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RESUMO

Este artigo tem o objetivo de estudar os determinantes das variações das taxas de criminalidade 

dos municípios brasileiros entre 1992 e 2002. Inicialmente, no intuito de estudar a evolução da 

criminalidade no período 1992-2002, calculou-se a taxa de homicídios por 100 mil habitantes 

e a taxa de homicídios de pessoas entre 15 a 29 anos por 100 mil habitantes para os 5.507 

municípios brasileiros. Então, o trabalho analisou a criminalidade dos municípios brasileiros no 

período 1992-2002. Foi mostrado que a situação da violência no Brasil é muito desigual dentro 

das cinco regiões. Por exemplo, a menor taxa de homicídios em 2002 pertence à Itajubá (MG). Por 

sua vez, Juruena (MT) obteve a maior taxa de homicídios entre os municípios brasileiros. Por fim, 

foram analisados os determinantes das variações da taxa de criminalidade entre 1992 e 2002. 

Desenvolveu-se um exercício econométrico com o intuito de testar a hipótese de que variações das 

taxas de homicídios estão relacionadas a uma gama de fatores socioeconômicos. Os resultados 

mostram que municípios com piores indicadores socioeconômicos no início da década de 1990 

apresentaram um maior incremento nas taxas de criminalidade entre 1992 e 2002. Em relação aos 

efeitos das aglomerações urbanas sobre a criminalidade, verificou-se que tais efeitos são positivos, 

i.e., nas aglomerações urbanas ocorreu um maior aumento da criminalidade.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o objetivo de estudar os determinantes das variações das 
taxas de criminalidade dos municípios brasileiros entre 1992 e 2002.1 Estudos 
sobre criminalidade são importantes tendo em vista os impactos que tal variável 
tem sobre o crescimento econômico e o bem-estar da população (DA MATA et 
al., 2005). No caso brasileiro, a discussão sobre o tema é ainda mais relevante, vis-
to que nos últimos anos verificam-se elevações nas taxas de criminalidade. Nesse 
sentido, um dos principais desafios do Estado brasileiro é o de formular e imple-
mentar políticas que permitam prevenir e reduzir a criminalidade e a violência. 
No intuito de analisar a evolução da criminalidade no período entre 1992 e 2002, 
calculou-se a taxa de homicídios por cem mil habitantes e a taxa de homicídios 
de pessoas entre 15 e 29 anos por cem mil habitantes para os 5.507 municípios. 
Essas taxas foram calculadas a partir dos dados de óbitos do Sistema de Informa-
ções de Mortalidade (SIM) do Datasus e disponíveis no Ipeadata. Utilizou-se para 
tal cálculo a metodologia descrita em Carvalho, Cerqueira e Lobão (2005), em 
que problemas de municípios com população esparsa e missing value são tratados. 

Estudam-se os níveis das taxas de homicídios em 1992 e 2002, além de se 
calcular as taxas de crescimento da criminalidade nesse mesmo período. Ademais, 
mostram-se mais detalhadamente as taxas de homicídios municipais em 2002 e sua 
evolução entre 1992 e 2002. Especificamente, são salientados os dez municípios 
com a menor taxa de homicídios e os dez municípios com a maior taxa em cada 
uma das cinco regiões brasileiras, bem como aqueles municípios que apresentaram 
as menores e as maiores taxas de crescimento da criminalidade no período analisa-
do. Em seguida, no âmbito dos municípios brasileiros, analisam-se os determinan-
tes das variações da taxa de criminalidade entre 1992 e 2002. Desenvolve-se um 
exercício econométrico com o intuito de testar a hipótese de que variações das taxas 
de homicídios estão relacionadas a uma gama de fatores socioeconômicos. Verifica-
se, inicialmente, a presença de autocorrelação espacial no modelo econométrico 
estimado, que pode acarretar estimativas inconsistentes e/ou ineficientes, e, em se-
guida, são feitas estimações a fim de tratar tal problema.

O trabalho está dividido em seis seções. Além desta introdução, a segunda 
seção faz uma motivação do tema, salientando a importância de seu estudo e 
uma discussão de trabalhos sobre a questão. A terceira parte descreve a meto-
dologia para o cálculo das taxas de homicídios dos municípios brasileiros para o 
período entre 1992 e 2002. Na quarta seção é feita uma descrição das taxas de 

1. Este artigo serve de subsídio aos projetos RedeIpea Indicadores de Desenvolvimento Municipal. O objetivo do projeto é fornecer o 
ranqueamento dos municípios das cinco macrorregiões do Brasil com relação a temas relevantes (criminalidade, educação, saúde e 
condições de domicílios, entre outros) para os gestores públicos nas três esferas de governo. Os autores agradecem os comentários 
de Maurício Saboya, Manoel Pires, Roberta Vieira, João Carlos Magalhães, Cedric Pin, Dea Fioravante, Raquel Rebelo, José Carneiro e 
Marcelo Piancastelli de Siqueira. Os erros remanescentes são dos autores.
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homicídios no período analisado. Essa descrição começa com números agregados 
para o Brasil, para as cinco regiões brasileiras, e chega ao mapeamento em nível 
municipal. Na parte cinco, analisam-se os determinantes das variações da taxa de 
criminalidade entre 1992 e 2002. A sexta seção apresenta as principais conclusões 
do trabalho.

2 MOTIVAÇÃO

A discussão do tema criminalidade é sempre importante, tendo em vista os im-
pactos que o nível de criminalidade tem sobre o crescimento econômico e o 
bem-estar da população. No Brasil, nos últimos anos, as elevações nas taxas de 
criminalidade,2 os elevados custos a elas associados� e a crescente importância 
dada ao assunto pela mídia e em pesquisas de opinião têm levado os governos e a 
sociedade civil a encarar o problema da criminalidade como um sério empecilho 
ao desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, um dos principais desa-
fios do Estado brasileiro é o de formular e implementar políticas que permitam 
prevenir e reduzir a criminalidade e a violência. Para tanto, é de fundamental 
importância o desenvolvimento de pesquisas que permitam monitorar e melhorar 
o entendimento das tendências espaciais e temporais da criminalidade. 

Segundo Araújo Jr. e Fajnzylber (2001b), a criminalidade é um importante 
problema social, econômico e político que deve ser enfrentado. É um problema 
social porque afeta diretamente a qualidade e expectativa de vida das populações. 
É um problema econômico porque, de um lado, a sua intensidade está associada 
às condições econômicas e, de outro, limita o potencial de desenvolvimento das 
nações. Finalmente, a criminalidade é um problema político, uma vez que as 
ações necessárias para combater o crime envolvem a participação ativa dos gover-
nos e a alocação de recursos públicos escassos em detrimento de outros objetivos 
de políticas públicas.

Um dos primeiros pesquisadores a tentar mensurar a importância de fa-
tores econômicos na determinação da variação das taxas de criminalidade foi 
Fleisher (1966). Em seu estudo, o autor relaciona empiricamente as taxas de 
delinqüência juvenil em algumas cidades americanas às taxas de desemprego 
específicas desse grupo etário. Utilizando técnicas que exploram os aspectos de 
séries temporais da amostra, Fleisher observa efeitos positivos e significativos 
entre desemprego e criminalidade.

2. Pode-se verificar na seção 4 deste trabalho que, no Brasil, entre 1992 e 2002 a taxa de homicídios aumentou 35%.

3. Como exemplo, podem-se citar estimativas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, segundo as quais os custos totais do 
crime na América Latina alcançam 168 bilhões de dólares, ou 14,2% do PIB – 10,5% no caso do Brasil (LONDOÑO; GUERRERO, 1999). 
Estimativas conservadoras desses custos chegam a cerca de 5% do PIB na América Latina: só o valor das vidas perdidas representa 
mais de 2% do PIB, e os gastos nos sistemas de segurança público e privado situam-se na mesma ordem de grandeza (MANDEL et 
al., 1993, ICPC, 1998).
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Apesar do pioneirismo do trabalho, Fleisher não tinha, até então, suporte 
na teoria econômica para seus resultados empíricos. Becker (1968) preenche 
essa lacuna apresentando um modelo microeconômico. O autor argumenta 
que a decisão de cometer ou não o crime resultaria de um processo de maxi-
mização de utilidade esperada, em que o indivíduo confrontaria, de um lado, 
os potenciais ganhos resultantes da ação criminosa, o valor da punição e as 
probabilidades de detenção e aprisionamento associadas e, de outro, o custo de 
oportunidade de cometer crime, traduzido pelo salário alternativo no mercado 
de trabalho. Becker (1968) versa que uma pessoa comete um crime se a utilida-
de esperada do ato criminoso supera a utilidade que o mesmo poderia angariar 
em outras atividades. Após seu surgimento, o modelo de Becker (1968) foi 
desenvolvido por outros autores, entre eles, Ehrlich (197�), Block e Heinecke 
(1975), Leung (1995), Zhang (1997) e Fender (1999).

No Brasil, alguns trabalhos empíricos sobre criminalidade podem ser cita-
dos. No estudo de Andrade e Lisboa (2000), analisa-se o comportamento da taxa 
de homicídio na população masculina relacionando-a com variáveis econômi-
cas dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo para o período de 
1981 a 1997. Os principais resultados encontrados pelos autores mostram uma 
relação negativa entre salário real e homicídios existentes apenas para os mais 
jovens (15 a 19 anos): os coeficientes não são significativos para a população de 
maior idade, com exceção de algumas faixas etárias acima dos �0 anos, em que 
o coeficiente respectivo é positivo. Além disso, os autores encontram que a rela-
ção entre desemprego e homicídios também é negativa para os mais jovens, mas 
que tal relação aumenta com a idade, tornando-se próxima de zero acima dos  
20 anos. Por último, a metodologia adotada permitiu encontrar evidências acerca 
do efeito da inércia criminal, na medida em que gerações que têm maior incidên-
cia de homicídios quando jovens tendem a perpetuar as maiores probabilidades 
de vitimização pelo resto do ciclo de vida.

Carrera-Fernandez e Pereira (2000) estudam a criminalidade na região me-
tropolitana de São Paulo, por meio das taxas de ocorrências agregadas e de dois 
tipos específicos de crime: roubo e roubo de veículos. Os resultados obtidos são, 
em geral, esperados pela teoria econômica: a redução dos índices de desemprego 
e de Gini, bem como a melhoria no rendimento médio do trabalho, contribuem 
para reduzir a atividade criminal. Mendonça (2001) faz uma análise empírica 
dos determinantes econômicos do crime para todos os estados do Brasil. O autor 
estende os modelos econômicos do crime já conhecidos no sentido de incorporar 
um mecanismo específico pelo qual a desigualdade de renda atua sobre a crimi-
nalidade. Após controlar pela renda média das famílias, pelo PIB per capita, pelos 
gastos públicos com segurança, pelos efetivos policiais, pela taxa de urbanização e 
pela taxa de desemprego, o autor obtém coeficientes com os sinais esperados para 
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todas as variáveis de controle utilizadas, e a desigualdade, em particular, medida 
pelo índice de Gini, tem o efeito de aumentar o crime.

Em Araújo Jr. e Fajnzylber (2001a) são estudados os determinantes econômi-
cos e demográficos das taxas de homicídios abrangendo estados da Federação no 
período de 1981 a 1996. Inicialmente, mostra-se que o ciclo de vida dos homicídios 
é característico, ou seja, em formato de “U” invertido (com pico em aproximada-
mente �2 anos). Além disso, na análise da determinação da criminalidade, as taxas 
de desigualdade, o nível de renda e o desemprego de uma dada coorte mostram-se 
relevantes para explicar a incidência de homicídios na mesma. Por último, os auto-
res mostram que as variáveis sugeridas pelo modelo econômico afetam os homicí-
dios de forma diferenciada,  dependendo da faixa etária dos indivíduos.

Cerqueira e Lobão (200�) desenvolvem um modelo teórico e fazem uma 
aplicação econométrica para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, compre-
endendo o período de 1981 a 1999, a fim de estimar as elasticidades de cur-
to e longo prazos relacionadas às variáveis listadas no modelo teórico. Segundo 
esse modelo, os homicídios respondem positivamente à renda, à desigualdade da 
renda e ao adensamento demográfico e negativamente aos gastos em segurança 
pública com um período de defasagem. Contudo, enquanto as magnitudes das 
elasticidades associadas à desigualdade da renda mostraram-se extremamente ele-
vadas – indicando que a questão da criminalidade nesses dois estados passa, certa-
mente, pelo problema da exclusão social, cuja desigualdade da renda é a ponta do 
iceberg –, por outro lado, aquelas elasticidades associadas aos gastos em segurança 
pública resultaram extremamente inelásticas, aproximando-se de zero, o que po-
deria sugerir a exaustão do modelo de segurança pública, principalmente no que 
se refere à polícia. Em Carvalho, Cerqueira e Lobão (2005) procuram-se algumas 
evidências acerca da relação entre situação socioeconômica e a probabilidade de 
vitimização no Brasil, tomando como unidade de análise os 5.507 municípios 
brasileiros. O artigo conclui que quanto maior é a proporção de indivíduos em 
situação de exclusão e vulnerabilidade socioeconômica, maior é a probabilidade 
de vitimização no município em questão.

Enfim, os trabalhos empíricos utilizando dados de criminalidade para o Bra-
sil mostram que o crime está relacionado a algumas variáveis socioeconômicos. 
Combater o crime e a violência é de fundamental importância para o desenvolvi-
mento e a melhoria do bem-estar da população. Assim, o mapeamento municipal 
das taxas de homicídios entre 1992 e 2002 e o estudo de seus determinantes 
buscam monitorar e melhorar o entendimento da distribuição espacial e temporal 
da criminalidade. No presente trabalho, busca-se averiguar os determinantes do 
crescimento da criminalidade, ao invés de se fazer um estudo de variáveis con-
temporâneas, como analisam Carvalho, Cerqueira e Lobão (2005). Na próxima 
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seção, mostra-se a metodologia utilizada para o cálculo das taxas de homicídios 
para os municípios brasileiros.

3 CÁLCULO DAS TAXAS DE HOMICÍDIOS PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Esta seção descreve a metodologia para o cálculo das taxas de homicídios dos 
5.507 municípios brasileiros� para o período entre 1992 e 2002. A fim de calcular 
a taxa de homicídios municipais, utilizou-se o número absoluto de homicídios 
intencionais, dados esses que podem ser encontrados no Ipeadata.5 O cálculo 
foi feito para os triênios 1991/1992/199� e 2001/2002/200�; assim, as taxas de 
homicídios referem-se às médias dos dois triênios citados que ao longo do texto 
são  referidos apenas como 1992 e 2002. Segundo Carvalho, Cerqueira e Lobão 
(2005), uma primeira idéia para se analisar os homicídios poderia ser simples-
mente usar o número absoluto de homicídios. Entretanto, esse tipo de análise 
não considera diferenças dos tamanhos dos municípios em relação ao número de 
habitantes ou a área total. Assim, um estudo mais detalhado deve levar em consi-
deração essas diferenças e encontrar um denominador comum para o número de 
homicídios, como é feito em estudos de epidemiologia e criminalidade.

Em relação à epidemiologia, por exemplo, o número de mortes causadas por 
câncer ou o número de mulheres com diabetes são analisados. Nesses estudos, o 
número de pessoas com a doença é dividido pelo número de pessoas no grupo de 
referência em cada área. No presente estudo, a idéia seria dividir o número de ho-
micídios pelo número de habitantes em cada município. Portanto, uma primeira 
estimativa da taxa de homicídios em cada município seria:

Ni
n

h
T

i

i
i ,...,2,1, ==        (1)

em que iT  é a taxa de ocorrência de homicídios intencionais, ih  é o número abso-

luto de homicídios. Por exemplo, no triênio 2001-2002-200�, in  é o número de 
habitantes no município i  no mesmo triênio analisado e N = 5.507 é o número 
de municípios brasileiros em 2000. Entretanto, essa não é, necessariamente, a 
maneira mais apropriada para calcular a taxa de homicídios, especialmente quan-
do, de acordo com o Censo 2000, muitos municípios tinham poucos habitantes.  
De acordo com Carvalho, Cerqueira e Lobão (2005), nessas situações, técnicas 
mais avançadas devem ser utilizadas para evitar problemas causados pela existên-
cia de municípios com população esparsa, i.e., com baixa densidade populacional. 

4. Com o processo de divisões municipais ocorrido durante a década de 1990, o número de municípios brasileiros passou de 4.491 em 
1991 para 5.507 em 2000. Para viabilizar a comparação dos dados entre esses dois períodos, foi realizado um trabalho de compatibili-
zação dos dados de 1991, reproduzindo neste ano a malha municipal de 2000 (ver Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil).

5. Os dados originais são provenientes do SIM-Datasus (Sistema de Informações sobre Mortalidade). Até 1995 as informações são do 
CID9. A partir de 1996 são do CID10.
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Assim, neste trabalho utilizam-se alguns procedimentos sugeridos nos estudos de 
epidemiologia e apresentados em Clayton (1987) e Breslow e Clayton (199�).

A abordagem utilizada em Carvalho, Cerqueira e Lobão (2005) e replicada 
no presente estudo para calcular a taxa de ocorrência de homicídios está baseada 
em bayesian hierarchical techniques ou mixture models. Assume-se que o número 
de homicídios observados em cada município tem uma distribuição de Poisson 

com uma população média ii Tn × . As taxas iT  têm uma distribuição lognormal,6 

com parâmetros µ  e 2σ . A partir do número de homicídios ih  e do número 
de habitantes em cada município, obtém-se as distribuições posteriores  para os 

parâmetros µ  e 2σ , e as distribuições  posteriores para as taxas iT , utilizada a 
amostragem de Gibbs (GELMAN et al., 2000; TANNER, 1996). Finalmente, 

as estimativas das taxas de homicídios iT̂  são as médias das distribuições poste-

riores de iT . Desse modo, foram calculadas as taxas de homicídios por cem mil 
habitantes para cada um dos 5.507 municípios da Federação. Na próxima seção, 
analisam-se as taxas de homicídios, i.e., a violência nos municípios brasileiros 
entre 1992 e 2002.

4 UMA ANÁLISE DA CRIMINALIDADE NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS ENTRE 
1992 E 2002

As taxas de criminalidade no Brasil, de maneira geral, mantiveram uma ten-
dência de crescimento entre 1992 e 2002. Em nível nacional, por exemplo, as 
taxas de homicídios (por cem mil habitantes) aumentaram de 22,87 para �2,�, 
isto é, um crescimento de �5% no período analisado. A partir da observação 
do gráfico 1, nota-se uma heterogeneidade nas taxas de homicídios. Por exem-
plo: em 2002 a taxa de homicídios (por cem mil habitantes) na região Sudeste 
(�0,�) era cerca do dobro da verificada no Sul (21,2) do país. A região Centro-
Oeste tinha taxas similares à média brasileira, cerca de �2 homicídios por cem 
mil habitantes. As regiões Norte e Nordeste apresentavam taxas bem próximas, 
respectivamente de 26,2 e 27,6 no ano de 2002. Outro dado para se analisar 
é o crescimento da criminalidade em cada região do país. A região Norte ob-
teve o menor crescimento da criminalidade entre 1992 e 2002, com taxa de 
8% no período analisado. Por sua vez, a região Nordeste apresentou o maior 
crescimento das taxas de homicídios, cerca de �1%. As regiões Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste verificaram, entre 1992 e 2002, um crescimento nas suas taxas de 
criminalidade da ordem de �9%, 27% e �1%, respectivamente.

6. Pensando-se em aplicações econométricas futuras, optou-se por uma distribuição lognormal, fazendo que o logaritmo das taxas iT  
tenha uma distribuição normal e seja consistente com a maioria dos modelos econométricos geralmente utilizados.

7. Lê-se: 22,8 homicídios por cem mil habitantes.
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GRÁFICO 1
Taxa de homicídio por 100 mil habitantes em 1992 e 2002

Elaboração dos autores.

Ademais, a situação da violência no Brasil também é muito desigual den-
tro das cinco regiões. Se as taxas de homicídios forem analisadas de forma mais 
desagregada espacialmente, verificam-se grandes diferenças. A tabela 2 mostra os 
municípios com a menor e a maior taxa de criminalidade dentro de cada estado 
para o ano 2002. Por exemplo: a menor taxa de homicídios em 2002 pertence a 
Itajubá (MG), onde se verificou cerca de dois homicídios por cem mil habitantes. 
Por sua vez, Juruena (MT) obteve a maior taxa de homicídios entre os municípios 
brasileiros, cerca de 1�� homicídios por cem mil habitantes.

É possível também verificar, a partir da observação da figura 1, grandes di-
ferenças nas taxas de homicídios municipais para o ano de 2002. É importante 
salientar que as maiores taxas de criminalidade podem ser vistas nas regiões me-
tropolitanas dos diferentes estados. Dos 1�1 municípios com taxa de homicídios 
maior do que 50 por cem mil habitantes, 5� municípios têm uma população 
maior que cem mil habitantes. Outro ponto, que pode ser percebido pela análise 
da tabela 1, é que dos 1�1 municípios com taxas de homicídios maiores do que 
50 por cem mil habitantes, 57 municípios estão localizados na região Sudeste e 
�1 na região Nordeste. É importante notar que somente nove estados são respon-
sáveis por essas altas taxas de homicídios. Mais especificamente, nos Estados de 
Rondônia, Pará, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão localizados cerca de 92% dos municí-
pios com mais de 50 homicídios por cem mil habitantes em 2002. A região com um 
menor percentual de municípios com taxa de criminalidade acima de 50 é a região 
Sul. O Estado de Pernambuco é o mais violento, onde altas taxas de homicídios es-
tão presentes por todo o território, inclusive no sertão pernambucano na região do 
polígono da maconha.
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TABELA 1
Municípios com taxa de homicídios superior a 50 por 100 mil habitantes em 2002

Região UF No municípios % municípios
Norte 16 11,35%

RO 7 4,96%
AC 1 0,71%
AM 0 0,00%
RR 0 0,00%
PA 7 4,96%
AP 0 0,00%
TO 1 0,71%

Nordeste        41 29,08%
 MA 0 0,00%

PI 0 0,00%
CE 1 0,71%
RN 0 0,00%
PB 1 0,71%
PE 36 25,53%
AL 1 0,71%
SE 1 0,71%
BA 1 0,71%

Sudeste 57 40,43%
 MG 1 0,71%

ES 8 5,67%
RJ 20 14,18%
SP 28 19,86%

Sul 5 3,55%
 PR 4 2,84%

SC 0 0,00%
RS 1 0,71%

Centro-Oeste 22 15,60%
 MS 5 3,55%

MT 15 10,64%
GO 2 1,42%
DF 0 0,00%

Brasil 141 100,00%
Fonte: Dirur/Ipea.
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FIGURA 1
Taxa de homicídios (por 100 mil habitantes) em 2002

Fonte: Dirur/Ipea.

TABELA 2
O município melhor e o pior classificado de cada estado brasileiro em 2002

UF Classificação 
Brasil Município Homicídios 

em 2002
Classificação 

Brasil Município Homicídios 
em 2002

RO 771o Novo Horizonte do Oeste 5,17 5.498 o Buritis 90,74
AC 63o Tarauacá 3,49 5.270 o Rio Branco 40,32
AM 90o Jutaí 3,67 5.151 o Tabatinga 32,01
RR 926o Uiramutã 5,36 5.483 o Mucajaí 77,12
PA 4o Moju 2,38 5.504 o Tailândia 99,61
AP 1.550o Cutias 6,12 5.319 o Macapá 43,84
TO 415o Goiatins 4,57 5.383 o Araguaína 51,60
MA 3o Balsas 2,21 5.338 o Imperatriz 45,99
PI 18o União 2,80 4.991 o Teresina 26,46
CE 88o Acaraú 3,65 5.389 o São João do Jaguaribe 52,67
RN 204o Baraúna 4,09 5.171 o Caraúbas 33,16
PB 55o Pombal 3,44 5.499 o Paulista 91,44
PE 103o Orobó 3,78 5.502 o Itamaracá 93,39

(continua)
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(continuação)
AL 569o Maravilha 4,83 5.433 o Maceió 60,53
SE 226o Ribeirópolis 4,16 5.402 o Aracaju 55,10
BA 6o Monte Santo 2,39 5.445 o Juazeiro 63,41
MG 1o Itajubá 1,94 5.369 o Contagem 50,45
ES 1.139o Irupi 5,64 5.505 o Serra 106,43
RJ 224o Cordeiro 4,15 5.492 o Macaé 82,23
SP 37o Mirassol 3,15 5.496 o Diadema 88,52
PR 93o Astorga 3,69 5.497 o Foz do Iguaçu 89,82
SC 41o Brusque 3,19 5.180 o Calmon 33,58
RS 24o São Lourenço do Sul 2,98 5.401 o Vicente Dutra 54,79
MS 867o Terenos 5,27 5.503 o Coronel Sapucaia 96,86
MT 943o Acorizal 5,38 5.507 o Juruena 134,26
GO 197o Jussara 4,06 5.375 o Vila Boa 50,82

Fonte: Dirur/Ipea.

A figura 2 mostra a distribuição espacial das taxas anuais de crescimento da 
criminalidade entre 1992 e 2002. Pela observação da tabela �, pode-se analisar a 
distribuição dos municípios com maior crescimento da criminalidade entre os es-
tados da federação. Mais especificamente, na tabela a seguir, verifica o número de 
municípios com taxa anual da criminalidade (taxa de homicídios) superior a 10%, 
i. e., um crescimento da criminalidade de mais de 100% entre 1992 e 2002. Por 
exemplo, 8� municípios pertencentes ao Estado de Minas Gerais tiveram uma taxa 
anual de crescimento da criminalidade acima de 10%; isto representa cerca de 11% 
dos municípios brasileiros em tal situação. A região Nordeste, por sua vez, apresenta 
o maior número de municípios (2�5) com aumento na criminalidade acima de 
10% ao ano. A próxima seção mostra evidências dos fatores que estariam influen-
ciando as variações nas taxas de homicídios no período analisado.

TABELA 3
Municípios com crescimento anual da criminalidade superior a 10% entre  
1992 e 2002

Região UF No municípios % municípios

Norte 106 14,44%
RO 24 3,27%
AC 4 0,54%
AM 12 1,63%
RR 5 0,68%
PA 34 4,63%
AP 3 0,41%
TO 24 3,27%

Nordeste        235 32,02%
 MA 25 3,41%

PI 16 2,18%
CE 56 7,63%
RN 20 2,72%
PB 17 2,32%
PE 39 5,31%
AL 15 2,04%
SE 4 0,54%
BA 43 5,86%

(continua)
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(continuação)
Sudeste 175 23,84%
 MG 84 11,44%

ES 6 0,82%
RJ 20 2,72%
SP 65 8,86%

Sul 124 16,89%
 PR 56 7,63%

SC 28 3,81%
RS 40 5,45%

Centro-Oeste 94 12,81%
 MS 13 1,77%

MT 52 7,08%
GO 29 3,95%
DF 0 0,00%

Brasil 734 100,00%
Fonte: Dirur/Ipea.

FIGURA 2
Taxa de crescimento anual da taxa de homicídios entre 1992 e 2002

Fonte: Dirur/Ipea.
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TABELA 4
O município menos e o mais dinâmico entre 1992 e 2002

UF Município
Taxa de 

homicídios  
em 1992

Taxa de 
homicídios 
em 2002

Variação 
anual (%) Município

Taxa de 
homicídios  
em 1992

Taxa de 
homicídios 
em 2002

Variação 
anual (%)

RO Ariquemes 178,01 64,25 -10,19 Buritis 2,93 90,74 34,32
AC Assis Brasil 15,11 9,81 -4,32 Acrelândia 4,06 17,13 14,40
AM Beruri 5,59 4,48 -2,20 Novo Airão 3,05 16,73 17,00
RR Bonfim 57,75 17,01 -12,22 Cantá 4,11 40,59 22,90
PA Redenção 101,14 2,95 -35,34 Novo Repartimento 2,60 48,38 29,25
AP Oiapoque 20,84 7,85 -9,77 Tartarugalzinho 4,23 32,92 20,51
TO Palmeirópolis 24,37 5,23 -15,39 Sandolândia 4,87 42,48 21,65
MA Pedreiras 16,74 3,14 -16,75 Davinópolis 3,14 34,15 23,86
PI Agricolândia 13,75 5,54 -9,10 Caldeirão Grande do Piauí 4,05 24,19 17,88
CE Guaramiranga 39,33 7,68 -16,34 Sobral 1,76 20,88 24,75
RN Jucurutu 12,15 4,29 -10,42 Frutuoso Gomes 4,24 22,64 16,74
PB Juripiranga 20,47 4,72 -14,67 Paulista 3,31 91,44 33,18
PE Brejão 19,05 4,82 -13,74 Lagoa Grande 3,02 51,15 28,28
AL Barra de São Miguel 57,25 5,21 -23,97 São José da Tapera 5,23 30,78 17,72
SE Monte Alegre de Sergipe 57,18 5,27 -23,85 Tobias Barreto 4,06 23,17 17,42
BA Itamaraju 14,04 2,65 -16,68 Rodelas 4,36 45,61 23,49
MG São José da Safira 46,58 5,99 -20,51 São Joaquim de Bicas 3,25 29,90 22,18
ES João Neiva 23,35 8,81 -9,74 Sooretama 3,06 35,37 24,47
RJ Itaocara 50,03 17,71 -10,39 Seropédica 2,13 74,06 35,49
SP João Ramalho 29,19 5,96 -15,89 Iaras 5,27 52,60 23,00
PR Alto Paraná 26,63 5,08 -16,56 Rio Bonito do Iguaçu 3,69 57,03 27,38
SC Irineópolis 25,59 5,87 -14,71 Calmon 4,89 33,58 19,26
RS Pirapó 31,54 6,30 -16,11 Itatiba do Sul 3,84 42,37 24,02
MS Caracol 18,11 5,71 -11,55 Aral Moreira 3,65 49,54 26,08
MT Pontes e Lacerda 97,90 26,93 -12,91 Ribeirão Cascalheira 3,66 62,84 28,43
GO Corumbá de Goiás 63,70 7,90 -20,87 Novo Gama 2,13 31,54 26,94

Fonte: Dirur/Ipea.

A figura � evidencia a taxa de homicídios de pessoas entre 15 e 29 anos.8 
Pode-se verificar que este mapa da violência é similar ao mapa mostrado anterior-
mente que retratava a taxa de homicídios total. Sugere-se, assim, que a dinâmica 
dessas taxas de homicídios são bem correlacionadas. Nas subseções a seguir mos-
tram-se mais detalhadamente as taxas de homicídios municipais em 2002 e sua 
evolução entre 1992 e 2002. Precisamente, são salientados os dez municípios com 
a menor taxa de homicídios e os dez municípios com a maior taxa de homicídios 
em cada uma das cinco regiões brasileiras, bem como aqueles municípios que 
apresentaram as menores e as maiores taxas de crescimento da criminalidade no 
período analisado.

8. Para o cálculo da taxa de homicídio de pessoas entre 15 e 29 anos, o número de homicídios das pessoas de 15 a 29 anos foi dividido 
pela população total, ao invés de dividir pela população de 15 a 29 anos.
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FIGURA 3
Taxa de homicídios de pessoas com idade entre 15 e 29 anos em 2002

Fonte: Dirur/Ipea.

TABELA 5 
O município  mais bem  e o mais mal classificado de cada estado brasileiro em 2002

UF Classificação 
Brasil Município Homicídios entre 15 

a 29 anos 2002
Classificação 

Brasil Município Homicídios entre 15 
a 29 anos 2002

RO 560o Novo Horizonte do Oeste 2,50 5.437o Porto Velho 32,03
AC 428o Tarauacá 2,40 5.371o Rio Branco 24,23
AM 105o Nova Olinda do Norte 2,04 5.230o Manaus 16,79
RR 1.133o Pacaraima 2,87 5.317o Boa Vista 20,50
PA 5o Redenção 1,49 5.496o Tailândia 49,80
AP 2.077o Oiapoque 3,36 5.423o Macapá 30,01
TO 95o Araguatins 2,02 5.365o Araguaína 23,95
MA 7o Chapadinha 1,53 5.398o Imperatriz 27,64
PI 32o Barras 1,80 5.202o Teresina 15,87
CE 20o Granja 1,72 5.391o São João do Jaguaribe 26,66
RN 129o Nova Cruz 2,09 5.058o Caraúbas 12,34
PB 64o Pombal 1,93 5.507o Paulista 69,61
PE 148o Orobó 2,12 5.505o Recife 57,98

(continua)
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(continuação)
AL 43o Delmiro Gouveia 1,85 5.470o Maceió 38,80
SE 218o Salgado 2,21 5.454o Aracaju 34,48
BA 4o Guanambi 1,41 5.457o Juazeiro 36,42
MG 1o Sete Lagoas 0,86 5.434o Contagem 31,45
ES 636o Itarana 2,54 5.506o Serra 61,79
RJ 230o Cordeiro 2,23 5.495o Macaé 47,74
SP 19o Mirassol 1,71 5.504o Diadema 57,86
PR 282o Assaí 2,27 5.503o Foz do Iguaçu 54,88
SC 3o Brusque 1,34 5.144o Florianópolis 14,37
RS 27o São Lourenço do Sul 1,77 5.372o Esmeralda 24,26
MS 314o Camapuã 2,30 5.404o Juti 28,03
MT 1.043o Novo São Joaquim 2,82 5.451o Cuiabá 34,19
GO 195o Iporá 2,19 5.415o Planaltina 29,08

Fonte: Dirur/Ipea.

4.1 Os municípios da região Norte 

Dentre os ��9 municípios da região Norte, Moju (PA) obteve a menor taxa de 
homicídios da região, 2,�8 homicídios por cem mil habitantes; já Tailândia (PA), 
com 99,61 homicídios por cem mil habitantes, possui a pior taxa de homicí-
dios. Analisando-se os municípios por estado, dentre os dez municípios melhores 
classificados, o Estado do Pará conta com os dez municípios, sendo que Cametá 
(PA), com 2,�8 homicídios por cem mil habitantes, é o segundo mais bem clas-
sificado. Por outro lado, dentre os dez municípios piores classificados, Rondônia 
conta com seis municípios, sendo que Buritis (RO), com 90,7� homicídios por 
cem mil habitantes, possui a segunda pior taxa; Pará conta com três municípios, 
sendo que Jacundá (PA), com 71,67, possui a sexta pior taxa; Roraima conta com 
um município, que é Mucajaí (RR), com uma taxa de 77,12 (tabela 6).

TABELA 6 
Os dez municípios mais bem classificados e os dez piores da região Norte em 2002

Posição Município (estado)
Homicídios 
total 2002

Posição Município (estado)
Homicídios 
total 2002

1 o Moju (PA) 2,3800 449 o Tailândia (PA) 99,6076
2 o Cametá (PA) 2,3842 448 o Buritis (RO) 90,7361
3 o Viseu (PA) 2,4695 447 o Chupinguaia (RO) 87,0429
4 o Monte Alegre (PA) 2,7088 446 o Mucajaí (RR) 77,1219
5 o Capanema (PA) 2,9398 445 o Campo Novo de Rondônia (RO) 72,3541
6 o Acará (PA) 2,9506 444 o Jacundá (PA) 71,6681
7 o Redenção (PA) 2,9510 443 o Ariquemes (RO) 64,2471
8 o São Miguel do Guamá (PA) 3,0278 442 o São Francisco do Guaporé (RO) 63,8931
9 o Augusto Corrêa (PA) 3,0913 441 o Marabá (PA) 62,4452

10 o Igarapé-Açu (PA) 3,0965 440 o Porto Velho (RO) 60,0980
Fonte: Dirur/Ipea.

A tabela 7 traz os dez municípios da região Norte com as maiores quedas 
da criminalidade. Nota-se que o município de Redenção (PA) é o município que 
apresenta a maior diminuição da região; este município em 1992 tinha taxa de 
homicídios de 101,1� por cem mil, em 2002 era 2,95 por cem mil, obtendo uma 
variação anual da taxa de homicídios de -�5,��%. Dentre os municípios mais 
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dinâmicos, o Estado do Pará conta com seis municípios; Tocantins e Roraima 
detêm dois municípios cada. 

TABELA 7 
Os dez municípios com as maiores quedas da criminalidade da região Norte entre 
1992 e 2002

Posição Município (estado) Homicídios  
total 1992

Homicídios 
 total 2002

Variação  
 anual (%)

1 o Redenção (PA) 101,1401 2,9510 -35,34
2 o Itaituba (PA) 51,1131 7,8059 -18,79
3 o Capanema (PA) 15,4172 2,9398 -16,57
4 o Palmeirópolis (TO) 24,3728 5,2287 -15,39
5 o Santa Maria das Barreiras (PA) 18,1209 4,4801 -13,97
6 o Santa Isabel do Pará (PA) 14,7324 3,9272 -13,22
7 o Bonfim (RR) 57,7521 17,0114 -12,22
8 o São Francisco do Pará (PA) 14,7817 4,7283 -11,40
9 o Dueré (TO) 17,2738 5,7467 -11,01

10 o São João da Baliza (RR) 16,2343 5,5642 -10,71
 Fonte: Dirur/Ipea.

A tabela 8 traz os dez municípios da região Norte com as maiores taxas de 
crescimento da criminalidade entre 1992 e 2002; nota-se que o município de Bu-
ritis (RO) é o que apresenta o maior aumento da criminalidade da região Norte. 
Este município, em 1992, tinha taxa de homicídios de 2,9� por cem mil, em 2002 
apresentou taxa de homicídios de 90,7� por cem mil, obtendo taxa de crescimento 
anual da criminalidade de ��,�2%. O Estado de Rondônia conta com seis muni-
cípios e o Estado do Pará conta com quatro municípios dentre os municípios com 
maior crescimento da taxa de homicídios entre 1992 e 2002 (tabela 8).

TABELA 8 
Os dez municípios menos dinâmicos da região Norte entre 1992 e 2002

Posição Município (estado) Homicídios total 1992 Homicídios total 2002 Variação anual (%)
440o Marituba (PA) 2,2027 22,1449 23,08
441o Monte Negro (RO) 3,6503 39,1053 23,71
442o Nova Ipixuna (PA) 3,6112 40,2259 24,10
443o Campo Novo de Rondônia (RO) 6,4081 72,3541 24,24
444o Itupiranga (PA) 2,1661 24,4688 24,24
445o Alto Paraíso (RO) 3,5141 44,9496 25,49
446o São Francisco do Guaporé (RO) 3,9465 63,8931 27,84
447o Novo Repartimento (PA) 2,5957 48,3817 29,25
448o Chupinguaia (RO) 4,4571 87,0429 29,72
449o Buritis (RO) 2,9342 90,7361 34,32

Fonte: Dirur/Ipea.

4.2 Os municípios da região Nordeste

O município de Balsas (MA) obteve a menor taxa de homicídios da região, 2,21 
homicídios por cem mil habitantes dentre os 1.787 municípios da região Nordeste. 
Itamaracá (PE), com 9�,�9 homicídios por cem mil habitantes, possui a pior taxa de 
homicídios. Ao se analisar a distribuição dos municípios por estado, verificou-se que 
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entre os dez municípios mais bem classificados, a Bahia apresenta seis municípios, 
em que Monte Santo (BA), com 2,�9 homicídios por cem mil, é o segundo melhor 
classificado; Maranhão obteve três municípios, em que Chapadinha (MA), com 
2,70 homicídios por cem mil habitantes, ocupa a quinta posição; e Piauí tem um 
município, em que União (PI), com índice 2,80, ocupa a nona posição na região. 
Por outro lado, dentre os dez municípios mais mal classificados, Pernambuco conta 
com nove municípios, em que Recife (PE), com 92,85 homicídios por cem mil 
habitantes, é o penúltimo colocado; Paraíba com um município, em que Paulista  
(PB), com 91,�� homicídios por cem mil habitantes, é o quarto pior classificado 
da região (tabela 9).

TABELA 9 
Os dez municípios mais bem classificados e os dez  piores da região Nordeste em 2002

Posição Município (estado) Homicídios total 
2002 Posição Município (estado) Homicídios total 

2002
1o Balsas (MA) 2,2111 1.787o Itamaracá (PE) 93,3889
2o Monte Santo (BA) 2,3906 1.786o Recife (PE) 92,8515
3o Itamaraju (BA) 2,6487 1.785o Cabo de Santo Agostinho (PE) 91,6863
4o Barra (BA) 2,6587 1.784o Paulista (PB) 91,4359
5o Chapadinha (MA) 2,7035 1.783o Ribeirão (PE) 86,7199
6o Guanambi (BA) 2,7246 1.782o Jaboatão dos Guararapes (PE) 78,0935
7o Barreirinhas (MA) 2,7729 1.781o Brejo da Madre de Deus (PE) 72,8083
8o Maragogipe (BA) 2,8005 1.780o Olinda (PE) 72,7733
9o União (PI) 2,8035 1.779o Itapissuma (PE) 70,6700

10o Livramento do Brumado (BA) 2,8686 1.778o Goiana (PE) 68,0550
Fonte: Dirur/Ipea.

A tabela 10 traz os dez municípios da região Nordeste em que houve as 
maiores quedas de criminalidade. Nota-se que o município de Barra de São Mi-
guel (AL) foi o que obteve a maior queda da região Nordeste. Esse município, que 
em 1992 tinha taxa de homicídios de 57,25 por cem mil, em 2002 passou para 
5,2 por cem mil, obtendo uma variação anual negativa da taxa de homicídios de 
2�,97%. Dentre os municípios com as maiores quedas na taxa de criminalidade, 
os Estados de Alagoas, Sergipe e Paraíba contam com dois municípios; os Estados 
do Maranhão, Bahia, Ceará e Pernambuco contam com um município. 

TABELA 10
Os dez municípios mais dinâmicos da região Nordeste entre 1992 e 2002

Posição Município (estado) Homicídios  
total 1992

Homicídios  
total 2002

Variação  
anual (%)

1o Barra de São Miguel (AL) 57,2536 5,20909 -23,9709
2o Monte Alegre de Sergipe (SE) 57,1776 5,26675 -23,8475
3o São Francisco (SE) 48,2909 6,68384 -19,7755
4o Pedreiras (MA) 16,7362 3,13506 -16,7493
5o Itamaraju (BA) 14,0419 2,64873 -16,6797
6o Guaramiranga (CE) 39,3346 7,67772 -16,3378
7o Juripiranga (PB) 20,4741 4,72121 -14,6710
8o Delmiro Gouveia (AL) 30,1048 7,23176 -14,2620
9o Brejão (PE) 19,0505 4,8209 -13,7413

10o São João do Tigre (PB) 22,7249 5,76763 -13,7120
Fonte: Dirur/Ipea.
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A tabela 11 mostra os dez municípios da região Nordeste com os maiores 
aumentos na taxa de criminalidade. Pode-se observar que o município de Paulista 
(PB) é aquele com a maior taxa de crescimento da região Nordeste. Esse muni-
cípio, em 1992, tinha taxa de homicídios de �,�1 por cem mil; em 2002 passou 
para 91,�� por cem mil, obtendo taxa de crescimento anual da taxa de homicí-
dios de ��,18%. Dentre os municípios com as maiores taxas de crescimento da 
criminalidade, o Estado do Pernambuco conta com cinco municípios; o Estado 
do Ceará apresenta dois municípios; os Estados da Bahia, Maranhão e Paraíba 
contam com um município. 

TABELA 11 
Os dez municípios menos dinâmicos da região Nordeste entre 1992 e 2002

Posição Município (estado) Homicídios  
total 1992

Homicídios  
total 2002

Variação  
anual (%)

1.778o Nova Russas (CE) 2,5188 24,58273 22,7826
1.779o Rodelas (BA) 4,3553 45,60708 23,4866
1.780o Davinópolis (MA) 3,1416 34,15156 23,8609
1.781o Itaíba (PE) 2,5626 28,18407 23,9773
1.782o Carnaubeira da Penha (PE) 3,3020 36,88475 24,1327
1.783o Jatobá (PE) 3,1162 35,2647 24,2628
1.784o Sobral (CE) 1,7576 20,87892 24,7479
1.785o Tamandaré (PE) 3,1041 50,4458 27,8817
1.786o Lagoa Grande (PE) 3,0247 51,15484 28,2805
1.787o Paulista (PB) 3,3113 91,43594 33,1829

Fonte: Dirur/Ipea.

4.3 Os municípios da região Sudeste

A região Sudeste apresenta 1.666 municípios e o município de  Itajubá (MG) 
foi o que obteve a menor taxa de homicídios da região, 1,9� homicídios  
por cem mil habitantes. Por outro lado, Serra (ES), com 106,�� homicídios por 
cem mil habitantes, possui a pior taxa de homicídios. Dentre os dez municí-
pios mais bem classificados, o Estado de Minas Gerais obteve oito municípios, 
em que Sete Lagoas (MG), com 1,96 homicídios por cem mil habitantes, é o 
segundo melhor classificado; São Paulo apresentou dois municípios, em que 
Mirassol (SP), com �,15, e Pedreira (SP) com �,�5 homicídios por cem mil 
habitantes ocupam, respectivamente, a sexta e a décima posição. Por outro lado, 
dentre os dez municípios mais mal classificados, Espírito Santo conta com um 
município; São Paulo apresenta quatro municípios, Diadema (SP), com 88,52 
homicídios por cem mil habitantes, é o penúltimo colocado; Rio de Janeiro 
com cinco municípios (tabela 12).
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TABELA 12 
Os dez municípios melhor classificados e os dez piores  da região Sudeste em 2002

Posição Município (estado) Homicídios 
total 2002 Posição Município (estado) Homicídios 

total 2002
1o Itajubá (MG) 1,9444 1.666o Serra (ES) 106,4290
2o Sete Lagoas (MG) 1,9629 1.665o Diadema (SP) 88,5187
3o São Francisco (MG) 2,4499 1.664o Itapecerica da Serra (SP) 87,3409
4o Mariana (MG) 2,5542 1.663o Macaé (RJ) 82,2297
5o Bom Despacho (MG) 2,7904 1.662o Nova Iguaçu (RJ) 82,2281
6o Mirassol (SP) 3,1510 1.661o Itaguaí (RJ) 82,2258
7o Matozinhos (MG) 3,1924 1.660o São Sebastião (SP) 80,2897
8o Espinosa (MG) 3,2191 1.659o Itaboraí (RJ) 80,0311
9o Almenara (MG) 3,3464 1.658o Caraguatatuba (SP) 79,7619

10o Pedreira (SP) 3,3555 1.657o Duque de Caxias (RJ) 79,4513
Fonte: Dirur/Ipea.

A tabela 1� evidencia os dez municípios da região Sudeste com as maiores 
reduções da taxa de homicídios; nota-se que o município de Ataléia (MG) é o 
município que obteve a maior diminuição da criminalidade de toda a região.  
Esse município, em 1992, apresentava uma taxa de homicídios de �8,28 por cem 
mil habitantes, em 2002 tinha taxa de homicídios de 8,�8 por cem mil habitan-
tes obtendo, portanto, taxa de decaimento anual da criminalidade de 17,�9%. 
Dentre os municípios com as maiores reduções da taxa de homicídios, o Estado 
de Minas Gerais conta com oito municípios e São Paulo com dois.

TABELA 13
Os dez municípios mais dinâmicos da região Sudeste entre 1992 e 2002

Posição Município (estado) Homicídios  
total 1992

Homicídios  
total 2002

Variação  
anual (%)

1o Ataléia (MG) 48,2752 8,48311 -17,3884
2o Bofete (SP) 17,8541 5,01464 -12,6987
3o Estiva (MG) 14,6798 4,62197 -11,5565
4o Itaipé (MG) 19,0179 4,54567 -14,3121
5o João Ramalho (SP) 29,1897 5,96066 -15,8863
6o Morro do Pilar (MG) 18,5443 6,0889 -11,1369
7o Santa Fé de Minas (MG) 26,4691 5,92267 -14,9719
8o São João Evangelista (MG) 13,5343 4,16828 -11,7772
9o São José da Safira (MG) 46,5845 5,99205 -20,5083

10o Sete Lagoas (MG) 7,2052 1,96289 -13,0039
Fonte: Dirur/Ipea.

A tabela 1� mostra os dez municípios da região Sudeste com os maiores au-
mentos da criminalidade no período 1992 a 2002; nota-se que Seropédia (RJ) é o 
município onde a criminalidade mais cresceu na região Sudeste. O referido muni-
cípio, em 1992, tinha taxa de homicídios de 2,1� por cem mil habitantes, em 2002 
apresentava uma taxa de homicídios de 7�,06 por cem mil habitantes, obtendo taxa 
de crescimento anual da criminalidade de �5,�9%. Dentre os municípios com os 
maiores aumentos da taxa de homicídios, o Estado do Rio de Janeiro tem quatro 
municípios; Minas Gerais conta com três municípios; Espírito Santo, dois municí-
pios; e São Paulo um município. 
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TABELA 14 
Os dez municípios menos dinâmicos da região Sudeste entre 1992 e 2002

Posição Município (estado) Homicídios  
total 1992

Homicídios  
total 2002

Variação  
anual (%)

1.657o Sobrália (MG) 3,8146 30,63603 20,8335
1.658o Ipatinga (MG) 2,1012 18,09979 21,5342
1.659o Brejetuba (ES) 3,5515 31,7804 21,9149
1.660o São Joaquim de Bicas (MG) 3,2540 29,8976 22,1788
1.661o Iaras (SP) 5,2727 52,5998 23,0017
1.662o Tanguá (RJ) 2,7069 28,86549 23,6683
1.663o Sooretama (ES) 3,0616 35,36783 24,4687
1.664o Carapebus (RJ) 3,8308 46,85387 25,0395
1.665o Armação de Búzios (RJ) 3,2893 58,18055 28,7287
1.666o Seropédica (RJ) 2,1290 74,05927 35,4920

Fonte: Dirur/Ipea.

4.4 Os municípios da região Sul

O município de São Lourenço do Sul (RS) obteve a menor taxa de homicídios 
entre os 1.159 municípios da região Sul. Por sua vez, Foz do Iguaçu (PR), com 
89,82 homicídios por cem mil habitantes, possui a maior taxa de homicídios.  
O Estado de Santa Catarina obteve cinco municípios dentre os dez mais bem 
classificados, em que Brusque (SC), com �,19 homicídios por cem mil habitan-
tes, é o segundo melhor classificado. Por sua vez, o Estado do Paraná apresentou 
três municípios, em que Astorga (PR), com �,69 homicídios por cem mil habi-
tantes, é o quarto melhor classificado; Rio Grande do Sul obteve dois municípios, 
em que Veranópolis (RS), com �,90 homicídios por cem mil habitantes, é o sexto 
melhor classificado. Por outro lado, dentre os dez municípios piores classificados, 
Paraná conta com oito municípios, em que Campina Grande do Sul (PR), com 
60,�9 homicídios por cem mil habitantes, possui a segunda pior taxa; Rio Grande 
do Sul apresenta dois municípios, em que Vicente Dutra (RS), com 5�,78, possui 
a quinta pior taxa (tabela 15).

TABELA 15
Os dez municípios mais bem classificados e os dez piores da região Sul em 2002

Posição Município (estado) Homicídios total 2002 Posição Município (estado) Homicídios total 2002
1o São Lourenço do Sul (RS) 2,9815 1.159o Foz do Iguaçu (PR) 89,8180
2o Brusque (SC) 3,1904 1.158o Campina Grande do Sul (PR) 60,3914
3o Timbó (SC) 3,4879 1.157o Piraquara (PR) 58,9307
4o Astorga (PR) 3,6878 1.156o Rio Bonito do Iguaçu (PR) 57,0341
5o Pomerode (SC) 3,7757 1.155o Vicente Dutra (RS) 54,7864
6o Veranópolis (RS) 3,8998 1.154o Guaíra (PR) 49,1293
7o Urussanga (SC) 3,9597 1.153o Laranjeiras do Sul (PR) 48,5276
8o Mandaguaçu (PR) 4,0542 1.152o Guaraniaçu (PR) 47,0307
9o Ituporanga (SC) 4,0802 1.151o Itatiba do Sul (RS) 42,3693

10o Siqueira Campos (PR) 4,1114 1.150o Ivaí (PR) 42,0619
Fonte: Dirur/Ipea.

Na tabela 16, verifica-se os dez municípios da região Sul com as maiores redu-
ções na taxa de criminalidade. O município de Alto Paraná (PR) é o que apresenta 
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a maior redução: em 1992, apresentava uma taxa de homicídios de 26,6� por cem 
mil habitantes, em 2002 era de 5,08 por cem mil habitantes, obtendo, como resul-
tado, recuo anual da taxa de homicídios da ordem de 16,56%. Os Estados do Para-
ná e Rio Grande do Sul contam com quatro municípios cada e Santa Catarina têm 
dois municípios dentre aqueles com as maiores reduções nas taxas de homicídios.

TABELA 16 
Os dez municípios mais dinâmicos da região Sul entre 1992 e 2002

Posição Município (estado) Homicídios  
total 1992

Homicídios 
total 2002

Variação  
anual (%)

1o Alto Paraná (PR) 26,6340 5,08415 -16,5606
2o Pirapó (RS) 31,5388 6,30098 -16,1051
3o Nova Palma (RS) 24,9264 5,28212 -15,5160
4o Palmitinho (RS) 23,4019 5,15074 -15,1367
5o Irineópolis (SC) 25,5864 5,87482 -14,7138
6o Salgado Filho (PR) 29,9570 8,19074 -12,9676
7o Pinhal (RS) 23,6920 6,78641 -12,5022
8o Tapejara (PR) 16,7687 4,98856 -12,1236
9o Jardim Olinda (PR) 25,2060 7,66131 -11,9090

10o Ilhota (SC) 14,9731 4,58825 -11,8276
 Fonte: Dirur/Ipea.

Os dez municípios da região Sul com os maiores aumentos na criminalidade 
são mostrados na tabela 17. Observa-se que o município de Rio Bonito do Iguaçu 
(PR) é o que apresentou maior crescimento da região Sul. Em 1992, o município 
tinha taxa de homicídios de �,69 por cem mil habitantes. Já em 2002, o mesmo 
apresentava uma taxa de homicídios de 57,0� por cem mil habitantes, obtendo, 
assim, crescimento anual de 27,�8%.

TABELA 17 
Os dez municípios menos dinâmicos da região Sul entre 1992 e 2002

Posição Município (estado) Homicídios  
total 1992

Homicídios  
total 2002

Variação  
anual (%)

1.150o Tunas do Paraná (PR) 4,9080 32,63774 18,9460
1.151o Calmon (SC) 4,8914 33,57864 19,2641
1.152o Coronel Domingos Soares (PR) 3,7657 27,26948 19,7983
1.153o Diamante do Sul (PR) 4,2980 34,83675 20,9252
1.154o Ibiporã (PR) 2,9049 24,25652 21,2230
1.155o Cristal do Sul (RS) 4,8053 40,89352 21,4126
1.156o Balneário Pinhal (RS) 4,4213 37,89622 21,4841
1.157o Itatiba do Sul (RS) 3,8350 42,36925 24,0225
1.158o Itaperuçu (PR) 3,3111 38,08432 24,4253
1.159o Rio Bonito do Iguaçu (PR) 3,6891 57,03409 27,3826

Fonte: Dirur/Ipea.

4.5 Os municípios da região Centro-Oeste

Dentre os ��6 municípios da região Centro-Oeste, Jussara (GO) obteve a menor 
taxa de homicídios da região, �,06 homicídios por cem mil habitantes; já Jurena 
(MT), com 1��,26 homicídios por cem mil habitantes, possui a pior taxa. Em 
relação aos dez municípios melhores classificados, oito municípios pertencem a 
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Goiás, sendo que Cachoeira Dourada (GO), com �,89 homicídios por cem mil 
habitantes, é o segundo melhor classificado; Mato Grosso do Sul obteve um mu-
nicípio, sendo que Terenos (MS), com 5,27 homicídios por cem mil habitantes, é 
o quinto melhor classificado; Mato Grosso conta com um município, sendo que 
Acorizal (MT), com 5,�8, é o oitavo melhor classificado. Por outro lado, dentre 
os dez municípios piores classificados, Mato Grosso conta com sete municípios, 
sendo que Aripuanã (MT), com 1�1,�0 homicídios por cem mil habitantes, pos-
sui a segunda pior taxa; Mato Grosso do Sul conta com dois municípios, sendo 
que Ribas do Rio Pardo (MS), com 62,�7, possui a oitava pior taxa (tabela 18).

TABELA 18
Os dez municípios mais bem classificados e os dez piores da região Centro-Oeste 
em 2002

Posição Município (estado) Homicídios 
total 2002 Posição Município (estado) Homicídios 

total 2002
1o Jussara (GO) 4,0600 446o Juruena (MT) 134,2580
2o Cachoeira Dourada (GO) 4,8851 445o Aripuanã (MT) 131,3041
3o Inhumas (GO) 5,1087 444o Coronel Sapucaia (MS) 96,8571
4o Rubiataba (GO) 5,2364 443o Alto Boa Vista (MT) 76,6596
5o Terenos (MS) 5,2716 442o Brasnorte (MT) 73,7505
6o Palmeiras de Goiás (GO) 5,3000 441o São José do Xingu (MT) 70,4811
7o Vianópolis (GO) 5,3212 440o Ribeirão Cascalheira (MT) 62,8364
8o Acorizal (MT) 5,3782 439o Ribas do Rio Pardo (MS) 62,3677
9o Itaguaru (GO) 5,4714 438o Vila Rica (MT) 60,4165

10o Mossâmedes (GO) 5,4724 437o Paranhos (MS) 60,0180
Fonte: Dirur/Ipea.

A tabela 19 traz os dez municípios da região Centro-Oeste com as maio-
res quedas da criminalidade entre 1992 e 2002. Observa-se que o município de 
Corumbá (GO) é o que apresenta a maior queda da região. Esse município, em 
1992, tinha taxa de homicídios de 6�,70 por cem mil habitantes, em 2002 já 
apresentava uma taxa de homicídios de 7,90 por cem mil habitantes, obtendo 
uma redução anual da ordem de 20,87%. Dentre os municípios com as maiores 
reduções, o Estado de Goiás apresenta sete municípios; Mato Grosso dois muni-
cípios; e Mato Grosso do Sul um município.

TABELA 19
Os dez municípios mais dinâmicos da região Centro-Oeste entre 1992 e 2002

Posição Município (estado) Homicídios  
total 1992

Homicídios  
total 2002

Variação  
anual (%)

1o Corumbá de Goiás (GO) 63,7046 7,90025 -20,8736
2o Santa Rita do Araguaia (GO) 26,7904 5,56457 -15,7162
3o Novo Brasil (GO) 25,8985 5,94442 -14,7173
4o Estrela do Norte (GO) 26,8426 6,22813 -14,6092
5o Itapirapuã (GO) 27,9788 7,17156 -13,6132
6o Formoso (GO) 30,1912 7,92096 -13,3804
7o Pontes e Lacerda (MT) 97,9033 26,93323 -12,9062
8o Pirenópolis (GO) 41,1234 12,12934 -12,2095
9o Caracol (MS) 18,1134 5,70516 -11,5528

10o Araguainha (MT) 25,0327 7,96585 -11,4502
Fonte: Dirur/Ipea.
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Os dez municípios da região Centro-Oeste com as maiores taxas de cres-
cimento da criminalidade podem ser observados na tabela 20. O município de 
Ribeirão Cascalheira (MT) é o que apresentou o maior aumento da criminalidade 
da região Centro-Oeste entre 1992 e 2002. Esse município, em 1992, tinha taxa 
de homicídios de �,66 por cem mil habitantes, em 2002 apresentava taxa de ho-
micídios de 62,8� por cem mil habitantes, obtendo um crescimento anual da taxa 
de homicídios da ordem de 28,��%. 

TABELA 20
Os dez municípios mais dinâmicos da região Sul entre 1992 e 2002

Posição Município (estado) Homicídios  
total 1992

Homicídios  
total 2002

Variação  
anual (%)

437o Águas Lindas de Goiás (GO) 2,5131 27,57577 23,9544
438o Valparaíso de Goiás (GO) 2,0874 27,62839 25,8292
439o Novo Gama (GO) 2,1327 31,53988 26,9385
440o Várzea Grande (MT) 2,4226 38,53749 27,6677
441o Aral Moreira (MS) 3,6513 49,53629 26,0763
442o Vila Boa (GO) 4,7783 50,82393 23,6429
443o Confresa (MT) 3,9221 55,19718 26,4428
444o Cotriguaçu (MT) 4,8198 57,15078 24,7296
445o São Félix do Araguaia (MT) 3,4267 58,33911 28,3468
446o Ribeirão Cascalheira (MT) 3,6588 62,83635 28,4340

Fonte: Dirur/Ipea.

5 DETERMINANTES DAS TAXAS DE CRESCIMENTO DA CRIMINALIDADE NO 
PERÍODO 1992-2002

Nessa seção, analisam-se os determinantes das variações da taxa de criminalidade en-
tre 1992 e 2002. Como mostrado na seção 2, existe uma vasta literatura teórica que 
mostra uma ligação entre criminalidade e alguns fatores socioeconômicos dos muni-
cípios brasileiros. Nessa seção, desenvolve-se um exercício econométrico com o in-
tuito de testar a hipótese de que variações das taxas de homicídios estão relacionadas 
a uma gama de fatores socioeconômicos. Em razão da natureza espacial dos dados 
utilizados no estudo empírico, é esperado que a variação da taxa de criminalidade 
(variável dependente) de cada município seja correlacionada com as variações das 
taxas de criminalidade dos municípios vizinhos. Dada a possibilidade dessa autocor-
relação espacial, o uso de regressões lineares simples não é apropriado. A presença de 
autocorrelação espacial não afeta somente a estimativa da matriz de variância-covari-
ância, mas também  pode viesar as estimativas graças à má especificação do modelo. 
No intuito de tratar os problemas de autocorrelação espacial, utilizam-se modelos de 
regressão espacial sugeridos por Anselin (1988) e LeSage (1999). A seguir, mostra-se 
uma descrição dos modelos utilizados e a discussão dos resultados encontrados.

5.1 Metodologia

Esta subseção descreve a especificação econométrica utilizada para captar a rela-
ção entre variações das taxas de homicídios dos municípios brasileiros, variável 
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dependente, e suas variáveis explicativas. A fim de verificar a presença de autocor-
relação espacial no modelo econométrico, é feito o teste I de Moran nos resíduos 
dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Se a presença de autocorrelação 
espacial for confirmada, a estratégia sugerida por Florax, Folmer e Rey (200�) 
será utilizada na escolha do modelo econométrico apropriado para se analisar 
quais variáveis determinam as variações nas taxas de criminalidade dos municí-
pios brasileiros. 

Segundo Anselin (1988), basicamente, a econometria espacial nos sugere dois 
modelos: autocorrelação espacial na variável dependente (defasagem espacial) ou 
autocorrelação espacial no erro (erro espacial). No modelo de defasagem espacial, 
acrescenta-se entre as variáveis explicativas do modelo clássico de MQO uma de-
fasagem espacial da variável dependente. Estima-se, assim, por meio do método  
de Máxima Verossimilhança (MV), o modelo especificado na equação (1): 

       (1)

Aqui,  é um vetor (nx1) que representa as variações nas taxas de criminalidade. 
A matriz X (nxK) representa as variáveis explicativas, sendo  o vetor (Kx1) de 
coeficientes. A matriz W (nxn) é a matriz contigüidade9 e o parâmetro  é o co-
eficiente de defasagem espacial, o qual capta os efeitos de transbordamento das 
variações das taxas de homicídios sobre os vizinhos.

No modelo de erro espacial, modela-se o erro, , do modelo de MQO da seguinte  
forma: . Aqui,  é um escalar do coeficiente do erro e . 
Assim, temos o modelo de erro espacial especificado na equação (2):

           (2)

Como dito anteriormente, este trabalho seguirá a abordagem sugerida por 
Florax, Folmer e Rey (200�) para a escolha da especificação apropriada do mo-
delo a ser estimado. As ferramentas usadas para identificar o modelo apropria-
do são os testes de Multiplicador de Lagrange ( ) em sua versão robusta.10  
Esses autores seguem estes passos:

1) estime via MQO o modelo ;

2) teste a hipótese de ausência de dependência espacial em razão de  
uma omissão da defasagem espacial da variável dependente ou em decor-
rência de omissão do erro espacial autorregressivo, usando  e ,  
respectivamente;

9. A relação de contigüidade adotada neste trabalho foi a chamada Queen, ou seja, são considerados vizinhos os municípios que têm 
fronteiras ou vértices com outros.

10. Para mais detalhes ver Florax, Folmer e Rey (2003).
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�) se ambos os testes não são significantes, a estimação do primeiro passo é 
utilizada como a especificação final. Caso contrário, siga o passo �;

�) se ambos os testes são significantes, estime a especificação que apresentar o 
maior valor do teste. Por exemplo, se , então estime o modelo 
(1), defasagem espacial. Se  ,então estime o modelo (2), erro 
espacial. Caso contrário, siga o passo 5;

5) se  é significativo, mas  não  é, estime o modelo (1). Caso contrá-
rio, siga o passo 6;

6) estime o modelo (2).

Assim, por meio dessa metodologia, é feita a escolha do modelo economé-
trico apropriado para se analisar quais as variáveis (representativas dos fatores 
socioeconômicos) estão correlacionadas com as variações nas taxas de homicídios 
dos municípios brasileiros.

5.2 Resultados

Nesta seção, são discutidos os resultados das estimações econométricas usando-se 
especificações sugeridas pela teoria discutida na seção 2. O objetivo, como frisado 
anteriormente, é estudar como fatores socioeconômicos afetam as variações nas ta-
xas de criminalidade nos municípios brasileiros. Com esse intuito, utiliza-se como 
variável dependente a diferença da taxa de homicídios11 entre 1992 e 2002 para cada 
um dos 5.507 municípios brasileiros. As variáveis explicativas utilizadas foram obti-
das no Ipeadata: i) renda per capita em 1991; ii) proporção de domicílios sem água 
encanada; iii)  proporção de jovens na população (15 a 2� anos); iv)  proporção da 
população em áreas urbanas; v)  proporção de crianças que não freqüentam a escola; 
vi)  proporção de mães jovens (proporção de mulheres adolescentes entre 15 e 17 
anos que têm filhos); e vii) índice de Gini.12 No que concerne às variáveis explica-
tivas, foram utilizados dados do início do período, ou seja, do ano de 1991. Utili-
zou-se, também, como variável explicativa a taxa de homicídios em 1992. Supõe-se, 
assim, que as variáveis levam até dez anos para influenciarem as variações na taxa de 
criminalidade. Essa é uma hipótese um tanto plausível, tendo em vista, por exemplo, 
que os efeitos da educação não são imediatos. Ademais, utilizando-se as variáveis 
explicativas no início do período, controla-se a endogeneidade do modelo.

Além das variáveis já citadas, foram incluídas no modelo variáveis dummy 
para cada um dos estados brasileiros, no intuito de captar diferenças estaduais.  

11. O cálculo das taxas de homicídios para 1992 e 2002 está descrito na seção 3 deste trabalho. Para a diferença da taxa de homicídios, 
calculou-se a seguinte diferença: taxa_hom2002 – taxa_hom1992.

12. Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, 
quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um 
indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula).
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Para se evitar a multicolineariedade perfeita exclui-se a dummy do Estado de 
Goiás e a do Distrito Federal. Também incluiu-se variáveis dummy para as 12� 
aglomerações urbanas existentes no Brasil, segundo definição proposta por  
Da Mata et al. (2006). Outras seis variáveis dummy foram incluídas para as seis 
maiores aglomerações urbanas: Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, 
São Paulo e Porto Alegre. 

Primeiramente, estimou-se um modelo utilizando o método de Mínimos 
Quadrados Ordinários (MQO) no intuito de verificar a presença de autocorre-
lação espacial e escolher o modelo econométrico apropriado para a análise, de 
acordo com o que foi discutido na subseção anterior. Por meio da aplicação da 
estatística I de Moran nos erros do modelo MQO, verificou-se a presença de 
autocorrelação espacial. Desse modo, justifica-se a utilização das técnicas de eco-
nometria espacial na estimação. Conforme descrito na metodologia, no intuito 
de se escolher qual modelo (defasagem espacial ou erro espacial) é o mais adequa-
do para o estudo proposto, seguiu-se as recomendações de Florax, Folmer e Rey 
(200�), de modo que explicita-se na tabela 21 os testes  e . Em virtude 
de ; conclui-se que o modelo erro espacial é o mais apropriado. Nesse 
sentido, toda a análise a seguir baseia-se nesse modelo. 

A tabela 21 evidencia a estimação do modelo, via método de erro espacial, 
além da estimação via método MQO e defasagem espacial. De acordo com o 
modelo erro espacial, o parâmetro, que mensura a autocorrelação espacial, foi 
significativo. Como bem salientam Rey e Montouri (1999), quando , um 
choque ocorrido em uma unidade geográfica se espalha não só para os seus vizi-
nhos imediatos, mas por todas as outras unidades. 

Segundo o modelo erro espacial, as dummies de treze estados foram significa-
tivas em um nível de até 90% de confiança. Mostrou-se que, para alguns estados, 
existem diferenças significativas tanto positivas quanto negativas nas variações 
das taxas de homicídios. Para os Estados de Rondônia, Pernambuco, Alagoas, 
Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso verifica-se um 
aumento da criminalidade se comparado com a do Estado de Goiás e a do DF.  
Por sua vez, os Estados do Amazonas, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais e 
Santa Catarina apresentaram uma diminuição da criminalidade quando compara-
da com a de Goiás e a do Distrito Federal. Em relação às dummies das seis maiores 
aglomerações urbanas, apenas a de Salvador não foi estatisticamente significativa. 
A dummy da aglomeração urbana de Porto Alegre foi negativa e as demais foram 
positivas. Apesar de a aglomeração urbana de Porto Alegre ser negativa, apresen-
tando um coeficiente de -2,58�, o coeficiente da dummy das 12� aglomerações 
urbanas como um todo foi de 2,996. Assim, o efeito líquido de Porto Alegre 
ainda é positivo em termos do crescimento da criminalidade.
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Pode-se verificar que sete variáveis, que buscam captar os determinantes so-
cioeconômicos das variações na criminalidade, foram estatisticamente significati-
vas: taxa de homicídios (em 1992), renda per capita, proporção de domicílios sem 
água encanada, proporção de jovens na população, proporção da população em 
áreas urbanas, proporção de crianças que não freqüentam a escola, proporção de 
mães jovens. A única variável não significativa foi aquela que mensura a desigual-
dade de renda, o índice de Gini. O coeficiente da taxa de criminalidade no início 
da década de 1990 foi negativo e significativo, mostrando que municípios com 
níveis iniciais de criminalidade mais baixos apresentaram um crescimento maior 
dos homicídios que aqueles municípios com maiores níveis de homicídios.1�  
O coeficiente do nível da renda per capita foi positivo e significativo, mostrando 
que municípios com níveis iniciais de renda per capita mais altos apresentaram 
um maior aumento da criminalidade.

TABELA 21
Estimativas dos determinantes das variações nas taxas de criminalidade  
entre 1992 e 2002

Variáveis explicativas
Modelo MQO (1) Modelo defasagem espacial (2) Modelo erro espacial (3)

Coefic. Des.-padrão p-valor Coefic. Des.-padrão p-valor Coefic. Des.-padrão p-valor
Intercepto -20,235 3,522 0,000 -16,510 3,395 0,000 -12,075 3,714 0,001

Ln (Tx. homicídios 1992) -6,479 0,220 0,000 -6,609 0,214 0,000 -7,356 0,217 0,000
Ln (renda per capita) 4,058 0,571 0,000 3,446 0,551 0,000 3,649 0,611 0,000
Prop. domicílios sem água encanada 4,292 1,075 0,000 3,608 1,036 0,000 2,782 1,169 0,017
Prop. jovens 43,988 9,904 0,000 40,768 9,545 0,000 36,285 10,469 0,001
Prop. população urbana 1,901 0,769 0,014 1,670 0,742 0,024 1,819 0,776 0,019
Prop. crianças fora da escola 7,650 1,510 0,000 6,263 1,456 0,000 5,706 1,652 0,001
Prop. adolescentes com filhos 8,344 3,914 0,033 8,592 3,773 0,023 6,815 3,894 0,080
Coeficiente de Gini 3,072 2,486 0,217 4,183 2,399 0,081 1,560 2,622 0,552
Dummy aglomerações urbanas 2,996 0,352 0,000 2,686 0,340 0,000 2,640 0,373 0,000
Dummy aglom. Recife 16,845 2,521 0,000 11,659 2,436 0,000 11,459 3,196 0,000
Dummy aglom. Salvador 2,818 2,659 0,289 1,676 2,563 0,513 0,859 3,363 0,798
Dummy aglom. Belo Horizonte 9,592 1,783 0,000 6,499 1,723 0,000 6,698 2,357 0,004
Dummy aglom. Rio de Janeiro 9,089 2,334 0,000 7,556 2,251 0,001 7,839 2,980 0,009
Dummy aglom. São Paulo 11,104 1,537 0,000 9,098 1,482 0,000 6,586 2,058 0,001
Dummy aglom. Porto Alegre -2,583 1,158 0,026 -2,348 1,117 0,036 -2,813 1,461 0,054
RO 9,046 1,396 0,000 5,803 1,356 0,000 7,533 2,067 0,000
AC -4,029 2,058 0,050 -4,113 1,983 0,038 -3,424 2,841 0,228
AM -4,188 1,355 0,002 -5,087 1,306 0,000 -5,071 1,907 0,008
RR 1,869 2,449 0,445 0,659 2,362 0,780 2,316 3,485 0,506
PA -0,036 0,999 0,971 -1,176 0,964 0,222 -0,253 1,432 0,860
AP 1,425 2,361 0,546 0,070 2,278 0,976 2,724 3,330 0,413
TO 0,648 1,004 0,519 -0,328 0,969 0,735 0,146 1,412 0,917
MA -3,016 0,955 0,002 -3,347 0,920 0,000 -3,594 1,325 0,007
PI -1,666 0,947 0,079 -2,398 0,913 0,009 -2,259 1,315 0,086
CE 2,525 0,970 0,009 0,770 0,938 0,412 1,843 1,368 0,178
RN 0,636 0,969 0,511 -0,065 0,934 0,944 -0,212 1,375 0,878
PB -0,133 0,936 0,887 -0,769 0,902 0,394 -0,901 1,292 0,486
PE 12,624 0,964 0,000 10,203 0,939 0,000 11,879 1,329 0,000
AL 3,016 1,139 0,008 2,447 1,098 0,026 2,730 1,600 0,088
SE 1,452 1,223 0,235 1,326 1,178 0,260 0,740 1,744 0,671

(continua)

13. Em analogia à teoria de crescimento econômico, pode-se afirmar a ocorrência de convergência beta condicional, ou seja, os municí-
pios não estão convergindo para um mesmo nível de criminalidade, e sim para seus próprios níveis de estado estacionário.
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(continuação)
BA -1,999 0,823 0,015 -2,555 0,794 0,001 -2,617 1,147 0,022
MG -1,066 0,718 0,138 -1,586 0,692 0,022 -2,259 1,006 0,025
ES 6,543 1,215 0,000 5,839 1,172 0,000 6,054 1,733 0,000
SP 0,970 0,764 0,205 7,306 1,201 0,000 8,062 1,717 0,000
RJ 8,704 1,243 0,000 0,172 0,737 0,816 -0,048 1,080 0,965
PR 1,910 0,770 0,013 1,136 0,743 0,126 0,776 1,118 0,488
SC -0,790 0,855 0,356 -1,206 0,824 0,143 -2,286 1,222 0,061
RS 1,297 0,840 0,123 0,926 0,810 0,253 0,231 1,172 0,844
MS 6,294 1,189 0,000 4,956 1,148 0,000 6,241 1,703 0,000
MT 9,062 1,004 0,000 5,690 0,985 0,000 9,039 1,445 0,000

Coefic. de autocorrel. espacial  (ρ) --- --- --- 0,313 0,018 0,000 --- --- ---
Coefic. de autocorrel. espacial  (λ) --- --- --- --- --- --- 0,390 0,018 0,000

Diagnóstico para dependência espacial

Teste MI/DF Valor p-valor DF Valor p-valor DF Valor p-valor
Teste I de Moran (erro) 0,163831 21,370 0,000

 - Multiplicador de Lagrange (lag) 1 300,044 0,000

 - ML Robusto (lag) 1 24,929 0,000

 - Multiplicador de Lagrange 
(erro)

1 416,541 0,000

 - ML Robusto (erro) 1 141,426 0,000
Teste da razão de verossimilhança 1 267,309 0,000 1 372,885 0,000

Elaboração dos autores.

No que concerne ao percentual de pessoas sem acesso à água encanada, o 
sinal do coeficiente foi positivo, mostrando que municípios com maiores déficits 
desse serviço (que é uma proxy para a infra-estrutura social) no início do período 
foram os que tiveram os maiores aumentos nas taxas de homicídios. A variável 
que mensura a idade da população foi a proporção de jovens na população (15 a 
2� anos). O coeficiente de tal variável foi positivo, demonstrando que a idade é 
um fator importante para o crescimento da criminalidade.

O coeficiente da proporção da população que vive em áreas urbanas também 
foi positivo e significativo, mostrando que áreas inicialmente mais urbanizadas 
tiveram um maior aumento da criminalidade. As estimativas mostraram também 
que, nos municípios brasileiros, quanto maior a proporção de crianças fora da 
escola maior é o aumento da criminalidade. Tal resultado demonstra o papel im-
portante que a educação tem sobre os níveis de criminalidade futuros. Por fim, o 
coeficiente da variável proporção de adolescentes com filhos é positivo, mostrando 
que quanto maior a proporção de mães adolescentes, maior o aumento das taxas de 
homicídios. Esse resultado demonstra que uma maior desorganização do lar pode 
estar relacionada a um aumento da criminalidade. Em resumo, os resultados mos-
tram que municípios com piores indicadores socioeconômicos no início da década 
de 1990 apresentaram um maior incremento nas taxas de criminalidade. 

6 CONCLUSÕES

Neste trabalho foram analisados os determinantes das variações nas taxas de cri-
minalidade dos municípios brasileiros entre 1992 e 2002. Inicialmente, no intuito 
de estudar a evolução da criminalidade no período de 1992 a 2002, calculou-se 
a taxa de homicídios por 100 mil habitantes e a taxa de homicídios de pessoas 
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entre 15 e 29 anos por 100 mil habitantes para os 5.507 municípios brasileiros.  
Em seguida, o trabalho analisou a criminalidade dos municípios brasileiros no perí-
odo de 1992 a 2002. Foi mostrado que a situação da violência no Brasil é muito de-
sigual dentro das cinco regiões. Por exemplo: a menor taxa de homicídios em 2002 
pertence a Itajubá (MG), onde se verificou cerca de dois homicídios por cem mil 
habitantes. Por sua vez, Juruena (MT) obteve a maior taxa de homicídios entre os 
municípios brasileiros, cerca de 1�� homicídios por cem mil habitantes. Também 
estudou-se a distribuição espacial das taxas anuais de crescimento da criminalidade 
entre 1992 e 2002. Por exemplo: a região Nordeste apresenta o maior número de 
municípios (2�5) com aumento na criminalidade acima de 10% ao ano. 

Por fim, foram analisados os determinantes das variações da taxa de criminali-
dade entre 1992 e 2002. Desenvolveu-se um exercício econométrico com o intuito 
de testar a hipótese de que variações das taxas de homicídios estão relacionadas a 
uma gama de fatores socioeconômicos. Após a detecção da presença de autocorre-
lação espacial no modelo econométrico estimado, foram feitas estimações a fim de 
tratar tal problema. Em resumo, os resultados mostram que municípios com piores 
indicadores socioeconômicos no início da década de 1990 apresentaram um maior 
incremento nas taxas de criminalidade entre 1992 e  2002.

Educação mostrou-se uma variável importante como determinante do cres-
cimento da criminalidade nos municípios. Observou-se que um maior número 
de crianças fora da escola tem impacto positivo no aumento da criminalidade. 
Um menor nível educacional  reduz as possibilidades de melhor inserção no 
mercado de trabalho, aumentando o retorno de atividades criminosas. Ademais, 
o ambiente familiar influencia as variações nas taxas de criminalidade. Como 
foi notado, o aumento da instabilidade familiar, denotado pela maior propor-
ção de mães adolescentes, está relacionado ao aumento da criminalidade. Outro 
fator relacionado à inserção no mercado de trabalho e à estabilidade familiar é a 
proporção de jovens no município. Por exemplo: a grande quantidade de jovens 
aliada à dificuldade de esses jovens se inserirem no mercado de trabalho tende 
a aumentar a criminalidade. A renda per capita e a taxa de urbanização também 
foram variáveis significativas. Quanto mais rico e urbano for o município, maior 
o aumento na taxa de homicídios. Infra-estrutura urbana, da mesma forma, é 
relevante. As taxas de homicídios estão positivamente relacionadas com condi-
ções inadequadas de moradia. Por fim, averiguou-se que municípios com níveis 
iniciais de criminalidade mais baixos apresentaram um crescimento maior dos 
homicídios que aqueles municípios com maiores níveis de homicídios.

 Mostrou-se, também, que para alguns estados existem diferenças significativas 
tanto positivas quanto negativas nas variações das taxas de homicídios. Em relação ao 
efeito das aglomerações urbanas sobre a criminalidade, verificou-se que tais efeitos são 
positivos, i. e., nas aglomerações urbanas ocorreu maior aumento da criminalidade. 
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ANEXO

TABELA A
Municípios com taxa de homicídios superior a 50 homicídios  
por cem mil habitantes em 2002

Posição  
em 2002

Município
Taxa de homicídios em 2002

1992 2002 Variação anual  
1992-2002 (em %)

1o Juruena (MT) 14,2 134,3 22,5
2o Aripuanã (MT) 26,3 131,3 16,1
3o Serra (ES) 59,5 106,4 5,8
4o Tailândia (PA) 13,0 99,6 20,4
5o Coronel Sapucaia (MS) 41,6 96,9 8,4
6o Itamaracá (PE) 58,0 93,4 4,8
7o Recife (PE) 68,1 92,9 3,1
8o Cabo de Santo Agostinho (PE) 38,8 91,7 8,6
9o Paulista (PB) 3,3 91,4 33,2

10o Buritis (RO) 2,9 90,7 34,3
11o Foz do Iguaçu (PR) 35,1 89,8 9,4
12o Diadema (SP) 86,6 88,5 0,2
13o Itapecerica da Serra (SP) 56,8 87,3 4,3
14o Chupinguaia (RO) 4,5 87,0 29,7
15o Ribeirão (PE) 63,1 86,7 3,2
16o Macaé (RJ) 36,8 82,2 8,1
17o Nova Iguaçu (RJ) 74,9 82,2 0,9
18o Itaguaí (RJ) 62,3 82,2 2,8
19o São Sebastião (SP) 40,9 80,3 6,7
20o Itaboraí (RJ) 71,1 80,0 1,2
21o Caraguatatuba (SP) 45,0 79,8 5,7
22o Duque de Caxias (RJ) 66,5 79,5 1,8
23o Vitória (ES) 63,3 79,1 2,2
24o Jaboatão dos Guararapes (PE) 43,2 78,1 5,9
25o Mucajaí (RR) 46,7 77,1 5,0
26o Cariacica (ES) 56,2 76,7 3,1
27o Alto Boa Vista (MT) 9,0 76,7 21,5
28o Cabo Frio (RJ) 76,2 74,4 -0,2
29o Embu-Guaçu (SP) 32,3 74,1 8,3
30o Seropédica (RJ) 2,1 74,1 35,5
31o Taboão da Serra (SP) 43,7 74,0 5,3
32o Brasnorte (MT) 11,8 73,8 18,3
33o Brejo da Madre de Deus (PE) 12,0 72,8 18,1
34o Olinda (PE) 32,2 72,8 8,2
35o Campo Novo de Rondônia (RO) 6,4 72,4 24,2
36o Jacundá (PA) 13,2 71,7 16,9
37o Embu (SP) 61,3 71,5 1,5
38o Itapissuma (PE) 34,2 70,7 7,3
39o São José do Xingu (MT) 9,3 70,5 20,3
40o Itaquaquecetuba (SP) 49,9 69,7 3,3
41o Osasco (SP) 55,2 69,3 2,3
42o Goiana (PE) 22,9 68,1 10,9
43o Limoeiro (PE) 44,3 67,9 4,3
44o São Lourenço da Mata (PE) 33,4 67,6 7,1
45o Agrestina (PE) 38,6 67,4 5,6
46o Santa Cruz do Capibaribe (PE) 18,6 67,4 12,9
47o Pedro Canário (ES) 50,9 67,3 2,8
48o Petrolândia (PE) 33,5 67,2 6,9
49o Trindade (PE) 8,3 67,0 20,8
50o Petrolina (PE) 49,2 66,7 3,0
51o Cubatão (SP) 35,5 66,0 6,2
52o Monte Mor (SP) 13,0 65,7 16,2
53o Cotia (SP) 27,5 65,7 8,7

(continua)
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(continuação)
54o Guarulhos (SP) 48,1 65,6 3,1
55o Praia Grande (SP) 37,3 65,3 5,6
56o Maricá (RJ) 91,2 65,1 -3,4
57o Belford Roxo (RJ) 21,7 65,1 11,0
58o Itapevi (SP) 51,7 64,8 2,3
59o Caruaru (PE) 61,8 64,7 0,4
60o Queimados (RJ) 23,9 64,5 9,9
61o Ariquemes (RO) 178,0 64,2 -10,2
62o São Francisco do Guaporé (RO) 3,9 63,9 27,8
63o Juazeiro (BA) 41,3 63,4 4,3
64o Angra dos Reis (RJ) 36,1 62,9 5,6
65o Ribeirão Cascalheira (MT) 3,7 62,8 28,4
66o Marabá (PA) 20,7 62,4 11,0
67o Ribas do Rio Pardo (MS) 48,3 62,4 2,6
68o Jaguaré (ES) 17,8 62,3 12,6
69o Escada (PE) 47,4 62,2 2,7
70o Vila Velha (ES) 39,5 62,0 4,5
71o Nilópolis (RJ) 37,8 61,6 4,9
72o Rio das Ostras (RJ) 11,5 61,4 16,8
73o Abreu e Lima (PE) 20,6 60,9 10,8
74o Feira Nova (PE) 24,1 60,9 9,3
75o Maceió (AL) 43,4 60,5 3,3
76o Vila Rica (MT) 30,8 60,4 6,7
77o Campina Grande do Sul (PR) 24,7 60,4 9,0
78o Porto Velho (RO) 49,3 60,1 2,0
79o Paranhos (MS) 59,8 60,0 0,0
80o Amaraji (PE) 13,7 59,6 14,7
81o Cuiabá (MT) 10,2 59,2 17,6
82o Piraquara (PR) 27,7 58,9 7,6
83o Porto Murtinho (MS) 29,4 58,9 6,9
84o São Félix do Araguaia (MT) 3,4 58,3 28,3
85o Armação de Búzios (RJ) 3,3 58,2 28,7
86o Rio de Janeiro (RJ) 28,9 58,1 7,0
87o Tapurah (MT) 27,8 58,1 7,4
88o São Pedro da Aldeia (RJ) 15,7 58,1 13,1
89o Guarujá (SP) 29,3 57,5 6,7
90o Orocó (PE) 26,0 57,5 7,9
91o Cotriguaçu (MT) 4,8 57,2 24,7
92o Nazaré Paulista (SP) 33,9 57,1 5,2
93o Rio Bonito do Iguaçu (PR) 3,7 57,0 27,4
94o Hortolândia (SP) 8,0 57,0 19,7
95o Rondon do Pará (PA) 17,6 56,4 11,6
96o Ponta Porã (MS) 67,6 56,3 -1,8
97o Mauá (SP) 50,4 56,2 1,1
98o Ibimirim (PE) 8,0 56,2 19,5
99o São Paulo (SP) 46,6 56,1 1,9

100o Juína (MT) 39,2 56,0 3,6
101o Vitória de Santo Antão (PE) 45,0 55,5 2,1
102o Sirinhaém (PE) 24,3 55,3 8,2
103o Confresa (MT) 3,9 55,2 26,4
104o Palmares (PE) 45,6 55,2 1,9
105o Paudalho (PE) 32,6 55,2 5,2
106o Aracaju (SE) 44,6 55,1 2,1
107o Vicente Dutra (RS) 20,0 54,8 10,1
108o Igarassu (PE) 37,2 54,7 3,9
109o Rio Formoso (PE) 48,1 54,7 1,3
110o Campinas (SP) 28,8 54,3 6,3
111o Rio Crespo (RO) 7,8 54,2 19,3
112o Linhares (ES) 39,8 54,1 3,1
113o Paulista (PE) 22,3 53,6 8,8
114o Japeri (RJ) 10,7 53,5 16,1
115o Carapicuíba (SP) 35,3 53,4 4,2

(continua)
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116o Mongaguá (SP) 24,8 53,4 7,7
117o Parauapebas (PA) 17,9 53,0 10,9
118o Viana (ES) 41,0 52,7 2,5
119o São João do Jaguaribe (CE) 38,3 52,7 3,2
120o Jandira (SP) 35,1 52,6 4,1
121o Iaras (SP) 5,3 52,6 23,0
122o Belém de São Francisco (PE) 78,7 52,3 -4,1
123o Floresta (PE) 31,8 52,0 4,9
124o Sumaré (SP) 23,1 51,9 8,1
125o Araguaína (TO) 23,6 51,6 7,8
126o São Félix do Xingu (PA) 17,6 51,6 10,7
127o Franco da Rocha (SP) 28,4 51,6 6,0
128o Peruíbe (SP)4 37,4 51,6 3,2
129o Peixoto de Azevedo (MT) 78,4 51,5 -4,2
130o Lagoa Grande (PE) 3,0 51,2 28,3
131o São João de Meriti (RJ) 52,9 51,0 -0,4
132o Tucuruí (PA) 14,6 50,9 12,5
133o Vila Boa (GO) 4,8 50,8 23,6
134o Parati (RJ) 37,2 50,7 3,1
135o Garanhuns (PE) 53,7 50,7 -0,6
136o Nova Maringá (MT) 8,0 50,7 18,5
137o Cristalina (GO) 14,4 50,6 12,6
138o Tamandaré (PE) 3,1 50,4 27,9
139o Contagem (MG) 17,4 50,4 10,6
140o Niterói (RJ) 68,6 50,2 -3,1
141o Água Preta (PE) 72,4 50,1 -3,7

Fonte: Dirur/Ipea.




