes de fato. Vários fatores podem contribuir para a variação do registro de um crime, como 

por exemplo, a maior ou menor fiscalização por parte do poder público naquele ano.  

A cada dia cresce o número de habitantes em Goiânia e, consequentemente, o índice 

de violência. É possível perceber que gradativamente as ações criminosas passam a ganhar espaços 

na cidade e tornam-se mais distribuídas ao longo do dia. No entanto, apesar da média criminal ter 

subido ao longo dos anos, o período noturno ainda se sobressai, como o de preferência dos 

bandidos, comparado ao diurno (Tabela 23). 

 

Tabela 23 - Período de ocorrência de crimes por ano. Goiânia, 2010 a 2014. 

TIPIFICAÇÃO 
ANO/PERÍODO (Diurno/Noturno) 

2010 2011 2012 2013 2014 
D N D N D N D N D N 

Homicídio Culposo 5 11 5 6 6 6 11 4 4 7 
Homicídio Doloso 84 219 101 321 129 360 166 440 205 488 
Lesão Corporal Seguida de Morte 5 2 0 5 2 2 1 2 2 1 
Latrocínio 4 4 4 8 5 5 9 18 7 16 
TOTAL 98 236 110 340 142 373 187 464 218 512 

Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor 
 

A soberania noturna pode ser melhor vislumbrada ao checar o gráfico 11, o qual 

apresenta a frequência de homicídio doloso nos períodos diurno e noturno ao longo dos anos. A 

média é de 70% de um contra 30% do outro. Considerou-se para o período diurno o intervalo de 

hora entre 6h00 e 17h59min e, para noturno, entre 18h00 e 5h59min. A ausência da luz do sol e 

quietude da noite, podem ser fatores que levam à preferência do período noturno em relação ao 

diurno, por parte dos infratores da lei. 
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Gráfico 11 - Frequência de homicídio doloso em Goiânia por período – 2010 a 2014. 

 
Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás. Nota: Elaborado pelo autor 

 

Como já apresentado nos primórdios desta dissertação, a violência, muitas vezes se 

mostra um fenômeno tipicamente masculino, já que a maioria das vítimas e agressores são homens. 

O mapa 22 nos permite localizar a maior ou menor concentração de homens e mulheres em Goiânia.  

Os dados foram elaborados pela Prefeitura de Goiânia, fazendo uso de dados do Censo 

demográfico de 2010 como base. São estimativas, portanto os valores são aproximados e não 

absolutos. Outro ponto importante é que não há informações para todos os bairros da capital, porém 

sua abrangência é suficiente para ter-se uma visão geral da predominância de gênero em Goiânia. 

Para calcular-se o percentual de homens e mulheres fez-se uso da seguinte fórmula: 

Total de homens (mulheres) do bairro x 100 / população total do bairro. As informações não 

diferem adultos de crianças nem qualquer outro tipo de distinção.  
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Mapa 22 - Mapa da população dos bairros por Gênero. Goiânia. Ano de 2010. 

 
Fonte: MUBDG v.23, IBGE, PCGO, SEPLAN. Nota: Elaborado pelo autor. 
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Sabe-se que a população feminina é maior que a masculina em Goiânia – 678.713 contra 

618.840 (SEPLAN, 2013) – e que, o fato de um bairro ter mais mulheres do que homens não 

significa que há menos violência nele. Os mapas criminais anteriormente mostrados indicaram que, 

dentre as regiões mais perigosas de Goiânia, destacam-se a Central, Sul, Leste e Noroeste. No 

entanto, o mapa do percentual de homens e mulheres por bairro mostra que estas mesmas regiões 

são de maioria feminina. Logo, é plausível afirmar que, para efeito desta pesquisa, não há 

correlação entre os dados de crime (assassinatos) e os de gênero aqui apresentados. Até porque, o 

fato de um bairro ser considerado perigoso (alto grau de homicídio) não torna seus residentes 

igualmente classificados, pois os dados criminais não contém informações do agressor (e nem da 

vítima), tornando impossível afirmar que o autor do crime reside na localidade em que cometeu o 

delito. Em outras palavras, como muito acontece, um indivíduo pode morar em um bairro e se 

deslocar até outro para cometer atos delituosos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa tentou apresentar o padrão espacial dos crimes contra a pessoa, em 

Goiânia, e, juntamente com outras variáveis criminais e demográficas, analisar o grau de correlação 

entre eles, a fim de buscar compreender o fenômeno criminal dentro da cidade. Algumas 

dificuldades foram encontradas ao longo do período de atividades, como a impossibilidade de 

atingir todos os objetivos propostos inicialmente. Verificar a ligação entre crime e o zoneamento 

funcional dos bairros e, de crimes contra a vida e o consumo de álcool, tornou-se inviável, seja por 

ausência de informação ou escassez de tempo, tendo em vista que o programa de mestrado tem um 

prazo limitado. 

Outro ponto negativo a ser mencionado é a incoerência, ou falta de padronização, entre 

a base de dados dos órgãos públicos, visto que os nomes dos bairros adquiridos na Polícia Civil do 

Estado de Goiás diferem, e muito, daqueles da base de dados da Prefeitura de Goiânia, o que 

acarreta em um desgaste, inevitável, para tratamento dos dados e posterior compilação na base 

cartográfica.  

O fato dos dados criminais, disponíveis pela polícia, estarem representados por bairros 

e os demográficos, disponibilizados pelo IBGE, estarem por setores censitários também torna 

inviável um cruzamento adequado entre as informações, “forçando” o autor a procurar outros meios 
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de representação para estabelecer uma comparação adequada. Sem mencionar o fato de que os 

dados criminais têm um recorte temporal de cinco anos e os censitários somente informações 

referentes ao ano do último recenseamento. 

Concluiu-se que a criminalidade em Goiânia, sob a face dos crimes contra a pessoa e 

tráfico de entorpecentes, mostrou-se crescente no período estudado. Desde 2010 os índices de 

homicídios e tráfico de drogas, principalmente, aumentaram a área de abrangência, ou seja, estão 

presentes cada vez mais em novos bairros, e intensificaram-se naqueles em que já eram registrados. 

Atenta-se para o fato de que todos os registros criminais foram contabilizados nos espaços de sua 

ocorrência, ou seja, é impróprio, com base nos dados apresentados, afirmarmos que o local de 

acontecimentos dos crimes é também o local de residência dos infratores e/ou vítimas.  

Desta forma, a respeito da análise feita entre os crimes contra a pessoa e os de drogas, 

concluiu-se que há, sim, uma correlação entre a distribuição dos seus padrões espaciais, sobretudo 

o de homicídio doloso e tráfico de drogas. É possível verificar que bairros com alta incidência dos 

crimes são também de alta incidência de tráfico, o que nos faz questionar: O traficante é também 

um homicida e vice-versa? Quanto destes homicídios são vinculados à dívida de drogas? O local 

do tráfico é também o de residência do traficante? E do homicida? 

Quanto a cor/raça da população, sabe-se que aquela de cor negra se destaca como 

maioria nos bairros periféricos, que são também bairros de baixa renda, em relação aos centrais, 

salvo os condomínios fechados que, embora estejam localizados nas extremidades da cidade, 

muitas vezes fazendo fronteiras com periferias, têm como característica padrões de renda média a 

alta, mostrando-se um caso isolado a ser estudado.  

Em se tratando de crime contra a pessoa e cor/raça, parece não haver uma correlação 

de suas ocorrências, ou seja, tanto bairros de maioria negra, quanto os de maioria branca, 

apresentam forte presença criminal. Contudo, é válido ressaltar que os setores com os índices mais 

alarmantes de homicídios têm a maioria de seus residentes de cor negra e, dentro dos condomínios 

fechados, onde se tem a maioria de brancos vivendo, a ocorrência de crimes contra a pessoa é baixa 

ou nula para os anos estudados.  

Diferente do que se observou na literatura, com base nos dados aqui apresentados, não 

parece haver uma relação entre gênero e crimes contra a pessoa, já que a maior parte dos bairros 

são de maioria feminina, enquanto o fenômeno da violência, como já estudado, é majoritariamente 

masculino. Entretanto, pelo fato de não se saber a origem do infrator, e pela não especificação da 
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idade entre os dados de gênero, acredita-se que a análise se mostra imprecisa e incoerente com a 

realidade.  

Os crimes contra a pessoa, e talvez todo ato delituoso e infracional, fazem-se mais 

presentes na quietude e aparente tranquilidade noturna. No decorrer dos cinco anos de estudos, os 

crimes aqui estudados foram executados majoritariamente entre as 18h de um dia e 5h59min do 

seguinte. O baixo fluxo de veículos e transeuntes pode, juntamente com a ocultação permitida pela 

escuridão e a penumbra, serem fatores que contribuem para a preferência deste período do dia para 

a perpetração de crimes. 

Os cantos e estreitos de uma cidade, ocasionados pelos muros e ruas, a baixa 

luminosidade, visibilidade e projeção de sombras, aliados às notícias alarmantes sobre violência 

que nos são empurradas todos os dias, contribuem para a criação de um cenário cada vez mais 

obscuro e catastrófico da cidade dentro do imaginário de seus residentes. 

O mapeamento é essencial para a compreensão de um fenômeno e sua inserção dentro 

de outras escalas que podem contribuir para seu entendimento. O cruzamento de dados nos garante 

um novo produto que pode subsidiar análises capazes de informar a natureza e origem de um dado 

fenômeno. Portanto, cartografar crimes permite entender sua distribuição espacial e contribui para 

possíveis planejamentos e intervenções mais pontuais do poder público, juntamente com a 

população, a fim de gerar resultados mais eficazes.  
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