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2. DINÂMICA DOS HOMICÍDIOS NO CENÁRIO NACIONAL 
 

Ainda que o crescimento da criminalidade urbana seja matéria controvertida, segundo 

Adorno (2002), os dados oficiais indicam que, desde os anos 1950, há uma tendência mundial 

em curso para o crescimento de crimes e da violência social e interpessoal. Para o autor, era 

de se esperar que o Brasil, assim como os demais países, também estivesse inserido nesse 

movimento crescente de criminalidade, embora seja fundamental considerar que no Brasil o 

fenômeno possui contornos específicos que reforçam a tendência mundial. 

De acordo com Cerqueira, Lobão e Carvalho (2005), ocorreram 794 mil homicídios no 

Brasil nos últimos 25 anos, o que corresponde a um crescimento médio anual de 5,6%, tendo 

o país atingido uma taxa de 28,5 homicídios para cada 100 mil habitantes, conforme 

apresentado no Gráfico 4. 

 
Gráfico 4 – Número e taxa de homicídios por cem mil habitantes. Brasil, 1980-2002 

 
Fonte: SIM/DATASUS. Elaborado por: Ipea (CERQUEIRA; LOBÃO; CARVALHO, 2005). 

 

Observa-se que em 1980 foram registrados 13.877 homicídios no território nacional e, 

em 2002, 49.587. Em se tratando de taxas de homicídios, verifica-se que estas aumentaram de 

11,7 em 1980 para 28,5 por 100 mil habitantes em 2002. De acordo com Waiselfisz (2010), 

na década 1997/2007, o número total de homicídios registrados pelo SIM passou de 40.507 

para 47.707, o que representa um incremento de 17,8%, pouco inferior ao incremento 

populacional do período que, segundo estimativas oficiais, foi de 18,6%. No Gráfico 5 a 

seguir, pode ser visto que o número de homicídios cresceu sistemática e significativamente 
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até o ano de 2003, com incrementos elevados: em torno de 5% ao ano. Já em 2004, essa 

tendência se reverte, quando o número de homicídios cai 5,2% em relação a 2003. Com 

menor intensidade, as quedas continuam ao longo de 2004, mas a partir desse ano os números 

absolutos começam a oscilar: elevam-se em 2006 e caem novamente em 2007. 

 

Gráfico 5 – Número de homicídios. Brasil, 1997-2007 

 
Fonte: SIM/SVS/MS: Instituto Sangari (Waiselfisz, 2010). Elaborado pela autora. 

 

Levando em conta o crescimento populacional do período, as Taxas de Homicídio 

(Gráfico 6) permitem observar que, ainda nesse último tramo – 2006 e 2007 –, registram-se 

quedas nas taxas de homicídio, ainda que bem menos expressivas se comparadas ao período 

anterior – 2003/2005. 
 

Gráfico 6 – Taxa de homicídios por cem mil habitantes. Brasil, 1997-2007 

 
Fonte: SIM/SVS/MS: Instituto Sangari (Waiselfisz, 2010). Elaborado pela autora. 
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Essas mudanças alteram o mapa tradicional dos homicídios no país, como pode ser 

visto na Tabela 12, onde encontramos as Unidades Federadas ordenadas pela situação de suas 

taxas de homicídio em 1997 e em 2007. 
 

Tabela 12 – Ordenamento da UF por Taxas de homicídio (em 100.000) população Total. Brasil, 1997-2007 

 
Fonte: SIM/SVS/MS. Elaborado por: Instituto Sangari (Waiselfisz, 2010). 
 

 

Em Pernambuco, a situação de violência urbana não apenas corrobora o que vem 

sendo apontado para o cenário brasileiro, mas mostra-se particularmente grave, com índices 

que superam os padrões nacionais de criminalidade. Segundo dados do plano estadual de 

segurança pública, Pacto pela vida16, entre 1996 e 2005 aproximadamente 42 mil 

Pernambucanos foram assassinados, fazendo com que desde 1998 as taxas de homicídio do 

estado se mantenham acima de 50 por 100 mil habitantes (PACTO PELA VIDA, 2007). A 

maior parte das mortes violentas intencionais registradas entre 2000 e 2004 (60%) aconteceu 

nos dez municípios do Estado com mais de 100 mil habitantes, caracterizando a criminalidade 

                                                             
16 Implementado pelo Governo Eduardo Campos em maio de 2007. 
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violenta em Pernambuco como “um fenômeno de seus maiores centros urbanos”, sendo 

importante observar que seis desses dez municípios pertencem à Região Metropolitana do 

Recife (RMR): Recife, Jaboatão, Olinda, Paulista, Cabo e Camaragibe (PACTO PELA VIDA, 

2007)17.  

 

3.3 Evolução dos Homicídios nas Regiões Metropolitanas e Capitais 

 

Ao analisar a evolução dos homicídios nas principais Regiões Metropolitanas do país, 

Waiselfisz (2010) afirma que, de forma geral, na década de 1997 a 2007, os homicídios nas 

Regiões Metropolitanas apresentaram crescimento negativo de 9,6%, marcadamente inferior 

ao ritmo do país (crescimento positivo de 17,8%) ou, inclusive, das Capitais (negativo de 

4,4%). Ainda assim, a Tabela 13 permite verificar uma evolução decenal extremadamente 

complexa, sujeita a determinantes diferenciados segundo o local. 

 
Tabela 13 – Número de Homicídios na População Total, por Região Metropolitana. Brasil, 1997/2007 

 
Fonte: SIM/SVS/MS, Instituto Sangari (Waiselfisz, 2010). Elaborado pela autora. 
 

Em primeiro lugar, podemos observar que em oito das dez Regiões os números 

cresceram e, em casos como o de Belo Horizonte, de forma muito expressiva, mais que 

triplicando seus quantitativos. Mas também Belém e Curitiba evidenciam índices 

preocupantes de crescimento. Compensando decididamente esses incrementos, a Região 

Metropolitana de São Paulo evidencia fortes e expressivas quedas. Essa Região, pelo seu peso 

                                                             
17 A RMR concentra 42% da população do Estado, ou seja, três milhões e trezentos mil habitantes dos oito milhões de 
pernambucanos residem na capital e cidades vizinhas. 
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demográfico, influencia decididamente nos resultados gerais, mas também o Rio de Janeiro 

apresentou uma moderada redução (29,4%) nos seus quantitativos. 

Quando analisamos as taxas de homicídio por 100 mil habitantes (Gráfico 7), 

percebemos que, Vitória, com um índice de 78,4 homicídios em 100 mil habitantes, e, pouco 

abaixo, a de Recife, com 72,6, encabeçam a lista das Regiões Metropolitanas por seus índices 

de violência homicida. 

 
Gráfico 7 – Evolução das Taxas de Homicídio (em 100.000) das Regiões Metropolitanas. Brasil, 1997/2007 

Fonte: SIM/SVS/MS, Instituto Sangari (Waiselfisz, 2010). Elaborado pela autora. 
 

Segundo Waiselfisz (2010), ao considerar exclusivamente as capitais, é possível 

verificar que a evolução dos homicídios, no período de 1997 a 2007, foi inferior à 

experimentada pelas UF como um todo, o que nos indica que os pólos dinâmicos da violência 

homicida já não se concentram nas grandes capitais do país. De acordo com o Gráfico 8, com 

17.249 homicídios em 1997, o quantitativo nas capitais cai para 16.490 em 2007, o que 

representa uma diminuição de 4,4% na década (contra 17,8% de aumento nas UF). Isto, de per 

si, já está a indicar uma mudança nos padrões vigentes até fins da década de 90, período 

caracterizado por fortes incrementos concentrados nas capitais e nas grandes metrópoles do 

país. 

 

0 20 40 60 80 100

São Paulo

Porto Alegre

Fortaleza

Belém

Curitiba

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Salvador

Recife

Vitória

54,6

25,4

23,8

22,4

23,9

67,9

18,3

38.0

71,6

84,9

19,1

32,8

36,4

37,7

39,8

41,9

43,9

50,4

72,6

78,4

2007 1997



81 
 

Gráfico 8 – Evolução do número de homicídios nas capitais. Brasil, 1997-2007 

 
Fonte: SIM/SVS/MS, Instituto Sangari (Waiselfisz, 2010). Elaborado pela autora. 

 

A Gráfico 9 relaciona o número de homicídios com a população existente nas capitais. 

Permite verificar que: 

a) As taxas das capitais são bem maiores que as taxas das UF (a taxa nacional, no ano 

2007, foi de 25,2 homicídios em 100.000 habitantes, enquanto a taxa das capitais foi 

de 36,6), indicando a existência, ainda, de uma forte concentração de violência nas 

capitais do país. 

b) Mas essa concentração da violência homicida nas capitais e grandes cidades vai 

perdendo peso de forma gradual, caindo ao longo do tempo. 

 

Gráfico 9 – Evolução das taxas de homicídio nas capitais e nas UF. Brasil, 1997-2007 

 
Fonte: SIM/SVS/MS. Elaborado por: Instituto Sangari (Waiselfisz, 2010). 
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c) Isso se explica pelo fato de as taxas das capitais terem caído 19,8% no período, 

quando as taxas das UF só caem 0,7%. Ao longo da década analisada, as taxas das 

capitais foram caindo progressivamente. 

 

De acordo com a Tabela 14, Maceió, Recife e Vitória lideram, em 2007, as capitais 

pelas suas taxas de homicídio. Por outro lado, capitais como São Paulo e Palmas são as que 

apresentam as menores taxas. 

 
Tabela 14 – Ordenamento das capitais por Taxas de homicídio (em 100.000) pop. total. Brasil, 1997-2007 

 
Fonte: SIM/SVS/MS, Instituto Sangari (Waiselfisz, 2010). Elaborado pela autora. 
 

De fato, na segunda metade da década de 90, a explosão da violência em Pernambuco 

teve como expoente a sua capital (PACTO PELA VIDA, 2007). No Recife, segundo os dados 

do Ministério da Saúde, entre 1994 e 1998, a taxa de mortalidade por assassinato cresceu de 

43,35 para 81,50 (ZALUAR & LEAL, 2001). Conforme os dados do mapa da violência dos 

municípios brasileiros, a média da taxa de homicídios de Recife, no período de 2000 a 2006, 

foi de 90,5/100.000 habitantes, colocando a cidade no primeiro lugar dentre as capitais mais 
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violentas, e no nono entre todas as cidades brasileiras. Recife também tem um dos mais 

elevados índices de homicídios por arma de fogo (79,2), considerando-se o conjunto dos 

municípios brasileiros (WAISELFISZ, 2008). No entanto, atualmente, dados da Secretaria de 

Defesa Social mostram que, de dezembro de 2006 a novembro de 2010, a quantidade de 

crimes violentos letais intencionais (CVLI) caiu 26,37% no estado. Na capital e Região 

Metropolitana, com seus 14 municípios, as reduções foram ainda mais significativas: 39,22% 

e 32,66%, respectivamente. 

A partir desses dados apresentados, torna-se importante salientar o processo de 

interiorização da violência percebido ao longo da análise empreendida. Em primeiro lugar, e 

focando a atenção nas Capitais, vemos, pelo Gráfico 10 que a sua participação na produção 

total de homicídios no país foi caindo progressivamente na década analisada por Waiselfisz, 

1997 a 2007. Se, em 1997, 42,6% dos homicídios do país aconteciam nas capitais, essa 

proporção cai rapidamente para, em 2007, representar 34,6%. Isto significa um ritmo de 

queda perto de 1% ao ano. 

 
Gráfico 10 - Participação (%) das Capitais nos Homicídios Totais. Brasil, 1997/2007 

Fonte: SIM/SVS/MS, Instituto Sangari (Waiselfisz, 2010). Elaborado pela autora. 
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com essas quedas significativas, os elevados quantitativos indicam claramente que o locus 

privilegiado da violência homicida continua nas grandes cidades e grandes metrópoles. 

 

Gráfico 11 - Participação (%) das Regiões Metropolitanas nos Homicídios Totais. Brasil, 1997/2007 

 
Fonte: SIM/SVS/MS, Instituto Sangari (Waiselfisz, 2010). Elaborado pela autora. 
 

 

Até o início da década de 90, o crescimento dos homicídios centrava-se, 

primordialmente, nas capitais e nas grandes regiões metropolitanas do país. Mas, a partir de 

meados da década passada, o crescimento da violência nas capitais e grandes metrópoles 

estagna ou vira negativo, enquanto as taxas globais continuam a crescer, ao menos, até 2003. 

Isso nos indica que os pólos dinâmicos da violência mudaram, em nosso caso, para os 

municípios do interior. Porém, essa mudança de eixo não significa que os números ou as taxas 

de homicídio do interior superam as dos grandes centros urbanos. Significa, simplesmente, 

que o crescimento dos homicídios, sua expansão, concentra-se agora em municípios do 

interior dos estados (WAISELFISZ, 2010). 

No gráfico a seguir (Gráfico 12), podemos observar que as várias desagregações 

geográficas utilizadas neste estudo apresentam modalidades de crescimento bem 

diferenciadas. No país como um todo, as taxas de homicídio entre 1997 e 2007 até caíram 

levemente (0,7%). Mas a queda nas Capitais foi bem maior (19,8%) e a das Regiões 

Metropolitanas maior ainda (25%). Na última metade do período considerado, capitais e 

regiões metropolitanas arrefeceram no crescimento da violência homicida, que começou a cair 

de forma mais ou menos contínua. Mas, apesar dessas quedas em capitais e regiões 

metropolitanas, as taxas dos Estados permaneceram mais ou menos constantes, indicando o 

aparecimento de novos eixos de violência fora das capitais ou das grandes regiões 
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metropolitanas do país. Foram esses conglomerados que lideraram a enorme escalada de 

violência acontecida no país até meados da década de 1990, produto do acúmulo de 

contradições derivadas do inchaço urbano. 

Mas, a partir de meados para fins da década passada, as taxas das regiões 

metropolitanas e capitais, salvo contadas exceções, ou estagnaram ou caíram, em alguns 

casos, de forma acelerada, como na região metropolitana de São Paulo. Esse fenômeno limita-

se às Capitais e Regiões Metropolitanas. No interior dos estados, os índices continuam a 

crescer lenta, mas constantemente. 

 
Gráfico 12 - Evolução das Taxas de Homicídio (em 100.000) desagregadas por área. Brasil, 1997/2007 

 
Fonte: SIM/SVS/MS, Instituto Sangari (Waiselfisz, 2010). Elaborado pela autora. 
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Nacional de Segurança, instituído em janeiro de 200118, dificultando a ação da criminalidade 

organizada, que migrou para áreas de menor risco. E em terceiro lugar, a melhoria na 

cobertura dos sistemas de coleta de dados de mortalidade, principalmente no interior do país, 

diminuiu a subnotificação existente nessa área. Em outras palavras, fenômenos que antes não 

eram registrados, passam a incidir nas estatísticas. 

Dessa forma, começam a se tornar visíveis, nos mapas da violência georreferenciados, 

novas reconfigurações da violência homicida, municípios do interior com elevadas taxas de 

homicídios que superam, algumas vezes com folga, os níveis de violência captados nas 

capitais ou nas regiões metropolitanas. Todas essas novas reconfigurações da violência 

demandam, ainda, ações específicas do Estado, não só na área da Segurança Pública, mas 

também, e fundamentalmente, no plano econômico e social, dado que todas essas 

configurações representam estruturas que permeiam os interesses das populações locais, ao 

encontrar modos de existência e subsistência nessas configurações. 

 

3.4 Criminalidade Violenta Letal e Intencional – CVLI em Pernambuco 

 

 
Embora a análise que empreenderemos se refira à cidade do Recife e sua Região 

Metropolitana – com base no banco de dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, 

que reúne informações sobre os crimes violentos letais intencionais - CVLI (homicídio, 

latrocínio e lesão corporal seguida de morte) ocorridos no período de 2004 a 2009 em todo o 

estado – torna-se fundamental, antes de tudo, situar as condições de criminalidade violenta no 

estado de Pernambuco, uma vez que a análise das particularidades da cidade do Recife e sua 

área metropolitana estão inseridas no contexto geral pernambucano. Deste modo, será descrito 

aqui os números referentes aos CVLI em todo o estado, bem como sua relação com a RMR e 

capital. 

Nesta linha de raciocínio, o banco de dados de SDS – PE, a respeito dos CVLI no 

período de 2004 a 2009 (Tabela 15), apresenta abaixo as variáveis definidas para a análise, 

podendo-se observar que, com exceção da variável “bairro de ocorrência”, para a qual 

                                                             
18 Foram canalizados recursos federais e estaduais,principalmente para aparelhamento dos sistemas de segurança pública 
nos grandes conglomerados metropolitanos. 
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inexistem informações em 37,8% dos casos, em todas as outras variáveis há dados para 

praticamente todos os casos do banco.  

 
Tabela 15 – CVLI, Pernambuco, 2004-2009: casos válidos e missings 

 Variáveis Casos 

 Válidos Missing Total 
N % N % N % 

Ano 26421 100,0 0 ,0 26421 100,0 
Bairro  16429 62,2 9992 37,8 26421 100,0 
Dia da semana  26421 100,0 0 ,0 26421 100,0 
Dia do mês  26421 100,0 0 ,0 26421 100,0 
Local de ocorrência  25846 97,8 575 2,2 26421 100,0 
Município  26414 100,0 7 ,0 26421 100,0 
Mês  26421 100,0 0 ,0 26421 100,0 
Natureza jurídica do crime  26421 100,0 0 ,0 26421 100,0 
Objeto/arma utilizada na vítima  26420 100,0 1 ,0 26421 100,0 
Período do dia  26413 100,0 8 ,0 26421 100,0 
Região  26417 100,0 4 ,0 26421 100,0 
Idade da vítima 25905 98,0 516 2,0 26421 100,0 
Faixa etária da vítima 25905 98,0 516 2,0 26421 100,0 
Sexo da vítima  26401 99,9 20 ,1 26421 100,0 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

No período em análise, 2004 a 2009, aconteceram 26.421 casos de CVLI no estado de 

Pernambuco (Tabela 16), sendo o ano de 2006 aquele que concentrou o maior número de 

ocorrências de CVLI (4.637 casos), o que corresponde a 17,6% dos casos analisados. Entre 

2004 e 2006, observa-se um crescimento destes crimes, nos dois anos seguintes, porém, 

verifica-se uma discreta redução nos casos, seguida, no ano de 2009, da queda mais 

expressiva (4016 casos) correspondente à meta anual estabelecida pelo Pacto pela Vida em 

maio de 2007. 

 

Tabela 16 – Variação anual dos CVLI, Pernambuco, 2004-2009 
Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Nº de casos 4194 4460 4637 4592 4522 4016 26421 

% 15,9 16,9 17,6 17,4 17,1 15,2 100,0 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

Quase a totalidade dos casos analisados no banco de dados refere-se a homicídios, 

mas, no período dos seis anos, pode-se observar uma redução na proporção deste tipo penal e 

da correspondente elevação dos crimes de latrocínio (Tabela 17). 
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Tabela 17 – CVLI – Ano de ocorrência e a natureza jurídica, Pernambuco, 2004-2009 

Natureza jurídica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Homicídio 99,24% 98,41% 98,62% 97,54% 96,75% 96,89% 97,91% 

Latrocínio 0,76% 1,55% 1,21% 2,44% 2,99% 2,81% 1,96% 

Lesão corporal seguida de 
morte 0,00% 0,04% 0,17% 0,02% 0,27% 0,30% 0,13% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

 
De acordo a tabela abaixo (Tabela 18), a Região Metropolitana do Recife concentrou 

pouco mais de um terço de todos os casos ocorridos no estado ao longo desses seis anos 

analisados, o que corresponde a 34,1% dos casos e, seguida pela capital do estado com 22,6% 

dos casos, o que significa que estas duas regiões juntas correspondem a mais da metade dos 

CVLI ocorridos, mais especificamente 56,7%. Percebe-se ainda que, em média, aconteceram 

4402 CVLI a cada ano em Pernambuco, 367 a cada mês ou, ainda, 12 casos por dia e, mais 

uma vez a RMR e cidade do Recife apresentam os maiores números. 

 

Tabela 18 – Número, proporção e médias de CVLI - Regiões do estado, Pernambuco, 2004-2009 

Região 
Total Médias 

Nº % Anual Mensal Diária 
RMR 9021 34,1 1503,5 125,3 4,2 
Recife 5969 22,6 994,8 82,9 2,8 

Agreste 4975 18,8 829,2 69,1 2,3 
Zona da Mata 3570 13,5 595,0 49,6 1,7 

Sertão 2882 10,9 480,3 40,0 1,3 
Total 26417 100,0 4402,8 366,9 12,2 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

 

No entanto, ao analisarmos a variação média ao longo dos anos, (Gráfico 13), observa-

se uma redução significativa dos CVLI na RMR e na capital do estado, que apresentam uma 

variação média de -17.4% e -19%, respectivamente. Nas outras regiões do estado, embora 

apareça uma redução no número de casos no último ano, suas variações médias ainda são 

positivas. 
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Gráfico 13 – Variação no número de CVLI - Ano e regiões do estado, Pernambuco, 2004-2009 

 
Região  Ano  Total 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
RMR - Variação %  -0,4 0,4 0,6 -6,8 -11,9 -17,4 
Recife - Variação %  1 8 -5 -6 -16 -19 
Agreste - Variação %  17 4 -5 13 -8 19 
Zona da Mata - Variação %  5 8 7 -6 -9 4 
Sertão - Variação %  31 3 1 8 -7 35 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

Ao desagregarmos esses dados e analisarmos os municípios (Gráfico 14), percebe-se 

que, quase 60% (ou 15.750 casos) de todos os CVLI do estado aconteceram em apenas dez 

municípios, mas, entre estes, 69,3% (ou 10.916 casos) aconteceram em apenas três 

municípios, todos da Região Metropolitana, são eles, Recife, Jaboatão dos Guararapes e 

Olinda. Isoladamente, estes três municípios responderam por 41,3% de todos os CVLI do 

estado neste período. 

 
Gráfico 14 – Distribuição dos CVLI - Municípios de maior ocorrência, Pernambuco, 2004-2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
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No entanto, nesses três municípios – Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda – 

pode-se observar uma tendência de redução no número de casos no período analisado, 2004 a 

2009, como se vê no gráfico abaixo (Gráfico 15). Nos municípios de Olinda e Jaboatão, a 

redução no número de CVLI no período foi de 26% e em Recife, chegou a 19% - números 

muito mais altos do que a redução ocorrida no estado, que ficou em 4,2% para os seis anos. 
 

Gráfico 15 – Variação anual - CVLI - três municípios de maior ocorrência em Pernambuco, 2004-2009 

 
Município 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variação total 
Recife – Variação %   1 8 -5 -6 -16 -19 
Jaboatão do Guararapes –Variação %  2 -7 -1 -8 -14 -26 
Olinda – Variação %  1 -18 -4 2 -9 -26 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

 
Na tabela abaixo (Tabela 19), que diz respeito aos municípios do estado e seus 

respectivos bairros, é apresentado os dez bairros com maior ocorrência de CVLI no período 

analisado, no qual se verifica que cinco desses bairros estão situados na cidade do Recife, três 

pertencem ao município de Jaboatão dos Guararapes, um pertence ao Cabo de Santo 

Agostinho e um pertence ao município de Olinda. 

 
Tabela 19 – Nº e média anual de CVLI nos dez bairros de maior ocorrência, Pernambuco, 2004-2009 

Bairro Município 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Média 
anual 

Prazeres Jaboatão dos Guararapes 99 111 95 103 77 43 528 88,0 
Ibura Recife 116 75 70 72 52 39 424 70,7 

Piedade Recife 72 54 59 64 35 36 320 53,3 
Santo Amaro Recife 52 72 72 59 31 13 299 49,8 

Ponte dos 
Carvalhos 

Cabo de Santo 
Agostinho 46 50 44 56 45 47 288 48,0 

Cohab Recife 35 38 41 71 47 45 277 46,2 
Boa Viagem Recife 40 40 49 53 46 29 257 42,8 

Peixinhos Olinda 52 36 40 43 38 34 243 40,5 
Barra de 
Jangada Jaboatão dos Guararapes 41 45 48 37 36 33 240 40,0 

Muribeca Jaboatão dos Guararapes 34 43 33 52 33 40 235 39,2 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
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No entanto, com a redução no âmbito municipal, a maior parte destes bairros também 

apresentou reduções significativas nos CVLI neste período (Gráfico 16). A redução mais 

expressiva ocorreu no bairro de Santo Amaro em Recife, de 75%, e a menor foi no bairro de 

Barra de Jangada em Jaboatão dos Guararapes, de 20%, ambos acima da meta de 12%, 

definida no Pacto pela Vida em 2007. Os bairros de Cohab em Recife, Muribeca em Jaboatão 

dos Guararapes e Ponte dos Carvalhos no Cabo de Santo Agostinho, apresentaram elevação 

dos CVLI, sendo nos dois primeiros casos bastante significativa. 

 
Gráfico 16 – Variação CVLI - Dez bairros de maior ocorrência em Pernambuco, 2004-2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 
 

Uma vez demonstrados os números para o estado de Pernambuco, partiremos para a 

análise mais minuciosa desses dados, no que diz respeito à cidade do Recife e sua Região 

Metropolitana, dessa vez, um maior enfoque será dado às circunstâncias de ocorrência da ação 

violenta, caracterizando o contexto situacional do CVLI – crime, violento, letal e intencional.  
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3. CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA CRIMINALIDADE VIOLENTA 
 

Esta seção trata da configuração espacial dos crimes violentos letais e intencionais – 

CVLI (homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte) – ocorridos na cidade do 

Recife no âmbito de seus diferentes subespaços e de como essa configuração se articula com a 

estrutura sócio-espacial do município e sua Região Metropolitana. 

Inicialmente faz-se uma apresentação da variável dependente, os dados 

correspondentes aos CVLI em Recife e RMR, sua distribuição ao longo dos anos de 2004 a 

2009, o perfil das vítimas – buscando evidenciar possíveis configurações (padrões, diferenças 

e semelhanças) inerentes a elas ao longo do tempo – bem como, características da situação de 

homicídio – identificando o contexto e especificações da ocorrência do crime, descrição dos 

subespaços analisados e da configuração espacial da mortalidade por CVLI ao longo desses 

cinco anos, por hora, considerando o município e o bairro como a região da ocorrência do 

fato, sua respectiva população exposta ao risco e seu entorno imediato. 

Em seguida, serão descritos os indicadores demográficos, sociais, e os indicadores de 

infra-estrutura urbana – variáveis independentes do sistema – selecionados criteriosamente 

para as análises, através de estudo de correlação espacial, das inter-relações entre as 

características sócio-espacias e a vitimização, da violência urbana dentro da cidade do Recife. 

Para este estudo, das unidades espaciais de análise, mais uma vez toma-se como base a 

divisão territorial dos municípios da RM e os bairros da cidade do Recife, por ser considerada 

a unidade de menor nível de agregação espacial das ocorrências de CVLI e indicadores do 

IBGE. A partir de estudos realizados, sabe-se que a unidade de análise apenas por município 

pode gerar uma homogeneização dos dados na espacialização final dos índices, 

impossibilitando diagnosticar com maiores detalhes situações internas à escala das cidades.  

Os bairros da cidade do Recife sugeridos como unidade básica de análise territorial, 

são apresentados como uma tentativa de inserir nas análises e no tratamento das informações 

maior resolução dos dados, evidenciando detalhes quantitativos e qualitativos inter e intra-

municipais. O Recife mantém uma divisão político-administrativa constituída de seis RPAs – 

Regiões Político-Administrativas – que congregam os 94 bairros existentes na cidade, 

agrupados de acordo com sua localização. Embora a funcionalidade dessa divisão se volte 

mais para as necessidades do planejamento e da administração para as quais foi criada, ela 
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reflete de algum modo a realidade dos diferentes territórios existentes na cidade, do ponto de 

vista das relações sociais que neles se desenvolvem ou da realidade econômica da população 

que neles vive, permitindo que se identifiquem os locais onde os contrastes encontram-se 

mais acirrados. 

Finalmente, busca-se compreender como a mortalidade por causas violentas dentro da 

cidade do Recife interage com o espaço metropolitano. Neste sentido, a partir da análise dos 

níveis e evolução das taxas de CVLI segundo residência e da distribuição dos óbitos 

analisados por ocorrência nos municípios da região metropolitana, faz-se um esforço no 

sentido de identificar como o processo de espraiamento urbano e, portanto, de ocupação dos 

espaços periféricos do município se articula com o fenômeno em questão. 

 

3.5 CVLI em Recife e Região Metropolitana, a Variável Dependente 

 

Os dados que serão analisados, a seguir, foram coletados no banco de dados do 

INFOPOL - SDS19, que versam sobre os CVLI - crimes violentos letais intencionais 

(homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte), no período de 2004 a 2009, para a 

cidade do Recife e sua Região Metropolitana20. O período é determinado pelos dados 

disponíveis na SDS, uma vez que nos anos anteriores as informações apuradas não permitiam 

uma análise aprofundada como a que pretendemos realizar. 

Inicialmente foi elaborado um instrumento de coleta de dados focado nas informações 

da vítima do crime e no fato delituoso especificamente. Tal instrumento combinou 

informações de cunho quantitativo (natureza jurídica do crime, objeto/arma utilizada, sexo da 

vítima, faixa etária da vítima, local da ocorrência do crime, período do dia, dia da semana, 

mês da ocorrência), informações espaciais (localização geográfica / bairro em que ocorreu o 

crime), e por fim, foi construída uma taxa de risco para os bairros da cidade e RMR, taxa está 

baseada na população em risco, nos número de eventos ocorridos em cada bairro e no seu 

entorno imediato. 

                                                             
19 Secretaria de Defesa Social do estado de Pernambuco. 
20 Composta pelos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de 
Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Moreno, Itapissuma e Recife. 
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O banco de CVLI reúne 26401 casos ocorridos em Pernambuco, no período de 2004 a 

2009. Originalmente construído em formato Excel, foi convertido para o programa 

SPSS.WIN 17.0, no qual foram feitas as análises.  O banco reuniu 27 variáveis, classificadas 

da seguinte forma (Tabela 20): 

 
Tabela 20 – Descrição das variáveis do Banco de CVLI, Pernambuco 

Variáveis 

Tipo Nº Nome 
Identificadoras 4 Circunscrição, circunscrição 2, Nº ID, nº BOPC 

Temporais 7 Dia da semana, ano, mês, dia do mês, hora, data, período do dia 
Espaciais 7 Região, município, bairro, local, logradouro, território, área 

Vítima 5 Sexo, idade, faixa etária, nome, mãe 
Características do 

crime 4 Natureza jurídica, arma/objeto, nº de vítimas, total de ocorrências 

Total 27  
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

Com relação aos procedimentos analíticos, os dados dos quais dispomos permitiram, 

em um primeiro momento, apenas análises de natureza descritiva – médias e freqüências 

simples e de acordo com o ano de ocorrência e a idade da vítima – e posteriormente foi feito o 

mapeamento dos dados espaciais, com utilização do software Terra View, permitindo a 

visualização e análise espacial das informações. 

Nos seis anos analisados, de 2004 a 2009, como mostra a tabela a seguir (Tabela 21), 

foi contabilizado um universo de 5969 (cinco mil novecentos e sessenta e nove) casos de 

CVLI na cidade do Recife e, 9019 (nove mil e dezenove) casos de CVLI nos outros 

municípios da Região Metropolitana do Recife. Assim como ocorreu no resto do país, entre 

2004 e 2009 observa-se uma redução dos casos de crimes violentos letais intencionais na 

RMR, especialmente na capital, conforme demostra a tabela abaixo. Ainda assim, concentra-

se na cidade do Recife o maior número de CVLI, pois de um total de 14.988 (quatorze mil, 

novecentos e oitenta e oito) registros na RMR entre 2004 e 2009, 5969 casos ocorreram no 

Recife, o que corresponde a 39,82% dos casos da RMR. 
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Tabela 21 – Número de CVLI – Recife e RMR, 2004 - 2009 

Região 
Ano 

Total 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

RMR 1564 1558 1564 1574 1467 1292 9019 

Recife 1007 1020 1101 1045 978 818 5969 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
  

Através do gráfico abaixo (Gráfico 17) podemos melhor observar o comportamento 

desses números brutos ao longo dos anos. No que diz respeito a Região Metropolitana do 

Recife, no período de 2004 a 2006 os números se mantêm relativamente estáveis, apresenta 

um pequeno crescimento em 2007 e, a partir daí apresenta um redução significativa, 

terminando 2009 com o menor número de CVLI ao longo dos seis anos. Já em relação à 

cidade do Recife, vemos que do ano de 2004 até o ano de 2006 existe um constante 

crescimento no número de CVLI ocorridos nesta cidade. Somente a partir do ano de 2006, 

esses números começam a reduzir, apresentando valores cada vez menores no decorrer dos 

anos de 2007, 2008, e 2009, quando por fim, atinge o menor número de casos ao longo do 

período estudado. 

 
Gráfico 17 – Número de Ocorrências – Recife e RMR, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
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o tipo de arma utilizada, o perfil da vítima – sexo e faixa etária, características do tempo / 
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identificar padrões, semelhanças e diferenças que permitam construir um esboço das 

condições determinantes da prática do crime violento, letal e intencional na cidade do Recife e 

sua Região Metropolitana, no período observado. 

 

3.1.1.   Natureza Jurídica do Crime 

 

De acordo com a natureza jurídica do crime, os dados foram desagregados em 

homicídio, latrocínio, e lesão corporal seguida de morte, estabelecido pelo conceito de CVLI 

– crime violento letal e intencional. Como pode ser verificado a seguir (Gráfico 18), o 

homicídio é o tipo criminal mais comum na RMR, 98% dos casos, seguido de longe pelos 

casos de latrocínio, com 2% dos casos. Já os casos de lesão corporal seguidos de morte não 

são significativos estatisticamente. 

 
Gráfico 18 – Natureza Jurídica do Crime – Região Metropolitana do Recife, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

No gráfico abaixo (Gráfico 19), a proporção observada nos anos de 2004 a 2009 

demonstra que quase a totalidade dos crimes ocorridos em Recife, mais especificamente 

98,4% deles, no período de tempo estabelecido, foram de homicídios. Os casos de latrocínio, 

assalto seguido de morte, correspondem a 1,5% do total.. Já os casos de lesão corporal 

seguida de morte, não são significativos, pois representam apenas 0,1% dos casos. 
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Gráfico 19 – Natureza Jurídica do Crime - Recife, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

Já o gráfico abaixo (Gráfico 20), apresenta o número de casos ocorridos e o 

comportamento dessa variável ao longo dos anos de 2004 a 2009. Com relação a RMR, entre 

os anos de 2004 a 2007, há uma oscilação no número de homicídios. A partir de 2007, tem 

início uma tendência de redução. Já nos casos de latrocínio, o ano de 2007 apresenta o maior 

número de ocorrências, com tendência de redução a partir do ano seguinte. Os casos de lesão 

corporal seguida de morte têm seu ano mais alto em 2006, caindo até 2008 e voltando a subir 

em 2009, mas com total sem significância estatística, conforme podemos observar adiante: 

 
 
Gráfico 20 – Natureza Jurídica do Crime X Ano de Ocorrência- RMR, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

No caso da cidade do Recife (Gráfico 21), em relação os crimes de homicídio, os 

indicadores mostram que nos anos de 2004 e 2005 o número de casos permaneceu estável, 

vindo a aumentar em 2006, e a partir de então, decrescendo até o ano de 2009 quando atingiu 

o seu menor valor, nos seis anos de estudo. Em relação ao crime de latrocínio, o gráfico 
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demonstra um aumento no número de casos nos anos de 2004 e 2005, esses casos diminuem 

no ano de 2006, mas, voltam a crescer em 2007, para novamente caírem em 2008 e 2009. Já 

no que concerne ao crime de lesão corporal seguida de morte, ao longo dos anos o número de 

casos oscilam entre 0 e 1 caso apenas. 

 

Gráfico 21 – Natureza Jurídica do Crime X Ano de Ocorrência- Recife, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

 

3.1.2. Objeto / Arma Utilizada 

 

Mesmo com as campanhas recentes de desarmamento no país, o objeto mais 

frequentemente utilizado nos crimes violentos estudados são armas de fogo, tanto nas 

ocorrências registradas contra homens como contra mulheres, no Recife ou em sua Região 

Metropolitana. Armas brancas e outros tipos de instrumentos usados são proporcionalmente 

raros.  

O Gráfico 22 adiante descreve melhor o uso de armas e outros instrumentos nos 

crimes praticados no período de seis anos sob análise. Através dele é possível perceber a 

utilização elevada de arma de fogo em relação a armas brancas e a outros instrumentos. Os 

dados demonstraram que 88% dos crimes foram cometidos com a utilização de armas de fogo, 

em 6% casos houve o emprego de arma branca e em 6% dos casos houve o emprego de outros 

tipos de objetos. 
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Gráfico 22 – Objeto / Arma Utilizada - RMR, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

No Gráfico 23, a seguir, verificamos um crescimento nas ocorrências com arma de 

fogo entre 2004 e 2006, quando se inicia um processo gradual de queda, que perdura até o ano 

de 2009. No caso de armas brancas, há uma oscilação de queda e elevação ano a ano no 

período observado. A situação é semelhante à existente nos casos de crimes praticados com 

outros objetos, quando a variação não chega a indicar uma tendência relevante em termos 

significativos.  
 
 

Gráfico 23 – Objeto / Arma Utilizada X Ano de Ocorrência- RMR, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

Com relação ao tipo de instrumento utilizado na prática dos crimes de CVLI em 

Recife (Gráfico 24) nos anos de 2004 a 2009, a análise confirma a predominância do uso das 

armas de fogo na execução das vítimas. Os dados evidenciaram que 89,3% dos crimes foram 
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cometidos com a utilização de armas de fogo, em 5,8% casos houve o emprego de arma 

branca e em 4,9% dos casos houve o emprego de outros tipos de objetos. 
 

Gráfico 24 – Objeto / Arma Utilizada - Recife, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

Se observarmos o tipo de arma utilizada ao longo do tempo, vemos que, entre os anos 

de 2004 a 2006, os números de casos no qual se fez uso de arma de fogo na execução das 

vítimas aumentaram (Gráfico 25), no entanto, a partir do ano 2006 até o ano de 2009, os 

números de casos com arma de fogo diminuíram, chegando ao seu menor valor, em seis anos. 

Em relação ao uso de arma branca, assim como, o uso de outros tipos de objetos, os números 

de casos oscilam ao longo do período estudado, ora pra mais, ora pra menos. 

 

Gráfico 25 – Objeto / Arma Utilizada X Ano de Ocorrência- Recife, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
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3.1.3. Faixa Etária das Vítimas 

 

No que diz respeito à faixa etária das vítimas de CVLI na Região Metropolitana do 

Recife, podemos observar no gráfico a seguir (Gráfico 26), que de acordo com as faixas 

etárias trabalhadas no banco de dados da SDS – PE, um número bastante expressivo, mais 

precisamente 56% dessas vítimas, se encontra na faixa etária ‘Adulto Jovem (18 a 30 anos)’. 

Já em 33% dos casos de CVLI as vítimas pertencem a faixa etária ‘Adulto (31 a 65 anos)’ e, 

7% estão na faixa etária ‘Adolescente (13 a 17 anos)’. As outras faixas etárias não apresentam 

números significativos de vítimas. 

 

Gráfico 26 – Faixa Etária das Vítimas - Recife, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

A partir dos dados analisados, foi calculada a média de idade das vitimas de CVLI em 

Recife, ao longo do período de 2004 a 2009. No gráfico abaixo (Gráfico 27), pode-se observar 

que, mais da metade das vítimas de CVLI, 61,5% dos casos, correspondem a categoria 

agregada – adulto / jovem de 18 a 30 anos de idade. Em relação a categoria – adultos de 31 a 

65 anos de idade, podemos ver que ela aparece em 26,6% dos casos, já a categoria referente 

aos adolescentes de 13 a 17 anos de idade, corresponde a 10,7% dos casos. As categorias dos 

recém-nascidos ou lactantes, das crianças de 1 a 12 anos e dos idosos acima de 65 anos de 

idade, não representam uma amostra significativa dos casos, apresentando apenas 0,1%, 0,5% 

e 0,6% dos casos, respectivamente. 
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Gráfico 27 – Faixa Etária das Vítimas - Recife, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 
 

3.1.4. Sexo das Vítimas 

 

Os dados referentes ao sexo das vítimas de CVLI na Região Metropolitana do Recife, 

média gerada a partir dos anos de 2004 a 2005 (Gráfico 28), demostra o predomínio dos casos 

de crimes violentos contra os indivíduos do sexo masculino, como se pode observar no 

gráfico a seguir. No qual, 93,83% das vítimas de CVLI são do sexo masculino, contra apenas 

6,17% vítimas do sexo feminino. 
 

Gráfico 28 – Sexo das Vítimas - RMR, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
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Os dados referentes ao sexo das vítimas de CVLI em Recife, média gerada a partir dos 

anos de 2004 a 2005 (Gráfico 29), indicam que em 93,1% dos casos a vítima era do sexo 

masculino, e em apenas 6,9% dos casos a vítima pertencia ao sexo feminino. 

 
 
Gráfico 29 – Sexo das Vítimas - Recife, 2004 – 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 
 

Já os gráficos abaixo (Gráficos 30 e 31), mostram o comportamento da variável sexo 

da vítima ao longo dos anos de 2004 a 2009, para o Recife e sua região metropolitana. Nos 

mesmos, a não ser pelo número de casos, não se percebe diferenças significativas ao longo 

dos anos.  

Tanto para a RMR como para a cidade do Recife, em relação às vítimas do sexo 

masculino, percebe-se um período de crescimento, de 2004 a 2006, dos casos com vitimas 

deste sexo. No entanto, a partir de 2006, há uma queda no número dessas vítimas, vindo em 

2009 a atingir o menor número ao logo dos seis anos.  

 
Gráfico 30 – Sexo das Vítimas x Ano de Ocorrência - RMR, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
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Gráfico 31 – Sexo das Vítimas x Ano de Ocorrência - Recife, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

Já em relação às vítimas do sexo feminino, observando os números que indicam a 

quantidade de vitimas deste sexo, nota-se que na RMR, de 2004 a 2006, a um aumento no 

número de ocorrências, em 2007 e 2008 esses números caem, para voltar a crescer em 2009. 

Na cidade de Recife ocorre um decréscimo de vítimas do sexo feminino ao longo dos anos de 

2004 a 2008, no entanto no ano de 2009, depois de um período de cinco anos de queda, o 

número de vítimas do sexo feminino cresce. 

 

3.1.5. Dia da Semana da Ocorrência do Crime  

  

Através da análise da média dos anos de 2004 a 2009, em relação ao dia da semana em 

que os crimes de CVLI ocorreram na Região Metropolitana e na cidade do Recife (Gráficos 

32 e 33), pode-se perceber que os gráficos apresentam bastantes semelhanças, nos quais o dia 

de domingo se sobressai com 21,1% e 22,3% dos casos respectivamente, seguido de perto 

pelo dia de sábado com 19,3% e 20,0% dos casos. Os dias de sexta-feira aparecem logo atrás 

com 13,7% e 14,4%, seguido pela segunda-feira com 13,4% e 12,1% dos casos 

respectivamente, acompanhados de perto pelos dias de quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, 

que não apresentam muita variação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

935 948 1032 978 918

746

72 72 68 67 60
72

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Masculino Feminino



105 
 

Gráfico 32 – Dia da Semana da Ocorrência do Crime - RMR, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

Gráfico 33 – Dia da Semana da Ocorrência do Crime - Recife, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 
 

Ao analisarmos o dia da semana em que o crime ocorreu, ano a ano, de 2004 a 2009 

(Gráficos 34 e 35), os dados relativos ao dia da semana em que ocorreu o crime, cruzados 

com cada ano da pesquisa, no que se refere à RMR, apontam o domingo como o dia de maior 

número de registros, a partir de 2006, acontece uma redução que se prolonga até 2008 - com 

uma queda significativa neste ano -, quando as ocorrências voltam a crescer com relação a 

este dia da semana. Em seguida, o sábado aparece como o segundo dia com maior número de 

registros de letalidade. Há uma oscilação entre 2004 e 2009, com elevação e queda que não 

permitem indicar uma tendência para o período especificamente para as ocorrências 

relacionadas aos sábados, torna-se pertinente notar o aumento de ocorrências relevante no ano 

de 2008, mesmo ano em que acontece a redução de casos aos domingos. As sextas-feiras 
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ocupam o terceiro lugar em registros, também com uma variação ano a ano observado, 

impedindo a percepção de uma tendência.  

 

Gráfico 34 – Dia da Semana da Ocorrência do Crime X Ano de Ocorrência - RMR, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

No caso da cidade do Recife (Gráfico 35), percebe-se que os casos ocorridos no dia de 

domingo, entre os anos de 2004 a 2007, se mantiveram relativamente estáveis, sofrendo uma 

significativa queda de 2007 a 2008, e posteriormente voltando a crescer no ano de 2009, 

enquanto todos os outros dias da semana tiveram queda de suas taxas. No que concerne ao dia 

da segunda-feira, entre os anos de 2004 a 2005, o número de casos ocorridos diminuíram, 

vindo a crescer em 2006 e se estabilizar em 2007, sofrendo uma queda significativa em 2008 

e novamente se estabilizando em 2009.  

Em relação à terça-feira, entre os anos de 2004 a 2006, o número de casos ocorridos 

aumenta, para no ano seguinte sofrer uma leve queda. Em 2008, o número de casos 

novamente aumenta vindo a cair em 2009, neste caso, apresentando seu menor valor em seis 

anos. Os dados referentes aos casos ocorridos na quarta-feira e quinta-feira apresentam um 

comportamento de oscilação ao longo dos seis anos de estudo. Na sexta-feira, o número de 
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2004 a 2008, já no ano de 2009, sofrem uma significativa queda, apresentando o menor 

número de casos ao longo dos seis anos de estudo. 

 
Gráfico 35 – Dia da Semana da Ocorrência do Crime X Ano de Ocorrência - Recife, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

3.1.6. MÊS DA OCORRÊNCIA 

 

Em relação aos meses em que ocorreram os CVLI, na média dos anos de 2004 a 2009 

(Gráfico 36), percebe-se que os dados não apresentam muita diferença de um mês a outro, 

sendo os crimes bem distribuídos ao longo dos meses, não há um mês que concentre um 

maior número de casos registrados de CVLI. Há uma distribuição ao longo dos 12 meses que 

não permite identificar uma tendência. 

 No que diz respeito à RMR, os meses de Dezembro e Janeiro são que apresentam o 

maior número de ocorrências, 9,2% e 8,9%, respectivamente. Já os meses de Setembro e 

Junho são os que aparecem com o menor número de ocorrências ao longo do período 

estudado, 7,4% e 7,8%, respectivamente. Na capital, os meses de Outubro e Julho são os 

meses com mais registros, 8,8% cada, e os meses de Setembro e Novembro são os que 

apresentam menos registros de ocorrências, 7,0% e 7,9%, respectivamente. 

Gráfico 36 – Mês da Ocorrência – Recife e RMR, 2004 - 2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Domingo 237 255 256 255 128 202
Segunda-feira 130 114 145 145 96 95
Terça-feira 95 98 107 87 113 62
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Quinta-feira 97 119 126 108 120 85
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Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 
 

Em relação aos meses de ocorrência de CVLI no decorrer dos anos na RMR (Gráfico 

37), percebe-se que nos anos de 2004, 2005 e 2006 os dados apresentam uma oscilação 

terminando o ano com os meses de dezembro apresentando o maior número de ocorrências de 

CVLI do período. Já o ano de 2007, a partir do mês de março apresenta uma tendência de 

queda no número de ocorrências, porém no mês de agosto está tendência é quebrada e os 

indicadores voltam a subir, permanecendo em oscilação pelo resto do ano. Em todo o ano de 

2008 e 2009, o número de casos oscila, alternando entre períodos de queda e alta.
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Gráfico 37 – Mês da Ocorrência X Ano de Ocorrência - RMR, 2004 - 2009 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

Quanto aos meses de ocorrência de CVLI no decorrer dos anos na cidade do Recife (Gráfico 38), percebe-se que no ano de 2004 os dados 

apresentam uma oscilação terminando o ano em queda. Já em 2005, janeiro a abril apresentam um aumento no número de casos, vindo a cair em 

maio e crescer significadamente em julho, a partir daí o número de casos oscila mantendo-se relativamente estável, em dezembro o número de 
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aumenta, dezembro termina com o maior número de CVLI do ano. Já o ano de 2007 começa com uma queda no número de ocorrências de 
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janeiro a março, porém em abril os indicadores voltam a subir, permanecendo em oscilação pelo resto do ano. Em todo o ano de 2008, o número 

de casos oscila, alternando entre períodos de queda e alta. O ano de 2009 permanece relativamente estável até maio, junho apresenta uma queda 

expressiva, seguido por uma também expressiva alta em julho, a partir daí os dados oscilam, terminando o ano em alta. 

 
Gráfico 38 – Mês da Ocorrência X Ano de Ocorrência - Recife, 2004 - 2009 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
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3.1.7. Período do Dia da Ocorrência 

 

A partir deste tópico serão desmembradas algumas das diversas características 

estruturais do contexto dos homicídios que constituem a amostra, mas precisamente as 

características espaciais encontradas no contexto da ação criminosa. Será objeto de análise, a 

hora do crime e o local do crime, por tipo e por bairro.  

No que se refere ao período do dia em que os crimes ocorreram, as categorias foram 

divididas nos seguintes tipos/turnos, madrugada (00hrs01min às 5hrs00min), manhã 

(5hrs01min às 12hrs00min), tarde (12hrs01min até às 18hrs00min) e noite (18hrs01min até às 

00hrs00min). 

Abaixo temos os dados de CVLI para a RMR e na capital (Gráfico 39), pode-se 

observar que, em ambos os casos, um percentual bastante elevado de CVLI acontece no 

período da noite com 33,6% na RMR e 33,7% em Recife, seguido pelo período da madrugada 

com 26,6% e 25,8% respectivamente, e da tarde com 23,9% e 24,3%, sendo o período da 

manhã o que concentra o menor número de casos com 15,8% na RMR e 16,2% na capital.  

 
Gráfico 39 – Período do Dia da Ocorrência – Recife e RMR, 2004 – 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
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Madrugada Manhã Tarde Noite

25.8%

16.2%

24.3%

33.7%

26.6%

15.8%

23.9%

33.6%

RECIFE RMR



112 
 

 

uma elevação mínima em relação à madrugada, sem que haja relevância estatística. O horário 

da manhã é o de menos registros de ocorrências.  

 

Gráfico 40 – Período do Dia da Ocorrência X Ano de Ocorrência - RMR, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

A Lei Seca, que vigorava em 250 localidades da Região Metropolitana do Recife, 

abrangendo 29 bairros do Recife, bem como as periferias de Olinda e Jaboatão dos 

Guararapes, foi implantada no ano de 2005 e, suspensa no ano de 2007. A medida proibia a 

venda de bebidas alcoólicas entre 23h e 5h nos locais de maior índice de violência. No 

entanto, não havia, uma fiscalização efetiva do cumprimento e a proibição era repudiada pelos 

donos de bares e restaurantes. Segundo a Secretaria de Defesa Social de PE, a Lei Seca pode 

produzir resultados positivos dos quais há exemplos no país, mas precisa de uma reavaliação e 

de estudos mais aprofundados em Pernambuco.   

De acordo com gráfico acima, podemos notar que A Lei Seca não contribui para a 

diminuição do número de ocorrências de CVLI na RMR, pois durante o período de sua 

vigência, 2005 a 2007, o número de casos oscilam, e não apresentam nenhum padrão, este, só 

aparece a partir de 2007, período em que a Lei foi suspensa e, implementado o projeto de 

segurança pública do governo do estado – Pacto Pela Vida. Concluiu-se que, para reduzir os 

índices de violência, não bastava apenas proibir a venda de bebidas alcoólicas e reforçar o 

policiamento, esse tipo de medida deve ser acompanhada de programas sociais.  

Quanto ao período do dia em que ocorreu o crime ao longo dos anos de 2004 a 2009 

em Recife (Gráfico 41), o período da madrugada apresenta um acréscimo no número de casos 

de 2004 a 2006, a partir daí os números caem, e 2009 aparece com a menor ocorrência dos 

últimos seis anos. O período de manhã, tem a quantidade de casos reduzida entre os anos de 
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2004 a 2006, em 2007 os números crescem, voltando a cair em 2008 e 2009. Já o período da 

tarde apresenta um acréscimo no número de casos de 2004 a 2006, em 2007 os números 

caem, subindo em 2008 e voltando a cair em 2009. O período da noite é caracterizado pelo 

crescimento no número de homicídios nos anos de 2004 a 2007, já em 2008 e 2009 os 

números caem. 

 
Gráfico 41 – Período do Dia da Ocorrência X Ano de Ocorrência - Recife, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 
 
 

3.1.8. Local da Ocorrência por Tipo 

 

Através da localização geográfica é possível realizar um estudo da distribuição 

espacial do crime, o que nos permite trabalhar e analisar os números de homicídios não 
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com o tipo de aglomeração social. Assim, podemos observar qual a tendência dos registros de 

crimes a partir da observação dos seis anos em análise neste estudo, identificando os locais de 

risco. 

Como podemos observar na RMR (Gráfico 42), é na via pública que acontecem 

79,25% dos CVLI, seguido pelos crimes em residências e arredores, mas que, ainda assim, 

respondem apenas por 9,69% dos registros de CVLI. O terceiro tipo de aglomeração em 
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Abaixo temos a frequência de crimes letais de acordo com o espaço físico, no período de 2004 

a 2009, mostrando como a via pública se configura no local de maior risco de ocorrência de 

homicídios na RMR, seguido de longe por outros tipos de locais. 

 
Gráfico 42– Local de Ocorrência por Tipo - RMR, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

  
Ao agregarmos estas categorias, teremos a seguinte distribuição (Gráfico 43): 
  
Gráfico 43 – Local de Ocorrência por Tipo de acordo com categorias agregadas, RMR, 2004-2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaboração própria. 
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arredores aparece em seguida com um percentual bem inferior de 9,4%, seguido de 

aglomerado urbano com 1,7%, estabelecimento de lazer com 1,6% e descampado rural com 

1,4%. Os outros locais não apresentam indicadores representativos. 

 
Gráfico 44– Local de Ocorrência por Tipo - Recife, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 
Ao agregarmos estas categorias, teremos a seguinte distribuição (Gráfico 45): 

 

Gráfico 45 – Local de Ocorrência por Tipo de acordo com categorias agregadas, Recife, 2004-2009 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
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A análise a seguir mostra como se dividiram as ocorrências no espaço, no período de 

2004 a 2009, na RMR (Gráfico 46). A via pública concentra de forma absoluta o número de 

registros de crimes letais. Em seguida, as ocorrências são mais freqüentes na própria 

residência da vítima ou na vizinhança de sua casa. Os descampados rurais e os 

estabelecimentos de lazer vêm em seguida. Observando a tabela, percebemos o ano de 2006 

apresenta o maior número de casos ocorridos em via pública, enquanto que é em 2008 que os 

registros de crimes letais em residências e arredores têm valores mais elevados no período 

pesquisado. Em descampados rurais, o ano de maior número de ocorrências foi 2004, 

enquanto que em estabelecimentos de lazer s registros se concentraram no ano de 2008. 

 
Gráfico 46 – Local de Ocorrência por Tipo x Ano da Ocorrência - RMR, 2004 - 2009

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

Na análise do local em que aconteceram os homicídios na cidade do Recife, no 

decorrer dos anos de 2004 a 2009 (Gráfico 47), podemos perceber um aumento nos casos 

ocorridos em via pública, a partir do ano de 2004 até o ano de 2006, depois disso os dados 

apresentam uma tendência de queda ao longo dos anos, chegando ao ano de 2009, no qual 

aparece com o menor número de casos ao longo dos seis anos. Já em relação à residência e 

arredores, os dados aparecem estáveis durante os anos de 2004 a 2007, em 2008 ocorre um 

crescimento desses números, que voltam a cair no ano de 2009.  

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Via pública 1694 2099 2190 2184 1828 1625
Áreas desertas urbanas e rurais 160 92 103 103 115 112
Outros locais 7 2 6 8 22 18
Qualquer tipo de 
estabelecimento 85 73 76 92 92 117

Residência, arredores, aglomer
ados urbanos e rurais 358 310 290 186 379 238
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Gráfico 47 – Local de Ocorrência por Tipo x Ano da Ocorrência - Recife, 2004 - 2009 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

 

3.1.9. Local de Ocorrência por Município da RMR 

 

Ao distribuirmos as ocorrências de CVLI de acordo com o município em que o fato 

aconteceu podemos expor em termos percentuais a participação de cada município da Região 

Metropolitana do Recife nos crimes violentos letais intencionais, entre 2004 e 2009. De 

acordo com o gráfico a seguir (Gráfico 48), dos 14.987 CVLI ocorridos na área metropolitana 

do Recife, 39,82% concentram-se no Recife, ficando os 60,17% restantes distribuídos nos 

demais municípios da RMR. Após o Recife, a cidade de maior índice de ocorrências é 

Jaboatão dos Guararapes (21,5%), seguida de Olinda (11,5%) e Paulista (6,8%).  

 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Via pública 700 853 955 900 758 664
Residência, arredores, aglomer

ados urbanos e rurais 139 122 99 71 145 78

Qualquer tipo de 
estabelecimento 28 27 32 31 38 48

Áreas desertas urbanas e rurais 23 14 14 17 21 18
Outros locais 2 2 0 4 12 10
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Mapa 13 – Local de Ocorrência por Município - RMR, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

Em termos de números absolutos, o gráfico a seguir (Gráfico 48) nos mostra a 

quantidade de ocorrência de CVLI em cada município durante os anos de 2004 a 2009. 

Percebe-se que, na cidade do Recife foi onde ocorreu o maior número de CVLI do período, 

seguida pelos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. Já os municípios de 
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Moreno, Itapissuma, Itamaracá e Araçoiaba foram os que apresentaram o menor número 

absoluto de ocorrência de CVLI no período estudado. 
 
 
Gráfico 48 – Local de Ocorrência por Município – Número Absoluto – RMR, 2004 - 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 
 
 

3.1.10. Local da Ocorrência por Bairro – RMR 

 

A partir do georreferenciamento dos dados, em um nível menos agregado, é possível 

analisar também a distribuição das ocorrências de CVLI por bairro, o que nos permite uma 

visualização espacial da incidência desses crimes na Região Metropolitana e na capital, no 

período de tempo estudado de 2004 a 2009, embora isso, por si só, não caracterize a 

periculosidade do bairro, pois para isso, apresentaremos mais adiante, a taxa de risco criada 

para cada bairro. 

Identificamos a seguir (Tabela 22), os bairros com maior número de ocorrências de 

CVLI entre 2004 e 2009 nos 14 municípios do Grande Recife. O bairro de Prazeres em 

Jaboatão dos Guararapes, concentra o maior número absoluto de ocorrências na soma do 

período, seguido pelo bairro do Ibura em Recife, e Piedade em Jaboatão dos Guararapes. 

Percebe-se que os municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes são os que apresentam a 

maior quantidade de bairros desta lista (Ver no Anexo 1 a lista completa).  
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Tabela 22 – Nº de CVLI de acordo com o ano e bairros de maior ocorrência – RMR, 2004-2009 

BAIRRO 
ANO DE OCORRÊNCIA 

TOTAL 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Prazeres 99 111 95 103 77 43 528 
Ibura 116 75 70 72 52 39 424 
Piedade 72 54 59 64 35 36 320 
Santo Amaro 52 72 72 59 31 13 299 
Ponte Dos Carvalhos 46 50 44 56 45 47 288 
Cohab 33 38 41 71 47 45 275 
Boa Viagem 40 40 49 53 46 29 257 
Peixinhos 52 36 40 43 38 34 243 
Barra De Jangada 41 45 48 37 36 33 240 
Muribeca Dos Guararapes 34 43 33 52 33 40 235 
Iputinga 48 44 43 41 28 29 233 
Rio Doce 42 44 35 30 28 23 202 
Afogados 41 37 37 31 24 29 199 
Imbiribeira 30 23 33 47 36 30 199 
 Ilha Joana Bezerra 26 43 43 37 26 20 195 
Cajueiro Seco 43 32 48 17 25 28 193 
Cruz De Reboucas 30 41 31 25 27 34 188 
Campo Grande 23 29 32 31 32 23 170 
Cavaleiro 42 38 34 31 14 11 170 
Jardim Jordao 25 26 18 39 27 28 163 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaboração própria. 

 

Os dados são absolutos, o que nos permite salientar que alguns bairros aqui percebidos 

como violentos, necessariamente, não o são,  uma vez que, os registros de números absolutos 

de crimes violentos letais e intencionais não levam em conta no seu cálculo a informação da 

população atingida por tal quantidade de eventos. Portanto, através dos números absolutos, 

não se pode mensurar o risco de vitimização da população.  

No gráfico abaixo (Gráfico 49) dispormos estes dados, tornando-se possível perceber 

dentre os bairros dos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife cujos números de 

homicídios são mais elevados, acima de 200 registros de ocorrência de CVLI no período de 

2004 a 2009.  
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Gráfico 49 – Bairros com nº de casos anuais acima de 200 – RMR, 2004-2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaboração própria. 

 

A tabela a seguir (Tabela 23) apresenta os bairros da Região Metropolitana do Recife 

que possuem os menores registros de ocorrências de crimes violentos letais e intencionais – 

CVLI ao longo do período analisado, de 2004 a 2009, com a existência de apenas 2 ou até 

mesmo 1 caso de CVLI na soma total dos anos.  

 
Tabela 23 – Nº de CVLI de acordo com o ano e bairros de menor ocorrência – RMR, 2004-2009 

BAIRRO ANO DE OCORRÊNCIA TOTAL 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aflitos 1 0 1 0 0 0 2 
Chá da Tábua 0 0 1 1 0 0 2 
Distrito Industrial 0 0 2 0 0 0 2 
Jaguaribe 0 0 0 0 0 2 2 
Marinha Farinha 0 0 0 0 0 2 2 
Recife 2 0 0 0 0 0 2 
Soledade 1 1 0 0 0 0 2 
Amparo 0 1 0 0 0 0 1 
Centro Fernando de Noronha 0 0 0 0 0 1 1 
Centro Recife 1 0 0 0 0 0 1 
Curcurana 1 0 0 0 0 0 1 
Jaqueira 1 0 0 0 0 0 1 
Jardim Velho 0 0 0 0 0 1 1 
Matriz da Luz 0 0 0 0 0 1 1 
Parque do Janga 0 0 0 0 0 1 1 
Ponto de Parada 0 0 0 0 0 1 1 
Vila Social Contra Mucambo 0 0 0 0 1 0 1 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

528

424

320 299 288 275 257 243 240 235 233 202
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3.1.11. Local da Ocorrência por Bairro – Recife 

 

Por Recife ser responsável pela maior parcela de CVLI ocorridos na RMR, achamos 

que cabia um estudo mais aprofundado da cidade, portanto, na tabela a seguir (Tabela 24) 

apresentamos os bairros com os maiores números de ocorrências de CVLI no decorrer dos 

anos de 2004 a 2009 na cidade do Recife (Ver a lista completa no Anexo 2). Os bairros do 

Ibura, Santo Amaro, Boa Viagem, Iputinga e Cohab aparecem com os maiores valores 

absolutos de registros de crimes letais, acima de 200 casos na soma dos anos.  
 

Tabela 24 – Nº de CVLI de acordo com o ano e bairros de maior ocorrência – Recife, 2004 - 2009 
BAIRROS ANO DE OCORRÊNCIA TOTAL 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ibura 116 75 70 72 52 39 424 
Santo Amaro 52 72 72 59 31 13 299 
Boa Viagem 40 40 49 53 46 29 257 
Iputinga 48 44 43 41 28 29 233 
Cohab 23 31 35 58 40 43 230 
Afogados 41 37 37 31 24 29 199 
Imbiribeira 30 23 33 47 36 30 199 
Ilha Joana Bezerra 26 43 43 37 25 20 194 
Campo Grande 23 29 32 31 32 23 170 
Água Fria 23 28 27 25 32 26 161 
Várzea 34 16 23 10 35 35 153 
Areias 24 30 30 20 25 21 150 
Jardim São Paulo 27 24 34 23 23 19 150 
Pina 19 25 29 23 30 13 139 
Dois Unidos 25 22 24 23 12 19 125 
Torrões 9 17 20 16 34 25 121 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 
Os dados são absolutos, o que nos permite salientar, mais uma vez, que alguns bairros 

percebidos como violentos, necessariamente, não o são,  uma vez que, os registros de 

números absolutos de crimes violentos letais e intencionais não levam em conta no seu 

cálculo a informação da população atingida por tal quantidade de eventos. Portanto, através 

dos números absolutos, não se pode mensurar o risco de vitimização da população. 

Já tabela a seguir (Tabela 25) apresenta os bairros da cidade do Recife que possuem as 

menores ocorrências de CVLI ao longo do período analisado. 
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Tabela 25 – Nº de CVLI de acordo com o ano e bairros de menor ocorrência – Recife, 2004 - 2009 

BAIRROS ANO DE OCORRÊNCIA TOTAL 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Parnamirim 1 0 0 0 2 2 5 
Graças 3 0 1 0 0 0 4 
Hipódromo 2 0 1 0 0 1 4 
Poço Da Panela 0 0 1 0 2 1 4 
Zumbi 0 2 2 0 0 0 4 
Aflitos 1 0 1 0 0 0 2 
Soledade 1 1 0 0 0 0 2 
Jaqueira 1 0 0 0 0 0 1 
Paissandu 1 0 0 0 0 0 1 
Ponto De Parada 0 0 0 0 0 1 1 
Santana 0 0 0 0 1 0 1 
Pau-Ferro 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

Se agregarmos os bairros em regiões político-administrativas21 e suas respectivas 

microrregiões (Tabela 26), podemos observar as zonas da cidade que concentra o maior 

número absoluto de ocorrências na soma do período, neste caso, temos a RPA 6, sua 

microrregião 6.1 – bairros de Boa Viagem, Brasília Teimosa, Imbiribeira, Ipsep e Pina – e 

microrregoão 6.2 – bairros do Ibura e Jordão – como as áreas de maior ocorrência de crimes 

violentos no periódo de 2004 a 2009. Em seguida temos a RPA 5, na qual, a microrregião 5.3 

– bairros do Barro, Coqueiral, Curado, Jardim São Paulo, Sancho, Tejipió e Totó – e 5.1 – 

bairros de Afogados, Bongi, Mangueira, Mustardinha e San Martim – contribuem com o 

maior número de crimes violentos ao longo do periódo estudado.  

A região político-administrativa que possui o menor número absoluto de CVLI é a 

RPA 1, embora possamos notar uma alta concentração desses crimes em sua microrregião 1.1 

– Bairro do Recife e Santo Amaro – e microrregião 1.3 – bairros dos Coelhos e Joana Bezerra. 

Já as áreas que possuiem o menor número absoluto de ocorrências de CVLI na soma dos anos 

é a microrregião 4.2 – bairros do Engenho do Meio e Torrões – pertencente a RPA 4, e a 

                                                             
21 O Recife mantém uma divisão político-administrativa constituída de seis RPAs – Regiões Político-
Administrativas – que congregam os 94 bairros existentes na cidade, agrupados de acordo com sua localização. 
Embora a funcionalidade dessa divisão se volte mais para as necessidades do planejamento e da administração 
para as quais foi criada, ela reflete de algum modo a realidade dos diferentes territórios existentes na cidade, 
do ponto de vista das relações sociais que neles se desenvolvem ou da realidade econômica da população que 
neles vive, permitindo que se identifiquem os locais onde os contrastes encontram-se mais acirrados. 
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microrregião 1.2 – bairros da Boa Vista, Cabanga, Ilha do Leite, Paissandu, Santo Antônio, 

São José e Soledade – que faz parte da RPA 1. 

 
Tabela 26 – Número de CVLI – RPAs e Microrregiões – Recife, 2004 - 2009 

ÁREA BAIRROS TOTAL 

CVLI 

Microrregião 1.1 (Bairro do Recife, St. Amaro) 326 

Microrregião 1.2 (Boa Vista, Cabanga, Ilha do Leite, Paissandu, St. Antônio, São José, 

Soledade) 

186 

Microrregião 1.3 (Coelhos e Joana Bezerra) 243 

TOTAL RPA 1 755 

Microrregião 2.1 (Arruda, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Hipódromo, 

Peixinhos, Ponto de Parada, Rosarinho, Torreão) 

356 

Microrregião 2.2 (Água Fria, Alto Sta. Terezinha, Bomba do Hemetério,Cajueiro, Fundão, 

Porto da Madeira) 

283 

Microrregião 2.3 (Beberibe, Dois Unidos e Linha do Tiro) 254 

TOTAL RPA 2 893 

Microrregião 3.1 (Aflitos, Alto do Mandú, Apipucos, Casa Amarela, Casa Forte, Derby, 

Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, Jaqueira, Monteiro, Parnamirim, Poço da 

Panela, Santana, Sítio dos Pintos, Tamarineira) 

231 

Microrregião 3.2 (Alto José Bonifacio, Alto José do Pinho, Mangabeira, Morro da 

Conceição, Vasco da Gama) 

196 

Microrregião 3.3 (Brejo da Guabiraba, Brejo do Beberibe, Córrego do Jenipapo, Guabiraba, 

Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho e Pau-Ferro) 

364 

TOTAL RPA 3 791 

Microrregião 4.1 (Cordeiro, Ilha do Retiro, Iputinga, Madalena, Prado, Torre, Zumbi) 496 

Microrregião 4.2 (Engenho do Meio, Torrões) 162 

Microrregião 4.3 (Caxangá, Cidade Universitária e Várzea) 195 

TOTAL RPA 4 853 

Microrregião 5.1 (Afogados, Bongi, Mangueira, Mustardinha, San Martim) 359 

Microrregião 5.2 (Areias, Caçote, Estância, Juquiá) 241 

Microrregião 5.3 (Barro, Coqueiral, Curado, Jardim São Paulo, Sancho, Tejipió e Totó) 482 

TOTAL RPA 5 1082 

Microrregião 6.1 (Boa Viagem, Brasília Teimosa, Imbiribeira, Ipsep, Pina) 723 

Microrregião 6.2 (Ibura, Jordão) 525 

Microrregião 6.3 (Cohab) 230 

TOTAL RPA 6 1478 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
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 É importante informar que, embora alguns bairros apresentem uma grande quantidade 

de crimes violentos, letais e intencionais, e outros apresentam pouca quantidade desses crimes 

ocorridos em seu território no período de estudo, necessariamente não significa que o risco22 

de morte por CVLI seja alto ou baixo nesses bairros. Quando se trata de eventos espaciais é 

de suma importância levar-se em consideração a população em risco de sofrer tal evento, 

portanto o que vai caracterizar ou não o risco de vitimização em um determinado bairro será o 

número de eventos ocorridos divido pela população desse bairro. Dessa forma, a taxa bruta é 

gerada, no entanto, oscilações podem ocorrer no caso dos bairros com população de risco 

pequena. Portanto, optou-se por suavizar a taxa bruta, ao se considerar características do 

entorno da área estudada. 

  

3.1.12. Taxa de Risco – RMR  

 

Para suavizar a taxa bruta de CVLI na Região Metropolitana e na cidade do Recife, foi 

utilizado o método de taxas Bayesiana Empírica Local. A taxa bruta é uma divisão entre um 

numerador (CVLI) e um denominador (população em risco, em geral), no entanto, esta taxa 

bruta apresenta grande instabilidade para regiões com população de risco pequena, isto é, 

regiões com pequenas populações estão muito mais suscetíveis às flutuações nas taxas, devido 

à ocorrência de uns poucos eventos por mero acaso, do que regiões populosas. 

Suponhamos que tenha ocorrido um homicídio em um bairro com mil habitantes; sua 

taxa seria de 100. Mas, se por uma circunstância absolutamente fortuita tivesse havido dois 

homicídios, teríamos uma taxa colombiana de 200 por cem mil habitantes. Em termos 

estatísticos, esta seria uma taxa incomparável com as outras devido à sua variância. 

Empiricamente, a discrepância nas taxas observadas em bairros muito pequenos pode ser 

resultado de flutuações aleatórias. Além disso, para situações em que não ocorrem casos do 

evento em algumas regiões, a taxa bruta estima o risco de ocorrência do evento como zero, 

algo irreal tratando-se de dados como crimes. Mapas de eventos baseados diretamente nessas 

estimativas brutas são de difícil interpretação e freqüentemente geram falsas conclusões, já as 

taxas corrigidas são menos instáveis, pois levam em conta no seu cálculo não só a informação 

da área, como também a informação de sua vizinhança. Mapas baseados nessas estimativas 

são mais interpretativos e informativos. 

                                                             
22 No seu sentido original, o conceito de risco refere-se a uma probabilidade aumentada de um evento ocorrer. 
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Neste sentido, foram utilizadas as taxas Bayesianas Empíricas Locais para suavizar a 

taxa bruta de CVLI, com o intuito de melhor mensurar o risco de vitimização da população, 

pois as mesmas baseiam-se no uso de informação das outras áreas que compõem a região de 

estudo, para diminuir esta instabilidade não associada ao risco de ocorrência do evento. A 

idéia central desse método é usar o risco contido nos dados das outras áreas ou vizinhança23 

para estimar o risco de certa localidade específica. A idéia básica é corrigir as taxas usuais 

(chamadas de taxas brutas) para obter uma nova taxa (chamada de taxa de risco) que seja uma 

estimativa com menos variabilidade quando a população é pequena. Trata-se de um tipo de 

estatística fundamental para a crítica na análise de dados de pequenas áreas. 

Marshall (1991) propõe um método extremamente simples de ser implementado para o 

cálculo das estimativas bayesianas empíricas locais , assumindo-se que as taxas de risco i 

possuem distribuição com média igual a m e variância v, a melhor i i é a que 

minimiza a soma dos erros de estimação de todos os bairros de uma dada vizinhança: 

 

 

Onde: 

= risco médio corrigido para o bairro i 

= risco médio observado para o bairro i 

= taxa de risco médio de vizinhança 

= sendo Popi = população do bairro i 

                                                             
23 Entende-se por vizinhança todos os setores que possuem fronteira com o setor que se deseja estimar a taxa. 
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= com n representando o número de bairros da 

vizinhança 

 

Vale salientar, no que diz respeito aos bairros, que as taxas foram criadas a partir das 

projeções populacionais para os anos de 2001 a 2010, realizadas pelo IBGE, para os bairros 

da RM e cidade24 do Recife.  

O mapa a seguir (Mapa 14) corresponde à representação da Região Metropolitana do 

Recife com a devida indicação da taxa de risco de cada município. Os municípios de 

Itamaracá e Itapissuma aparecem com as maiores taxas de risco da RMR, embora estes 

municípios não apresentem números elevados de ocorrência de CVLI ao longo dos anos, o 

fato de possuírem pequenas populações expostas a este risco, distribuídas em pequenas áreas 

e tendo como vizinhança apenas o município de Igarassu, corrobora para o aumento das suas 

taxas de risco de vitimização. Os municípios do Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos 

Guararapes e Olinda também apresentam uma alta taxa de risco, são municípios que possuem 

consideráveis números de ocorrência de CVLI e sofrem influência direta dos eventos 

ocorridos em sua vizinhança imediata. Logo abaixo na escala, aparecem os municípios de 

Igarassu, Abreu e Lima, Ipojuca e Recife, no caso dos três primeiros, além de possuírem 

relativamente poucos eventos de CVLI encontram também poucos eventos ocorridos em suas 

vizinhanças, o que equilibra suas taxas de risco. Já no caso da capital Recife, embora seja a 

cidade com a maior ocorrência de CVLI da RM, o número elevado da população exposta ao 

risco, bem como a centralidade do município, corrobora para suavizar sua taxa de risco de 

vitimização. Após estes, aparecem os municípios de Paulista, Camaragibe, São Lourenço da 

Mata e Moreno, com uma taxa de risco relativamente baixa, fato este explicado pelas 

ocorrências de CVLI distribuídas pelas elevadas populações dos respectivos municípios. O 

município de Araçoiaba apresenta a menor taxa de risco da RM, sua baixa ocorrência de 

CVLI, bem como a do seu entorno imediato, suavizam a sua taxa de risco de vitimização. 

 
                                                             
24 Ver em anexo o quadro populacional dos bairros da cidade do Recife. 
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Mapa 14 – Taxa de Risco – CVLI, RMR – 2004 a 2009 

 
Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 

 

Ao desagregarmos os dados e diminuímos a escala geográfica, poderemos analisar a 

taxa de risco correspondente a cada bairro e subdistrito da Região Metropolitana do Recife. 

Dessa forma, é possível identificar com mais clareza a influência do entorno imediato sob os 

bairros, assim como, a influência do grau de integração entre os municípios na distribuição 

espacial dos CVLI.  

O mapa a seguir (Mapa 15) corresponde à representação da Região Metropolitana do 

Recife com a devida indicação da taxa de risco dos bairros e subdistritos (Lista completa no 

Anexo 3). 
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Percebe-se a concentração de bairros com altas taxas de risco na área central da RM, 

correspondente aos municípios com um nível de integração metropolitano muito alto e alto – 

Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de 

Santo Agostinho. A conurbação existente entre esses municípios reflete na distribuição 

especial dos CVLI nos bairros, formando uma mancha única e uniforme que vai além dos 

limites municipais. Os bairros com pequenas populações e áreas, sofrem muito mais a 

influência dos eventos ocorridos em sua vizinhança, aumentando consideravelmente suas 

taxas de risco, embora possuam número absoluto de CVLI abaixo de 50 casos ao longo do 

período de 2004 a 2009, como é o caso dos bairros de Santo Antônio (2), Bairro do Recife 

(3), Tabajara (4), Totó (5), Gaibu (6), Carmo (10), Nossa Senhora da Conceição (11), entre 

outros. 

As áreas que apresentam as menores taxas de risco de CVLI são os bairros mais 

afastados do pólo Recife e, da área central da RM, muitos deles correspondem a áreas rurais 

com baixa densidade demográfica e poucas ocorrências de CVLI, bem como, estão situados 

em municípios com um médio nível de integração metropolitano. Vários bairros apresentaram 

taxa de risco igual a 0, o que não significa que o risco de ocorrer um evento violento seja 

nulo, mas sim, um risco mínimo, pois, quando se trata de eventos criminosos é impossível 

afirmar que o mesmo não ocorrerá em determinada área. 

Diferentemente do padrão apontado acima, na área central da RM, mais precisamente 

na zona norte do Recife – bairros das Graças, Tamarineira, Parnamirim, Aflitos, Jaqueira, 

Encruzilhada e Hipódromo – apresentam baixas taxas de risco de vitimização, estes bairros 

possuem poucas ocorrências de CVLI ao longo do período analisado e por estarem 

geograficamente próximos um dos outros, acabam se protegendo da influência dos eventos 

ocorridos nas outras áreas, trata-se de um bolsão incrustado na zona norte da cidade de Recife.
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Mapa 15 – Taxa de Risco – CVLI, Bairros da RMR – 2004 a 2009 

 



131 
 

 

BAIRRO MUNICÍPIO Nº ABS DE CVLI TAXA DE RISCO 
1 – Peixinhos Recife 243 5309.9 
2 – Santo Antônio  Recife 34 4251.9 
3 – Bairro do Recife  Recife 28 2437.5 
4 – Tabajara  Paulista 49 1495.1 
5 – Toto  Recife 40 1474.7 
6 – Gaibu  Cabo de Santo Agostinho 35 1418.15 
7 – Ilha de Joana Bezerra Recife 195 1397.8 
8 – Varadouro Olinda 87 1312.5 
9 – Sancho Recife 118 1178.0 
10 – Carmo Olinda 25 1155.8 
16 – Santo Amaro Recife 299 953.3 
17 – Ibura  Recife 424 895.7 
293 – Área Rural São Lourenço da Mata 0 48.2 
297 – Área Rural Ipojuca 0 41.7 
305 – Cidade Criança, Área Rural Itapissuma 0 22.1 
306 – Área Rural – Timbó/Aldeia Abreu e Lima 0 19.9 
313 – Área Rural  Araçoiaba 0 9.9 
320 – Área Rural Itamaracá 0 0 
346 – Engenho Jussara Moreno 0 0 
349 – Serrambi Ipojuca 0 0 
354 – Área Rural Cabo de Santo Agostinho 0 0 
359 – Pontal da Ilha Ilha de Itamaracá 0 0 
360 – Juçaral Cabo de Santo Agostinho 0 0 
365 – Enseada dos Corais Cabo de Santo Agostinho 0 0 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 
 

3.1.13. Taxa de Risco – Recife 

 

Ao analisarmos a cidade do Recife, fora do contexto metropolitano, podemos perceber 

algumas diferenças em relação à análise feita anteriormente em toda a Região Metropolitana. 

Sem a influência direta dos outros bairros da RM será interessante verificar o comportamento 

dos bairros recifenses, principalmente os que estão situados nos limites do município.  

A fim de auxiliar a leitura e a melhor compreensão do espaço geográfico, o mapa 

abaixo (Mapa 16) corresponde ao mapa da cidade do Recife, delimitado geograficamente com 

seus respectivos bairros indicados. 
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Mapa 16 – Bairros da Cidade do Recife 

 
CÓDIGO / BAIRROS 19 BREJO DE 

BEBERIBE 38 ENCRUZILHADA 57 LINHA DO TIRO 76 RECIFE 

1 AFLITOS 20 CABANGA 39 ENGENHO DO 
MEIO 58 MACAXEIRA 77 ROSARINHO 

2 AFOGADOS 21 CACOTE 40 ESPINHEIRO 59 MADALENA 78 SAN MARTIN 

3 AGUA FRIA 22 CAJUEIRO 41 ESTANCIA 60 MANGABEIRA 79 SANCHO 

4 ALTO DO MANDU 23 CAMPINA DO 
BARRETO 42 FUNDAO 61 MANGUEIRA 80 SANTANA 

5 ALTO JOSE BONIFACIO 24 CAMPO 
GRANDE 43 GRACAS 62 MONTEIRO 81 SANTO AMARO 

6 ALTO JOSE DO PINHO 25 CASA 
AMARELA 44 GUABIRABA 63 MORRO DA 

CONCEICAO 82 SANTO ANTONIO 

7 ALTO SANTA 
TEREZINHA 26 CASA FORTE 45 HIPODROMO 64 MUSTARDINHA 83 SAO JOSE 

8 APIPUCOS 27 CAXANGA 46 IBURA 65 NOVA 
DESCOBERTA 84 SITIO DOS 

PINTOS 

9 AREIAS 28 CIDADE 
UNIVERSITARIA 47 ILHA DO LEITE 66 PAISSANDU 85 SOLEDADE 

10 ARRUDA 29 COELHOS 48 ILHA DO 
RETIRO 67 PARNAMIRIM 86 TAMARINEIRA 

11 BARRO 30 COHAB 49 ILHA JOANA 
BEZERRA 68 PASSARINHO 87 TEJIPIO 

12 BEBERIBE 31 COQUEIRAL 50 IMBIRIBEIRA 69 PAU-FERRO 88 TORRE 

13 BOA VIAGEM 32 CORDEIRO 51 IPSEP 70 PEIXINHOS 89 TORREAO 

14 BOA VISTA 33 CORREGO DO 
JENIPAPO 52 IPUTINGA 71 PINA 90 TORROES 

15 BOMBA DO HEMETERIO 34 CURADO 53 JAQUEIRA 72 POCO DA 
PANELA 91 TOTO 
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16 BONGI 35 DERBY 54 JARDIM SAO 
PAULO 73 PONTO DE 

PARADA 92 VARZEA 

17 BRASILIA TEIMOSA 36 DOIS IRMAOS 55 JIQUIA 74 PORTO DA 
MADEIRA 93 VASCO DA 

GAMA 

18 BREJO DA GUABIRABA 37 DOIS UNIDOS 56 JORDAO 75 PRADO 94 ZUMBI 

Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife. Elaborado pela autora. 
 

 

Uma vez identificado os bairros que compõe a cidade, passaremos para o mapeamento 

de suas respectivas taxas de risco de vitimização para os crimes violentos letais e intencionais 

– CVLI – referentes ao espaço intra-urbano da cidade. Os quadros, a seguir, correspondem 

aos mapas de CVLI ocorridos nos bairros da cidade do Recife, nos anos de 2004 a 2009, 

corrigidos a partir das Taxas Bayesiana Empírica Local. A partir destes dados, pode-se 

atribuir a seguinte classificação:  

 
Mapa 17 – Taxa de Risco – CVLI, Recife – 2004 e 2005           
Taxa de Risco CVLI – 2004                                         Taxa de Risco CVLI - 2005 

  
     Ranking - Taxa de Risco – CVLI 2004      Ranking - Taxa de Risco – CVLI 2005 

Bairro 

Taxa de 
Risco 

CVLI/100.
000 hab. 

Posição 
Ano 
2004 

Bairro 

Taxa de 
Risco 

CVLI/100.0
00 hab. 

Posição 
Ano 
2004 

Santo Antônio (82) 436,95 1º Santo Antônio (82) 918,34 1º 

Bairro do Recife (76) 265,73 2º Bairro do Recife (76) 876,20 2º 

Ibura (46) 248,40 3º Totó (91) 394,98 3º 
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Totó (91) 236,17 4º Joana Bezerra (49) 289,05 4º 

Santo Amaro (81) 168,37 5º Santo Amaro (81) 232,46 5º 

Morro da Conceição (63) 27,64 90º Várzea (92) 23,90 90º 

Barro (11) 27,37 91º Rosarinho (77) 22,32 91º 

Jaqueira (53) 26,35 92º Espinheiro (40) 19,66 92º 

Caçote (21) 18,49 93º Graças (43) 13,15 93º 

Porto da Madeira (74) 15,74 94º Aflitos (1) 6,74 94º 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

  

Para o ano de 2004 (Mapa 17), os bairros de Santo Antônio, Recife, Ibura, Totó e 

Santo Amaro são os que apresentam as maiores taxas de risco da cidade. Já os bairros do 

Morro de Conceição, Barro, da Jaqueira, Caçote e Porto do Madeira são o que apresentam as 

menores taxas de risco na cidade do Recife. No caso do mapa de homicídios para o ano de 

2005, apesar de apresentar algumas diferenças em relação ao do ano anterior, os bairros de 

Santo Antônio e Recife continuam com as maiores taxas de risco, os bairros de Totó e Santo 

Amaro continuam entre os cinco mais, e uma novidade no ranking é o bairro de Joana 

Bezerra. Já os bairros da Várzea, Rosarinho, Espinheiro, Graças e Aflitos são os que 

apresentam as menores taxas de risco da cidade do Recife. 
 
Mapa 18 – Taxa de Risco – CVLI, Recife – 2006 e 2007 
        Taxa de Risco CVLI – 2006                                      Taxa de Risco CVLI - 2007 

 
     Ranking - Taxa de Risco – CVLI 2006      Ranking - Taxa de Risco – CVLI 2007 
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Bairro 
Taxa de 

Risco 
CVLI/100.
000 hab. 

Posição 
Ano 
2006 

Bairro 

Taxa de 
Risco 

CVLI/100.
000 hab. 

Posição 
Ano 
2007  

Santo Antônio (82) 531,83 1º Ilha do Leite (47) 263,19 1º 

Joana Bezerra (49) 297,11 2º Joana Bezerra (49) 251,35 2º 

Bairro do Recife (76) 293,69 3º Sancho (79) 207,33 3º 

Santo Amaro (81) 228,24 4º São José (83) 205,39 4º 

Sancho (79) 205,90 5º Bairro do Recife (76) 202,68 5º 

Torre (88) 18,61 90º Encruzilhada (38) 17,95 90º 

Santana (80) 18,32 91º Várzea (92) 14,88 91º 

Passarinho (68) 17,51 92º Jaqueira (53) 11,60 92º 

Jaqueira (53) 8,59 93º Aflitos (1) 6,44 93º 

Graças (43) 7,39 94º Graças (43) 4,56 94º 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 

 
Já o quadro acima (Mapa 18) corresponde ao mapa da taxa de risco de homicídios na 

cidade do Recife nos anos de 2006 e 2007. A partir destes dados, percebe-se a presença 

constante dos bairros de Santo Antônio (três anos consecutivos em 1º lugar, apresentando a 

taxa de risco mais alta), Bairro do Recife, Joana Bezerra e Santo Amaro (apesar de não 

aparecer no ano de 2007), e percebe-se também o surgimento de outros bairros, como o do 

Sancho (que marca presença nos anos de 2006 e 2007). A surpresa fica por conta do bairro da 

Ilha do Leite, que além de aparecer pela primeira vez no ranking das cinco taxas mais alta, 

aparece na primeira posição no ano de 2007. 

Em relação aos bairros que apresentam as menores taxas de risco, é interessante notar 

certa diversidade entre os bairros que ocupam as cinco últimas posições do ranking, ao longo 

desses quatro anos – 2004 a 2006 – entretanto, os bairros das Graças, Aflitos, Jaqueira e 

Várzea, estão presentes na maioria deles. Nos anos de 2006 e 2007, surgem os bairros da 

Torre, Santana, Passarinho e Encruzilhada, pela primeira vez entre os bairros com as menores 

taxas de risco da cidade. 

No que se refere ao mapa das taxas de risco para os anos de 2008 e 2009 (Mapa 19), o 

quadro abaixo aponta o bairro de Santo Antônio mais uma vez na primeira colocação – obteve 

a maior taxa de risco da cidade em cinco dos seis anos estudados – e a presença constante dos 

bairros do Recife, Joana Bezerra e São José, aparecendo também, no ano de 2008, o bairro 

dos Coelhos, o que acaba caracterizando a área central da cidade do Recife como espaço que 
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possui uma maior concentração de bairros com as taxas de risco mais altas da cidade, no 

período de 2004 a 2009.  

No que diz respeito aos bairros que ocupam as cinco últimas posições do ranking, não 

encontramos grandes diferenças em relação aos anos anteriores, com alguns padrões se 

repetindo, como no caso dos bairros das Graças, Aflitos, Espinheiro, Tamarineira e 

Rosarinho, as novidades ficam por conta dos bairros de Parnamirim e Coqueiral, que 

aparecem pela primeira entre os bairros com as taxas mais baixas. 

 
Mapa 19 – Taxa de Risco – CVLI, Recife – 2008 e 2009 
       Taxa de Risco CVLI – 2008                           Taxa de Risco CVLI – 2009 

    
     Ranking - Taxa de Risco – CVLI 2008      Ranking - Taxa de Risco – CVLI 2009 

Bairro 
Taxa de Risco 
CVLI/100.000 

hab. 

Posição 
Ano 
2008 

Bairro 
Taxa de Risco 
CVLI/100.000 

hab. 

Posição 
Ano 
2009 

Santo Antônio (82) 316,98 1º Santo Antônio (82) 288,59 1º 

Sancho (79) 313,87 2º Bairro do Recife (76) 241,57 2º 

Totó (91) 182,75 3º São José (83) 133,14 3º 

Coelhos (29) 187,81 4º Pau-Ferro (69) 130,02 4º 

Joana Bezerra (49) 165,92 5º Joana Bezerra (49) 127,05 5º 

Tamarineira (86) 17,43 90º Parnamirim (67) 17,85 90º 

Coqueiral (31) 14,76 91º Tamarineira (86) 15,34 91º 

Rosarinho (77) 12,33 92º Espinheiro (40) 14,90 92º 
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Aflitos (1) 9,47 93º Graças (43) 9,41 93º 

Graças (43) 7,64 94º Aflitos (1) 7,31 94º 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
 
 

O quadro abaixo (Mapa 20) corresponde ao mapa da taxa média de risco dos 

homicídios na cidade do Recife no decorrer do período analisado, os anos de 2004 a 2009. A 

partir desses dados é possível traçar um panorama dos cinco anos de estudo, identificando os 

bairros com as maiores e também as menores taxas de risco no transcorrer do período.  

 
Mapa 20 – Taxa de Risco – CVLI Média dos anos, Recife – 2004 a 2009 

 
     Ranking - Taxa de Risco – CVLI Média dos anos 

Bairro Taxa de Risco 
CVLI/100.000 hab. 

Posição 
Média Geral 

Santo Antônio (82) 4445,16 1º 
Bairro do Recife (76) 2353,15 2º 

Totó (91) 1537,22 3º 
Joana Bezerra (49) 1390,16 4º 

Sancho (79) 1778,05 5º 
Córrego do Jenipapo (33) 133,17 90º 

Parnamirim (67) 127,79 91º 
Jaqueira (53) 104,48 92º 

Aflitos (1) 55,27 93º 
Graças (43) 30,09 94º 

Fonte: INFOPOL - SDS de 2004 a 2009. Elaborado pela autora. 
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Pode-se notar então, no que se refere aos bairros com as taxas de risco mais elevadas, 

a presença dos bairros de Santo Antônio (que na média geral termina posicionado em 1º lugar, 

apresentando a taxa de risco mais alta ao longo do período estudado), Bairro do Recife 

(presente, entre os cinco bairros com as maiores taxas de risco, em todos os anos analisados, 

menos no ano de 2008), Totó (esteve presente nas cinco maiores taxas nos anos de 2004, 2005 

e 2008), Joana Bezerra (presença constante entre as cinco maiores taxas desde o ano de 2005), 

e Sancho (presente entre os cinco bairros com maiores taxas de risco nos anos de 2006, 2007 

e 2008). 

Já com relação aos bairros com as menores taxas de risco, na média geral dos anos 

temos os bairros das Graças (que desde o ano de 2005, figura entre os bairros com as menores 

taxas de risco), Aflitos (com exceção dos anos de 2004 e 2006, esteve sempre presente entre 

os bairros com as menores taxas de risco), Jaqueira (também esteve entre as cinco menores 

taxas nos anos de 2004, 2006 e 2007), Parnamirim (configura entre as menores taxas apenas 

em 2009, e na média do período conquista mais uma vez esse espaço), e Córrego do Jenipapo 

(que na média dos cinco anos analisados, aparece pela primeira vez entre os bairros que 

possuem as menores taxas de risco de CVLI na cidade). 

Uma vez feita à caracterização da configuração dos crimes violentos, letais e 

intencionais na cidade do Recife, nos anos de 2004 a 2009, partiremos para a análise 

estatística dos dados de CVLI com os indicadores sociais e de infra-estrutura urbana. A fim de 

identificar, em que medida, esses indicadores estão correlacionados com os crimes violentos, 

e como eles podem nos auxiliar na compreensão do referido fenômeno na cidade do Recife.  

 

3.6 Caracterização das Variáveis Independentes 
 

A escolha de uma metodologia para analisar fenômeno de tal complexidade não é 

tarefa fácil. A falta de um modelo explicativo abrangente sobre os homicídios tem gerado 

propostas de intervenções quase sempre parciais, que refletem a visão setorial do seu 

formulador. Os avanços tecnológicos na área de geoprocessamento têm permitido incorporar 

a estrutura espacial das variáveis, o que acrescenta a vantagem de analisar o problema 

enquanto fenômeno social particularizado em seu contexto socioeconômico, cultural e 
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ambiental. Além do maior potencial explicativo, essas técnicas de análise permitem identificar 

grupos populacionais, áreas de risco e orientar intervenções mais integrais.  

Dentre as pesquisas mais recentes na área da Sociologia, Demografia e Saúde Pública 

sobre a saúde da população e seus diferenciais entre distintos espaços urbanos podem ser 

destacadas diversas metodologias, a depender da abordagem ou dados disponíveis. Em alguns 

estudos os espaços geográficos são determinados segundo divisões administrativas como 

bairros e distritos. Nestes casos, os indicadores de saúde, em especial as taxas e proporções de 

mortalidade específica por causa, sexo e idade, são comparados entres as áreas e as diferenças 

observadas são analisadas levando em conta as características sócio-demográficas e 

econômicas da população dos espaços geográficos considerados (BARROS, 1997; FREITAS 

et al., 2000; MAIA, 1999; MAMERI et al, 1998a; FELIX, 1996; CARVASAN et al., 2000). 

Outros estudos partem de informações demográficas e socioeconômicas, em especial 

provenientes do Censo Demográfico dos anos de 1991 e 2000, agrupando bairros, distritos ou 

setores censitários para determinar subespaços urbanos homogêneos com relação a variáveis 

relativas à escolaridade, renda da população e infra-estrutura urbana. A partir destas 

informações se analisa a diferença entre os subespaços com relação ao risco diferenciado de 

mortalidade (BARATA et al., 1999; DRUMOND JR E BARROS, 1999, LIMA E XIMENES, 

1998; MAMERI et al., 1998b). 

A depender do estudo e seus objetivos, as variáveis escolhidas são analisadas 

individualmente ou compõem indicadores sintéticos. A elaboração destes indicadores se dá 

através de soma de escores obtidos nas diferentes áreas analisadas ou por técnicas estatísticas 

multivariadas como análise fatorial. Como estratégias de análise são feitos comparações 

descritivas entre as taxas de mortalidade específica por causa, sexo e idade, e os indicadores 

socioeconômicos, demográficos e espaciais, ou ainda análises com utilização de técnicas 

estatísticas mais complexas, como riscos relativos calculados por regressão logística, análise 

por componentes principais, análise fatorial e de agrupamento (“Cluster Analisys”). 

Destacam-se aqui alguns aspectos metodológicos que interferem, de uma forma ou de 

outra, na interpretação dos resultados e possibilidades operacionais destes estudos. O primeiro 

diz respeito à temporalidade. Embora os dados sobre mortalidade proveniente dos registros 

civis estejam cada vez mais atualizados e confiáveis, com relativa facilidade de acesso, as 

informações referentes aos grupos populacionais expostos aos eventos identificados por 
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regiões de ocorrência dependem, em grande medida, de informações censitárias levantadas de 

dez em dez anos. Além disso, as modificações nos limites geográficos dos setores censitários, 

feitas por ocasião de novos censos sem a devida divulgação ou disponibilização de 

documentos explicativos e/ou mapas digitalizados, dificultam, quando não impossibilitam, 

análises comparativas entre diferentes períodos. Por essas razões, apesar da relevância quanto 

à incorporação de informações sobre a mobilidade espacial da população, assim como as 

modificações nas características socioeconômicas dos subespaços analisados, a quase 

totalidade das pesquisas sobre o tema tem sido elaborada, basicamente, com informações 

relativas ao censo de 1991 e 2000. 

O segundo aspecto metodológico, também relacionado à disponibilidade de 

informações populacionais que dificultam análises comparativas entre períodos, é a rara 

utilização das informações da Contagem Populacional de 1996 e 2007 (IBGE). Embora com 

um número bastante reduzido de informações, esses dados contemplam variáveis importantes 

quanto à escolaridade da população e possibilidade de localização de setores classificados 

como favelas, conhecidos pela carência socioeconômica de sua população e precariedade de 

infra-estrutura urbana. 

De qualquer forma, para elaboração de análises que incorporem transformações ao 

longo do tempo, é necessária a existência de unidades de análise comparáveis e, para tanto, de 

informações precisas com respeito aos seus limites geográficos. Além disso, para a 

compatibilização inter-censitária há necessidade de recursos técnicos e computacionais 

sofisticados, como os sistemas de geoprocessamento (CUNHA E OLIVEIRA, 2001; 

HOGAN, 2001). 

Como o objetivo da dissertação em questão é investigar a associação entre variáveis 

sócio-demográficas, econômicas e espaciais com as taxas de risco de CVLI, considerando a 

localização espacial dos indicadores, foi adotada uma metodologia de pesquisa com 

instrumentos que viabilizem uma melhor compreensão do fenômeno estudado. Trata-se de um 

estudo espacial, utilizando como unidade de análise os municípios da RMR e os bairros da 

cidade do Recife, por serem as menores áreas no qual as ocorrências de CVLI, os indicadores 

sócio-demográficos e de infra-estrutura urbana são mensurados, fragmentação que permite 

comparar as áreas com maior precisão e amplia a capacidade de examinar os padrões 

espaciais com maior detalhe. Os dados de CVLI foram obtidos no INFOPOL – Sistema de 

informações da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e, os indicadores sócio-



141 
 

 

demográficos e de infra-estrutura foram disponibilizados pelo IBGE, através dos dados 

censitários brasileiro de 2000 e 2010. 

Para a investigação dos CVLI, dentro dos limites da abordagem quantitativa, optou-se 

pelas técnicas de análise espacial a fim de verificar a associação de variáveis explicativas ao 

nível de grupo (variáveis sócio-demográficas e econômicas). Foi utilizado o Teste de 

Correlação Espacial determinado pelo Índice de Moran I, como modelo de detecção de 

tendência espacial. Assim, primeiramente, trata-se de identificar as variáveis independentes a 

serem utilizadas no sistema. A escolha dos indicadores de vulnerabilidade se faz com a 

perspectiva de contribuir para o entendimento das articulações entre espaço social e a 

mortalidade por causas violentas. Para a identificação deste espaço social consideram-se três 

dimensões: infra-estrutura básica, o nível socioeconômico e aspectos demográficos da 

população residente (Tabela 27). 

A primeira dimensão é abordada através do grau de urbanização (2010), da proporção 

de população residente em favelas (2000, 2007), em domicílios sem escoamento sanitário 

adequado para o ano de 2000 e proporção de pessoas que vivem em domicílios em serviço de 

coleta de lixo e água encanada (2000). Quanto ao nível socioeconômico selecionaram-se 

variáveis referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano (2000), PIB Municipal (2008), 

percentual de responsável pelo domicílio com renda de 1 a 2 salários mínimos (2000 e 2007) 

e média dos anos de estudo dos chefes de domicílio (2000 e 2007). Os aspectos demográficos 

abordados referem-se à densidade demográfica, além disso, analisa-se o processo de expansão 

dos municípios através das taxas de crescimento populacional (2007/2010). 

 
Tabela 27 – Quadro representativo das Variáveis Independentes – Indicadores de Vulnerabilidade 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES (EXPLICATIVAS) ADOTADAS 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA NÍVEL SOCIOECONÔMICO ASPECTOS 
DEMOGRÁFICOS 

Grau de urbanização Índice de Desenvolvimento Humano Densidade demográfica 

População residente em favelas PIB Municipal Taxas de crescimento 
populacional 

Percentual de pessoas em domicílios 
sem esgotamento sanitário 

Percentual de responsável pelo 
domicílio com renda de 1 a 2 salários 

mínimos 
____ 

Percentual de pessoas em domicílios 
sem serviço de coleta de lixo 

Média dos anos de estudo dos chefes 
de domicílio ____ 

Percentual de pessoas em domicílios 
sem água encanada   

Elaborado pela autora. 
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A introdução das variáveis independentes pode ser justificada apontando-se diversos 

estudos da literatura sociológica sobre violência urbana e criminologia em que tais variáveis 

são correlacionadas separada ou conjuntamente com o aumento das taxas de criminalidade 

urbana. 

 

3.2.1 Correlação Espacial 

 

Um modelo de regressão é uma ferramenta estatística que utiliza o relacionamento 

existente entre duas ou mais variáveis, de maneira que uma delas possa ser descrita ou o seu 

valor estimado a partir das demais (CÂMARA, 2008). Assim, uma vez definidas as variáveis 

independentes e dependentes do modelo apresentado, essa metodologia avalia o 

relacionamento existente entre duas ou mais variáveis de maneira que uma delas (as taxas de 

risco de CVLI, por exemplo) pode ser descrita (explicada) ou o seu valor estimado a partir das 

demais – renda, grau de urbanização, densidade, por exemplo, (BISQUERRA, 2004; 

HAMILTON, 1991). 

De uma maneira geral, este recurso servirá como um indicativo inicial para apontar 

quais as variáveis explicativas (independentes) contribuem de forma significativa para o 

relacionamento linear com a variável a ser explicada (dependente), isto é, para os bairros da 

cidade como um todo. Segundo Câmara (2008), quando se faz uma análise de regressão, 

procura-se alcançar dois objetivos:  

(a) encontrar um bom ajuste entre os valores preditos pelo modelo e os valores 

observados da variável dependente;  

(b) descobrir quais das variáveis explicativas contribuem de forma significativa para 

este relacionamento linear.  

Para tanto, o autor elucida como hipótese padrão: 

“(...) as observações não são correlacionadas, e 

conseqüentemente, os resíduos do modelo também são 

independentes e não-correlacionados com a variável 

dependente, tem variância constante, e apresentam 

distribuição normal com média zero (...)”  
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No entanto, este modelo, fundamenta-se apenas na minimização do erro quadrático, 

desconsiderando, a questão espacial. Desse modo, a significância da correlação entre uma 

variável de crime e uma variável sócio-econômica não pode ser calculada com base nos 

métodos usuais, pois esses requerem a suposição de independência entre as observações de 

cada variável. 

Por isso, a análise exploratória de dados espaciais deve ser empreendida sempre que as 

informações estiverem espacialmente localizadas e quando for preciso levar em conta, 

explicitamente, a importância do arranjo espacial dos fenômenos na análise ou na 

interpretação de resultados desejados.  O objetivo da análise espacial é aprofundar a 

compreensão do processo, avaliar evidências de hipóteses a ele relacionadas, ou ainda tentar 

prever valores em áreas onde as observações não estão disponíveis. Esta análise, basicamente, 

pode-se distinguir entre vários métodos: aqueles que são essencialmente voltados à 

visualização dos dados espaciais; aqueles que são exploratórios, investigando e resumindo 

relações e padrões mapeados; e ainda aqueles que contam com a especificação de um modelo 

estatístico e a estimação de parâmetros. 

De acordo com Rigotti (2008), a visualização gráfica de dados espaciais é uma etapa 

fundamental da análise espacial: 

“(...) através dela é possível identificar padrões espaciais 

nos dados, gerando hipóteses testáveis, bem como avaliar o 

ajuste de modelos propostos, ou ainda a validade das 

previsões resultantes. Para o autor, há uma série de questões 

que poderão justificar uma visualização criteriosa dos 

dados, tais como, há variáveis com valores extremos (muito 

altos ou muito baixos)? As observações se dividem em 

grupos distintos? Existem associações entre as variáveis?” 

 

Beato e Reis (2000), afirmam que, se o conjunto de variáveis utilizadas possuírem a 

particularidade de serem referentes a áreas geográficas, isso lhes conferirá um componente 

espacial importante, pois áreas próximas umas das outras tendem a ter valores mais similares 

do que áreas distantes: 

 “(...) as observações em cada área podem ser 

espacialmente dependentes, o que significa dizer que as 
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observações possuem autocorrelação espacial. Se valores de 

áreas vizinhas tenderem a ser mais similares do que de 

áreas mais distantes, fala-se em autocorrelação espacial 

positiva. Portanto, é esperado que muitas das variáveis 

sócio-econômicas possuam autocorrelação positiva.” 

 

Através da Análise de Autocorrelação Espacial é permitido identificar a estrutura de 

correlação espacial que melhor descreve o padrão de distribuição dos dados. A idéia básica é 

estimar a magnitude da Autocorrelação Espacial entre as áreas, evidenciando como os valores 

estão correlacionados no espaço. Nesse caso, técnicas são utilizadas para estimar quanto do 

valor observado de um atributo numa região é dependente dos valores dessa mesma variável, 

nas localizações vizinhas, para isto utiliza-se o Índice Global de Moran I. Este conceito de 

autocorrelação espacial mensura em que medida o valor de uma variável observada em uma 

dada unidade geográfica apresenta uma associação sistemática (não aleatória) com o valor da 

variável observada nas localidades vizinhas. O índice de Moran I varia de -1 a +1, 

quantificando o grau de autocorrelação existente, sendo positivo para correlação direta, 

negativo quando inversa. O índice ainda testa se as áreas conectadas apresentam maior 

semelhança quanto ao indicador estudado do que o esperado num padrão aleatório. 

Segundo Rigotti (2008), os indicadores globais de autocorrelação espacial, como o 

Índice de Moran I, fornecem um único valor, como medida da associação espacial para todo o 

conjunto de dados, o que é útil na caracterização da região de estudo como um todo. No 

entanto, quando se lida com um grande número de áreas, é muito provável que ocorram 

diferentes regimes de associação espacial e que apareçam locais em que a dependência 

espacial é ainda mais pronunciada.  

 

 

 

 

 

 


