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EFEITO DA ESTRUTURA ETÁRIA NAS TAXAS DE HOMICÍDIOS EM REGIÕES 

METROPOLITANAS BRASILEIRAS (NATAL - RECIFE - SÃO PAULO) 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo analisa o fenômeno homicídio, a partir da ótica das mudanças de estrutura 

etária nas regiões metropolitanas de Natal, Recife e São Paulo, usando dados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade-SIM/DATASUS, do Ministério da Saúde. Foram realizados 

exercícios teóricos de padronização direta com diversas estruturas etárias para avaliar o efeito 

das mudanças de estrutura da população nas taxas de mortalidade por homicídio. Os 

resultados apresentados a partir das pirâmides etárias e dos gráficos apontam para o 

envelhecimento da população nas três regiões metropolitanas, em toda a série analisada, bem 

como evidencia maior risco de vitimização em pessoas, do sexo masculino, com idades entre 

15 e 39 anos. Utilizou-se diversos exercícios de padronização de taxas de homicídio com 

vários padrões etários, inclusive com uma população projetada para 2020 da Região 

Metropolitana de São Paulo, ficando mais evidente que quando a população se torna mais 

envelhecida com menos pessoas nos grupos de maior risco, tende a ter taxas de homicídios 

menores, podendo ainda apresentar outros resultados, sempre nesta mesma linha de 

raciocínio. 

Palavras-chave: Homicídio, Estrutura etária, Envelhecimento populacional 

 

 

 

 



EFECTO DE LA ESTRUCTURA DE EDAD EN LAS TASAS DE HOMICIDIO EN 

LAS REGIONES METROPOLITANAS EN BRASIL (NATAL - RECIFE - SÃO 

PAULO) 

 

RESUMEN 

 

Este estudio examina el fenómeno de asesinato, desde la perspectiva de cambiar la 

estructura de edad de la zona metropolitana de Natal, Recife y Sao Paulo, utilizando los 

datos del Sistema de Información de Mortalidad-SIM/DATASUS, del Ministerio de Salud. 

Se llevaron a cabo ejercicios teóricos estandarización directa con las estructuras de 

diferentes edades para evaluar el efecto de los cambios en la estructura de la población en 

las tasas de mortalidad por homicidio. Los resultados presentados en las pirámides de edad 

y las cartas apuntan a la población de edad avanzada en las tres áreas metropolitanas de la 

serie analizada, así como las que muestran un mayor riesgo de victimización en las 

personas, hombres, de edades comprendidas entre 15 y 39 años. Hemos utilizado diversos 

ejercicios de las tasas de homicidios con patrones estandarizados de distintas edades, 

incluyendo una población proyectada para el año 2020 de la Región Metropolitana de São 

Paulo, cada vez más evidente que cuando la población se vuelve más edad con menos 

gente en los grupos de mayor riesgo tienden a tener menores tasas de muertes por 

homicidio, también puede presentar otros resultados siempre la misma línea de 

razonamiento. 

Palabras clave: Homicidio, Estructura de edad, Envejecimiento de la población 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo visa pesquisar o fenômeno homicídio
1
 nas regiões metropolitanas 

(RM) brasileiras, de Natal, Recife e São Paulo. As mortes violentas impactam na sociedade de 

diversas formas e, certamente, em todos os espaços habitados, ou seja, aonde haja as 

interações sociais. 

Os homicídios, conforme a literatura, pertencem ao grande grupo X85-Y05 Agressões, 

da Classificação Internacional de Doenças – CID 10, que para as análises desse estudo são 

coletados a partir dos dados fornecidos pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade – 

SIM/DATASUS, do Ministério da Saúde
2
. 

O estudo se baseia nas três RMs descritas, distintas inclusive geograficamente 

(Anexo), sendo a de São Paulo, a maior e mais consolidada do Brasil, com taxas de 

homicídios em forte declínio, e estrutura etária mais envelhecida que as outras duas regiões 

em análise. Recife possivelmente é mais consolidada RM nordestina, e certamente a mais 

violenta das três analisadas. A Região Metropolitana de Natal (RMN) é caracterizada por ser 

uma metrópole em formação, com taxas de mortalidade por homicídio em ritmo de 

crescimento nos últimos anos. A estrutura etária da RMN, de acordo com os dados, é mais 

jovem do que as outras duas. 

A Região Metropolitana de São Paulo, por ser bastante populosa, possui enormes e 

complexos problemas estruturais, dentre os quais áreas densas de ocupações desordenadas, 

                                                           
1
 De acordo com Viano (2007, p.109), “o homicídio é o ápice de uma cadeia ou série de ações e reações menores 

por parte dos envolvidos. A interação de dois agentes e, às vezes, das pessoas em volta pode descambar em 

violência.” Sendo assim, o homicídio é o ato de agir de forma violenta contra uma ou mais pessoas, resultando 

em morte de oponente. O homicida, inclusive em algumas situações e talvez usando de atitudes covardes, se 

apodera na maioria das vezes, de objetos perfuro cortantes e ou utiliza-se de agressões físicas excessivas e 

desproporcionais ao ponto de matar outro(s) indivíduo(s) envolvido(s) em ação conflitante. 
2
 Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205> 
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com destaque para espaços habitados de forma precárias
3
, inclusive no município polo da 

RM. Alguns estudos sobre essa Região metropolitana evidenciam altas taxas de homicídios 

principalmente nos anos 1980 e 1990, a qual se apresentava como a mais violenta do país. 

Observando os dados do SIM/DATASUS, e estudos de Soares (2008), Viano (2007) e 

Waiselfisz (2008b; 2010; 2011), os homicídios nesta RM vêm caindo consideravelmente. 

Na Região Metropolitana de Recife (RMR) se evidencia desde os anos 80 um 

crescimento desordenado do espaço urbano, o que não difere do crescimento urbano das 

demais metrópoles estudadas; o processo de urbanização é mais evidente a partir de 

ocupações precárias e alto índice de desigualdades sociais, possivelmente decorrentes desse 

crescimento desigual. A RMR além de ter enormes taxas de desigualdades sociais, também 

ostentava como uma das regiões mais violentas do País até meados de 2000, mas que 

recentemente vem refletindo estagnação nas taxas de mortalidade por homicídio, constatada 

pelos dados do SIM/DATASUS; dados que corroboram com pesquisas de Minayo (1994), 

Mello Jorge; Gawryszewski; Latorre (1997), Freire; Silva (2010) e Waiselfisz (2008a; 2008b; 

2010). 

Sobre a Região Metropolitana de Natal, os dados do SIM/DATASUS, e análises de 

Freire e Silva (2010), vem apontando para um aumento nas taxas de mortes por homicídio em 

quase toda a série temporal evidenciada, com destaque para os anos 2008 e 2009, que 

atingiram taxas brutas de mortalidade de 30,03 e 34,47 homicídios por 100.000 habitantes, 

respectivamente. Duas prováveis hipóteses emergem inicialmente desta problemática, a 

primeira consiste por suspeitas de que os homicídios estão associados ao tráfico e consumo de 

drogas e álcool, e que as vítimas desse conflito social são quase na sua totalidade de jovens, 

                                                           
3
 Áreas de aglomerados subnormais, conforme resultados do Censo 2010.  
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que residentes em bairros pobres, nas periferias das regiões estudadas, estão mais vulneráveis 

e suscetíveis de serem afetados pela violência letal. 

A literatura tem apontado outros caminhos, englobando a própria dinâmica do espaço 

urbano e as desigualdades de oportunidades e de acesso a bens e serviços, constatados nas 

interações sociais. Muito embora o fenômeno do homicídio seja percebido mais em áreas de 

pobreza, sua ocorrência possui uma dinamicidade muito variada. 

A literatura também evidencia que quanto mais integrada e urbanizada estiver a região 

metropolitana mais suscetível à violência estará a população jovem que é considerada como a 

de maior risco, uma vez que o processo de urbanização cria condições necessárias para o 

crescimento demográfico e, consequentemente, esse talvez impacta nas taxas de mortes por 

homicídio em regiões metropolitanas, conforme afirmam pesquisas feitas por Cano; Santos 

(2003; 2007) Dias (2004) e Freire et al. (No prelo 2011). A RMN apresenta nos municípios 

mais integrados com o polo, maior concentração populacional e, consequentemente, maiores 

percentuais e taxas de óbitos por agressões, muito embora haja leituras que apontam para a 

interiorização do fenômeno. 

Constata-se que há necessidades de se analisar o fenômeno da violência e do crime a 

partir da quantificação de variáveis (independentes e dependentes) das vítimas. Variáveis 

essas que poderão proporcionar respostas às inquietações nos campos investigativos das 

ciências humanas e sociais, e mais nos estudos estatísticos e demográficos. 

Segundo Abramovay et al. (2002) e Napoleão; Castro (2000), a pobreza e a 

distribuição de renda tão somente não medem as consequências das mortes violentas. Para 

essa autora há outros motivos causadores, que talvez possam estar relacionados às redes 

sociais mantidas pelos jovens, bem como ausência de políticas de juventude, com educação de 

qualidade, moradia digna, lazer comprometido com a cidadania. Atualmente podem-se 
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verificar grupos de jovens, inclusive estudantes, utilizarem meios para “combinar conflitos 

rivais”, como se fosse uma demarcação de território, “num suposto novo modelo identitário”, 

promovendo conflitos entre estudantes de escola X, que não pode dividir espaços harmônicos 

com os de escolas Y, porque se encontram para brigar. 

Certamente os conflitos que ocorrem entre grupos de jovens rivais em diferentes 

espaços urbanos apontam novas configurações para o enfrentamento da criminalidade e para 

os desdobramentos de suas formas violentas, como exemplo, os conflitos que ressurgem nas 

ruas de espaços urbanos e, que muitos deles resultam em homicídios. 

Hoje, grupos de jovens adolescentes se encontram para conflitar, ou seja, sendo mais 

uma forma de demarcar territórios, conforme seus interesses individuais, enquanto 

componentes de grupos sociais distintos, caracterizados através de rótulos e vestimentas 

denotando a diferenciação de cada um deles. Muitos desses jovens assumem ideais e 

comportamentos ditos modernos, visando primordialmente serem aceitos em grupos juvenis, 

os quais inspiram coragem, liberdade e aceitação. 

É perceptível que em muitos dos casos onde se constatam conflitos juvenis, iniciam-se 

a partir de seus passeios aos shoppings e outros lugares públicos dos grandes centros urbanos, 

inclusive em campos de futebol, objetivando principalmente se enturmarem nos grupos já 

existentes, dentre esses os de torcidas organizadas de times de futebol, onde quase sempre 

acabam em conflitos e verdadeiras ondas de violência, provocando arrastões furtos/ roubos e, 

impondo pânico aos frequentadores, clientes dos estabelecimentos comerciais desses espaços, 

através de atos agressivos. Também já se têm registrado casos de assassinatos entre 

torcedores. Ações essas que preocupam autoridades do governo e da justiça, bem como 

provoca desestruturação nas famílias dos envolvidos nos conflitos. 
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O fenômeno do homicídio vem sendo observado em maior grau nos países pobres, que 

estão em vias de desenvolvimento, como apontam as pesquisas sobre violência na América 

Latina e Caribe, da Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 

(KAZTMAN, 1999; 2001) no estudo sobre vulnerabilidades na América Latina, por 

Abramovay et al. (2002) e Waiselfisz (2007). As pesquisas realizadas por Waiselfisz (2008a; 

2008b; 2010) vem apontando para aumento nas taxas de homicídios em regiões latino-

americanas, com destaque para a Guatemala, Honduras, Colômbia, Brasil, Haiti e El 

Salvador. 

Algumas supostas contradições afloram dessa afirmação, tendo em vista que, países do 

continente africano, bem como da Ásia e Oriente Médio, conforme dados do PNUD
4
, da 

Organização das Nações Unidas (ONU), possuem baixas taxas de crimes violentos 

envolvendo a população jovem, salvo as regiões que vem há décadas travando guerras por 

terras e religiosas. 

O tema violência é bastante investigado por estudiosos de diversas áreas do 

conhecimento, sendo o homicídio, em especial aquele que é posterior ao ato violento, o que 

faz suscitar conceitos existentes na sociedade moderna, como o de miséria e de conflito e 

exclusão socioespacial. 

Na Europa, Foucault (2007) tem desenvolvido um expressivo estudo relacionado ao 

problema da prisão e da punição, o qual remonta desde os séculos XVI, XVII e XVIII até aos 

dias de hoje. No seu famoso livro “Vigiar e Punir”, ele apresenta como se desenvolveu a 

punição na França a partir do período inquisitório, com métodos de castigo que levava o réu a 

humilhação, a dor/ sofrimento, e finalmente à morte. 

                                                           
4
 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Brasil. Disponível em: <www.pnud.org.br>  
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Nos Estados Unidos da América (EUA), a Escola de Chicago apresenta diversos 

estudos sobre a criminalidade e a violência, e que sempre está associado à pobreza, ao risco e 

à vulnerabilidade social, o que Kaztman; Filgueira (1999) e Kaztman (1999; 2001) e 

Abramovay; et al. (2002) vão dizer que, na América Latina, pensando o caso das metrópoles 

nacionais, essa situação se agrava pelo processo de vitimização
5
 que surge da exposição à 

vulnerabilidade e aos riscos sociais, onde os jovens e suas famílias são submetidos ao 

sofrerem o processo de segregação, tanto social quanto espacial. 

Os resultados sobre vítimas de homicídios apontam para o grupo etário de 15 a 29 

anos como sendo o de maior risco (WAISELFISZ, 2008b; 2010; 2011; 2012). Outros estudos, 

como os de Soares (2008) e Viano (2007), citam também, em menor escala, como potenciais 

vítimas de mortes por agressões pessoas na idade entre 30 a 39 anos. 

A criminalidade violenta entra para a modernidade como um entrave de governos e da 

sociedade de modo geral. Percebe-se de acordo com pesquisas sobre pobreza e desigualdades 

sociais (BEATO FILHO; REIS, s/d), de que cada vez mais esse tipo de atitude marginal 

gerada pela violência tem atingido agressivamente a juventude; e consequentemente provoca 

fissuras e deformações na estrutura etária da população, e certamente tem acarretado 

preocupações ao Estado, ao mercado e à sociedade, por atingir com agressividade grupos 

etários da População em Idade Ativa (PIA) e População Economicamente Ativa (PEA), no 

Brasil, como apontam o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Está claro, portanto, que a violência levada ao seu extremo, através do homicídio, é 

seletiva por idade, e atinge a população de forma diferente ao longo dos grupos etários. No 

                                                           
5
 A etimologia da palavra/ termo vitimização, deriva do latim victima (victimia e victus), a qual tem origem no 

paganismo; o termo era utilizado para designar pessoa ou animal oferecida como// por sacrifício aos deuses. 

Juridicamente, o termo vítima tem significado na pessoa que sofre “ameaça”, “infortúnio”, provocado por si 

mesma, por outrem ou por decorrência do “acaso” (abuso da honra, vida, liberdade, etc.). (Novo Dicionário 

Aurélio – Século XXI, com adaptações do autor). 
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Brasil em geral, durante boa parte do século passado, observou-se uma grande transformação 

nos níveis de mortalidade e fecundidade, de maneira que cada vez mais as mulheres passaram 

a ter menos filhos e a esperança de vida passou a aumentar com os anos, a consequência mais 

direta e perceptível desta transição demográfica foi a mudança na estrutura etária da 

população rumo ao envelhecimento, como apontam Brito; Carvalho e Baeniger (2007) e 

Fernandes (1996). 

Este trabalho não se ocupa em discutir as questões sociais e econômicas que levam 

alguém a cometer um homicídio. Também não é objetivo aqui analisar consequências sociais 

para o aumento ou declínio de taxas de homicídio, embora no capítulo IV seja apresentada 

uma análise do perfil da violência por homicídio das três regiões metropolitanas.   

Constata-se que, a relevância desse estudo se dá na medida em que o fenômeno 

homicídio direta e ou indiretamente vem afetando a dinâmica populacional a partir das 

mudanças perceptíveis na estrutura etária, bem como possibilitando novos caminhos para 

investigações nas diversas áreas das ciências humanas. 

O trabalho inicia-se com um texto introdutório, justificando a escolha do tema, 

seguido da exposição dos objetivos, geral e específicos. A análise se divide em: Capítulo III, 

da revisão bibliográfica; no Capítulo IV, faz-se a caracterização demográfica e dos homicídios 

nas três RMs analisadas, especificando cada uma delas, com explicitação de gráficos em 

percentuais de população e homicídios; o Capítulo V aborda a metodologia e as técnicas 

utilizadas para comparar o fenômeno dos homicídios nas três regiões analisadas e, o Capítulo 

VI avalia o efeito das mudanças de estrutura etária nas taxas de homicídios. Serão tecidas 

algumas considerações finais, ressaltando os principais resultados produzidos pelas análises 

nas regiões comparadas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 Esse estudo propõe avaliar o efeito das mudanças de estrutura etária nas taxas de 

homicídios, observando as regiões metropolitanas de Natal, Recife e São Paulo. 

 

 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 Evidenciar o fenômeno homicídio na medida em que esse sofre impactos das 

mudanças de estrutura etária da população nas três regiões metropolitanas (RMs) 

analisadas; 

 Verificar as taxas – bruta e padronizada – de mortalidade por homicídios nas três 

regiões metropolitanas; 

 Estudar as taxas de homicídio nas três RMs, segundo sexo e idade; e,  

 Analisar a tendência temporal dos homicídios nas três Regiões Metropolitanas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O tema homicídio, por estar ao longo de várias décadas trazendo inúmeras 

preocupações às pessoas e à sociedade de um modo mais amplo, tem suscitado investigações 

em diversos campos das ciências humanas, com destaque para a sociologia, a geografia e a 

demografia, sendo essa última disciplina interesse primordial desse estudo. Conforme 

pesquisas demográficas acerca do homicídio, atualmente há uma linha de pressupostos na 

qual se investiga de que forma as taxas de homicídios está interferindo nas mudanças de 

estrutura etária rumo ao envelhecimento populacional. 

Como atestam Beato Filho; Marinho (2007), Beato Filho; Peixoto e Andrade (2004), 

Raizer (2007) e Soares (2008), além de Waiselfisz (2010; 2011; 2012), o perfil demográfico 

das vítimas de homicídio é de homens adultos jovens, principalmente entre as idades de 15 a 

39 anos. 

Zaluar (1996) e Cano; Ribeiro (2007) apontam para o processo de urbanização da 

criminalidade violenta, com ênfase nos homicídios ocorridos em municípios que têm grau de 

integração
6
 muito forte com o polo metropolitano, processo esse que estaria mudando o 

comportamento etário da população da região, denominado por alguns geógrafos de 

“comportamento metropolitano e ou rurbano”, que também da geografia pode-se chamar de 

área ou região em processo de conurbação. Já, Adorno (1993) e Yunes (2001), além de 

                                                           
6
 A definição quanto ao nível de integração na dinâmica do aglomerado metropolitano é do trabalho: Análise das 

Regiões Metropolitanas do Brasil: Identificação dos espaços metropolitanos e construção de tipologias 

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2004) e levou em consideração as seguintes variáveis: Taxa de 

crescimento populacional total por município 1991-2000; Densidade hab/km2; Número de pessoas que 

trabalham ou estudam em outros municípios 2000; percentual de ocupados não-agrícolas em 2000; número de 

passageiros em vôos domésticos; posição no ranking nacional dos portos e PIB em 2003. Disponível em: Freire 

et al., (No prelo 2011), pesquisa Organização social do território e criminalidade violenta, desenvolvida pelo 

Observatório das Metrópoles/INCT/CNPq. 
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considerarem esse fator do ponto de vista da urbanização, chama atenção para o aumento da 

criminalidade violenta à interiorização do fenômeno. 

Há vasta literatura sobre o tema homicídio, contudo, nesse estudo se tentará trazer 

alguns conceitos e ideias mais gerais acerca do assunto. A violência letal, no caso dos 

homicídios, cada vez mais tem influenciado estudos, em diferentes campos científicos, como 

na sociologia, na geografia, na antropologia, na história, na psicologia, no direito criminal/ 

penal e na demografia. 

As pesquisas sobre homicídio trazem diversificadas questões interpretativas, duas das 

quais estariam centradas sobre como e onde se dão os crimes, e de que forma é possível 

entender o comportamento social da vítima. Essa última questão, como coloca vários autores 

das ciências humanas, provavelmente traz associação ao comportamento social do indivíduo 

criminoso, que age em todas as sociedades e nos seus diversos estratos, ou seja, bases sociais. 

Alves (1994) e Alves; Cavenaghi (2006), através de suas pesquisas sobre transição 

demográfica, descrevem as mudanças na estrutura etária da população brasileira que ocorrem 

a partir do declínio da fecundidade, diminuindo em sua base e aumentando no topo, ou seja, 

há visível queda da natalidade com envelhecimento da população pela base da pirâmide. Há 

também o envelhecimento pelo topo, passando pela redução da mortalidade, principalmente 

na idade adulta. (IBGE, 2009). 

Observando que o fenômeno homicídio também impacta e muda a estrutura etária de 

uma população, por ser um fato social na visão durkheimiana, se dá por meandros da 

vulnerabilidade que o indivíduo está propenso a sofrer em sua linha tênue de vida. Além 

disso, é possível visualizar essa dinâmica sobre outra ótica, a mudança na estrutura etária 

pode impactar nas taxas de mortalidade por homicídio, desde que diminua ou aumente o peso 

relativo da população em idade de maior risco. 
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Trazendo a discussão sobre homicídios para as ocorrências do fenômeno nas RM 

analisadas, objeto desse estudo, o que não é recente, percebe-se um complexo, mas imbricado 

escarcéu de conceitos que perpassam a ideia tão somente sociológica da criminalidade; 

observa-se que cada vez mais a problemática envolvendo os crimes violentos tem ganhado 

dimensão no campo da demografia. Conforme Adorno (1993), Santos (2007) e Viano (2007), 

as mortes por homicídios estão tomando corpo na sociedade, ao ponto de interferir não 

somente na vida das pessoas, mas no modo de vida das cidades. 

As análises de Foucault (2007) sobre o nascimento da prisão como modelo de punir 

em substituição ao suplício, se faz constata no conflito gerado pela violência. O autor afirma 

que no final do Século XVIII o suplício já dá indícios de extinção. A partir de então é 

necessário que seja reformulada a tática condenatória imposta pela justiça, uma vez que o 

suplício tornara-se intolerável. O delinquente do Século XVIII é mais ousado, audacioso no 

cometimento do crime do que o do século anterior. A delinquência agora (Século XVIII) está 

agindo de forma mais organizada. Interpretar as leis e suas formas punitivas. 

Talvez um modo de questionar como funcionasse a prática da polícia e a justiça na 

Europa dos Séculos XVII e XVIII. As causas dos crimes contavam com investigações mais 

bem reguladas nos princípios intervencionistas da realeza, que sancionava a aplicabilidade de 

leis, com olhares cuidadosos, precisamente, como enfatiza Foucault, aos crimes cometidos 

contra a economia. O autor discorda da ideia de uma justiça mais humanizada e suave quanto 

ao fato de negar o suplício. 

E, conforme Sueli Felix (2002) e Zaluar (1985; 1996), a violência não é uma novidade 

que está ocorrendo na sociedade moderna; a criminalidade violenta remonta desde as tribos 

primitivas, que tradicionalmente usavam rituais violentos como forma de punição, e também 

como forma de dominação após conflitos e guerras sangrentos. 
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É possível que os atos violentos – mortes decorrentes de homicídios, latrocínios, 

suicídios, acidentes de trânsito – tenham raízes na natureza selvagem do indivíduo, porém, 

esse pensamento colide um tanto com as discussões atuais. Porém, A visão do panoptismo em 

Foucault (2007) é de que o criminoso sendo uma ameaça à sociedade, estando preso tenha que 

ser conduzido sempre para um ordenamento exemplar e educativo. Qualquer deslize humano 

é tido como erro, cujo tem como equilíbrio uma resposta da sociedade ao crime, sendo a 

punição o modelo mais presente e visível na contemporaneidade. 

Muito embora se observe que, a violação e ou a morte por homicídio são as formas 

mais grotescas, cruéis e desumanas, que merecem atenção dos governantes e da sociedade. 

Inclusive com maior incidência de mortes violentas se concentrando na população masculina 

e jovem. É real, no entanto, que a violência não pode ser vista como coisa dada simplesmente. 

De acordo com Abramovay et al. (2002), Beato Filho; Marinho (2007) e Peixoto (2003), o ato 

violento, como resultante do homicídio, ocorre em quaisquer das esferas – públicas e privadas 

– da sociedade, ou seja, a criminalidade violenta como ação/ reação do sujeito alastra-se por 

todas as comunidades e grupos sociais, nas suas diversas classes. 

Pensar o crime violento e a sua dinâmica demográfica, com relação à amplitude social 

seja talvez reconstruir uma epistemologia sociológica da violência, pormenorizando as 

instâncias particularizadas sob o prisma do cotidiano nas sociedades modernas. Mas esse não 

será objetivo dessa investigação. 

Muitos autores da sociologia, como Beato Filho; Marinho (2007) e Soares (2008) ao 

investigarem, principalmente, sobre violência urbana têm percebido que quanto mais um 

espaço se urbaniza, como se constata em regiões metropolitanas brasileiras, mais violento ele 

se torna. 
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A violência letal é considerada hoje um dos fatores que certamente tem impactado nos 

campos da política e da economia, reproduzindo enormes fendas desiguais na vida das 

pessoas (MAIA, 1999) e (MARANDOLA JÚNIOR; HOGAN, 2009). Entretanto, outros 

autores colocam que não somente os espaços ditos metropolitanos, mais também algumas 

regiões do meio rural já apresentam consideráveis taxas de mortes por homicídio, e que 

algumas regiões metropolitanas, tomando o exemplo de São Paulo nesse estudo, têm suas 

mortes por homicídio em pleno declínio. 

Argumentos de Coelho (2005), sobre as curvas que se impregnam nos atos 

consumados da violência letal traz a tona, por parte de uso pelo poder público, duas 

perspectivas de justiça, uma distributiva e outra retributiva, politicamente opostas, e 

provavelmente dúvidas quanto ao aparelhamento das polícias, civil e militar, que é requerido 

pela sociedade frente à percepção da insegurança e à incorporação da eficiência e da eficácia 

da sistema de segurança pública. Tais argumentos também coincidem com os de Peralva 

(2000) e Soares (2007), muito embora esse trabalho não tenha proporcionado análises 

profundas sobre esse assunto, contanto, se fez necessário abordá-los aqui devido à 

congruência das discussões levantadas em pesquisas relacionadas à ação judicial e justiça 

criminal. 

As contribuições descritas nesse capítulo, sobre o fenômeno homicídio, refletem a 

aproximação do enfoque urbano com a demografia. A compreensão e análise dos resultados 

apresentados para as três regiões metropolitanas pesquisadas demonstram a interação nos 

debates entre as duas áreas de estudo. 

O homicídio, conforme Adorno (1993), Cano; Santos (2007) e Waiselfisz (2010; 

2011), é um fenômeno urbano, mas que já há fortes indícios de sua interiorização (SOARES, 

2008), e afeta cada vez mais a população masculina jovem e adulta jovem. Afirma Soares 
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(2007) que, falta uma política de segurança no território brasileiro compatível com as 

problemáticas não somente relacionadas às drogas e ao seu consumo, mas corroborando com 

Abramovay et al. (2002) e Waiselfisz (2007; 2008b) são ausentes políticas sociais voltadas 

para os jovens, principalmente os jovens de classes menos favorecidas na sociedade.   

Na América Latina e Caribe se destacam os trabalhos da CEPAL, em particular os 

trabalhos de Kaztman (1999; 2001), ao ressaltar que há um conjunto de fatores contribuintes 

para se atingir a vulnerabilidade social. No entanto, o risco social está presente em todos os 

espaços de interações na sociedade, e que esses problemas uma vez relacionados ao processo 

de urbanização, também se torna preocupante nas comunidades, tendo em vista que a 

violência letal se instala com maior rapidez aonde há mais fragilidades versus implantação de 

mecanismos de intervenções. 

No Brasil, Abramovay et al. (2002) e Medeiros; Osório (2000) tecem considerações 

sobre pobreza e desigualdades sociais, com ênfase principalmente nos confrontos gerados nas 

famílias, domicílios. Os contrastes verificados nas famílias certamente são herdados de 

geração em geração. Kaztman (2001) alega que, em famílias ou domicílios onde pais não 

conseguem garantir educação aos filhos, tornam-se desestruturadas, porque não conseguem 

influenciar na inserção de seus filhos no mercado de trabalho. Provavelmente os conflitos 

familiares geram, de formas diversificadas e diretas e ou indiretas, tipos de agressões físicas 

que culminam em mortes. 

Andrade; Marinho (2011) pesquisando o problema da violência na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, em contraste ao processo de urbanização, bem como Raizer 

(2007), Santos (2007), Peres (2007) e Peres; Santos (2005), pesquisando o mesmo tipo de 

violência no Estado do Espírito Santo, evidenciam como possíveis impactos das mortes por 
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homicídio, não somente o processo de urbanização, mas justamente a questão da 

juvenilização do fenômeno, o que por sua vez interfere na dinâmica da estrutura etária. 

Percebe-se, porém, o homicídio se constituindo, enquanto problemática exclusiva da 

sociedade. Algumas causas do crime estão inseridas num contexto de exclusão e 

desigualdades sociais, as quais são nítidas nas grandes cidades do país, como apontam 

Abramovay et al. (2002); Mello-Jorge; Gawryszewski; Latorre (1997); Minayo (1994); Patel 

(2000); Waiselfisz (2008b). 

Porto (2000, p.6) afirma que: “A violência passa a ser consumida num movimento 

dinâmico em que o consumo participa também do processo de sua produção, ainda que como 

representação.” A autora ainda diz que, a violência num cotidiano mundializado acompanha 

uma trama social a partir do processo de urbanização/ globalização em curso, o qual inclui, 

mas também exclui indivíduos e grupos em sociedades. Onde esse processo de urbanização 

passa primordialmente pelo processo de crescimento da história demográfica de uma região 

que esteja em plena evolução socioeconômica sugerida por Nadalin (2004).  

Diversos estudos, como os de Abramovay et al. (2002) e Waiselfisz (2008; 2010; 

2011; 2012), concluem que a pobreza pouco impacta nas mortes violentas, tendo em vista que 

em regiões muito pobres, a exemplo da África e Ásia, não há índices de mortes por homicídio 

se comparadas aos que ocorrem em países em desenvolvimento, como no Brasil. 

Toda essa revisão bibliográfica mostra como é complexo o estudo da criminalidade 

violenta, traduzida aqui em mortalidade por homicídios. Ao longo de todos os autores citados, 

está claro um fato que é comum e mencionado por muitos trabalhos, a dimensão demográfica 

do fenômeno. Homicídios não é uma causa de morte distribuída em todas as faixas etárias, 

além de ter forte diferencial por sexo. 
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O Brasil, desde a década de 40 do século anterior, começou a experimentar declínio 

nos níveis de mortalidade e, posteriormente, de fecundidade, impactando fortemente na 

estrutura etária da população. Conforme dados do IBGE, há certa desconcentração do 

quantitativo populacional em alguns grupos etários, principalmente em coortes jovens, A 

questão é: será que isso tem algum efeito nas taxas brutas de homicídios? Outra questão se 

pode elaborar a partir deste raciocínio: como será a tendência dos homicídios numa população 

que está envelhecendo rapidamente? 

Além disso, esse processo de declínio da fecundidade e da mortalidade ocorre em 

ritmo diferente nas diversas regiões do País. Há regiões onde a fecundidade inicia seu declínio 

mais tardiamente que outras, o declínio da mortalidade também teve ponto de partida e ritmo 

de declínio diverso entre as regiões. Além do que, existe o que se denomina inércia 

demográfica (FREIRE, 2011), onde um declínio de fecundidade não implica em imediato 

declínio da natalidade. Portanto, temos diferentes estágios de envelhecimento populacional no 

Brasil. 

Neste sentido, haverá regiões onde a população dos 15 aos 19, 20 aos 24 e até mesmo 

dos 25 aos 29 anos perdem peso relativo, e como são essas as faixas etárias de maior risco de 

homicídio, a taxa bruta geral de homicídios nesses locais tendem a diminuir. Além disso, 

mesmo naquelas regiões que ainda não experimentam esse fenômeno, a tendência é que sua 

estrutura etária envelheça, impactando da mesma maneira nas taxas de homicídio. 

Este cenário, portanto, reduz a quantidade de indivíduos com maior risco de 

vitimização por homicídios, principalmente nos grupos etários compreendendo os indivíduos 

da população entre 15 e 39 anos de idade. Silva (2006) analisando a tipologia dos homicídios 

consumados e tentados em Belo Horizonte, entre 2003 e 2005, reforça a tese de que os jovens 
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de 15 a 25 anos são os que têm maiores riscos de serem vítimas e ou autores de crimes 

violentos. 

Silva (2006) também afirma em sua análise, que a maioria dos envolvidos nas mortes 

violentas é do sexo masculino, corroborando com as afirmações de diversos estudos sobre o 

fenômeno homicídio. Entretanto, a comarca por ela analisada está em uma região que vem 

apontando expressiva redução nas taxas de mortes por homicídio, nos últimos dez anos, 

inclusive a despeito dessa região duas das maiores metrópoles brasileiras, como Rio de 

Janeiro e São Paulo também estão apresentando baixa fecundidade e natalidade, constatado 

através dos resultados dos censos do IBGE. 

Por outro lado, há também o impacto dos homicídios nos componentes que regem a 

dinâmica demográfica. Torres (2010) mostra que em regiões com altas taxas de homicídios, 

como na Região Metropolitana de Recife, essas mortes têm um impacto de reduzir em até 3,5 

anos a esperança de vida nos homens. Mas, isso não é objeto deste estudo.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E DOS HOMICÍDIOS NAS REGIÕES 

METROPOLITANAS DE NATAL, RECIFE E SÃO PAULO 

 

Nesse capítulo é feita uma breve caracterização de cada região metropolitana em 

análise e serão apresentados dados comparativos das três RMs analisadas, tanto referente à 

população quanto ao homicídio, inclusive com percentuais e taxas por 100.000 habitantes, em 

toda a série escolhida, compreendendo o período de 1998 a 2010, distribuída por grupo etário 

e sexo. 

A caracterização demográfica que se pretende abordar com as análises deste capítulo 

buscam elucidar as modificações pelas quais as estruturas etárias das regiões metropolitanas 

de Natal, Recife e São Paulo vêm experimentando. 

As três regiões metropolitanas aqui em estudo apresentam cenários distintos tanto de 

estrutura etária como de distribuição socioeconômica, certamente essas RMs se configuram 

como grandes centros urbanos, onde seu polo geralmente concentra o chamado coração 

financeiro da região, uma vez que nelas se instalam indústrias e empresas de porte, como 

multinacionais de montagem e produção em larga escala, visando justamente suprir o 

mercado tanto interno como, e primordialmente o externo. Com isso, também se pode 

perceber que é nessas regiões que se observam os maiores problemas socioeconômicos, 

abismos entre classes sociais. 

A Região Metropolitana de Natal está localizada no Nordeste brasileiro, podendo ser 

considerada uma metrópole que ainda está em processo de formação, conforme estudos de 

Clementino e Pessoa (2009), diferentemente das outras duas aqui em análise. E que conforme 
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estudos recentes realizados por Freire et al. (No prelo 2011), essa RM formada por dez
7
 

municípios, concentra em Natal, seu polo metropolitano, maior quantidade de população, 

inclusive segundo os dados dos censos demográficos 2000 e 2010, o município polo é 

totalmente urbanizado, e que os dados desse último constata que Parnamirim atingiu esse 

processo associado ao desenvolvimento. 

Freire et al. (No prelo 2011) ainda constatam que o polo, “município de Natal, cresceu 

a uma taxa de 1,81 % ao ano no período 1991/2010 enquanto que o município de Parnamirim 

cresceu a um ritmo de 7,9% ao.ano, seguido de São Gonçalo do Amarante com taxa de 

4,86%.” Esses autores também apresentam comparações entre a morte violenta e o grau de 

integração metropolitano para a RMN, onde os municípios de Ceará-Mirim, Monte Alegre, 

Nísia Floresta e São José de Mipibu têm baixo grau de integração com o polo, enquanto que 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante têm alto grau de integração, e coincidentemente 

agrega os maiores índices do fenômeno homicídio. 

A Região Metropolitana de Recife, também situada no Nordeste, por estar bem mais 

consolidada do que a RMN, certamente tem um desenvolvimento socioeconômico mais bem 

estruturado e dinâmico, e também uma população mais envelhecida. Freire et al. (No prelo 

2011) afirma que, os municípios de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista apresentam 

alto grau de integração com Recife, o polo metropolitano, enquanto que, Ipojuca tem baixo 

grau. E trazendo para a problemática do homicídio, esses autores evidenciam que: “No geral 

os dados evidenciam o aspecto eminentemente urbano da região metropolitana de Recife, 

característica que pode explicar a alta criminalidade observada na região.” E mais, as análises 

desses autores apontam que nessa RM. “A tendência decrescente evidencia a relação negativa 

entre Incidência da Pobreza e taxa total de homicídio em Recife.” 

                                                           
7
 Muito embora os autores considerem a mesma configuração metropolitana usada pelo DATASUS, a partir do 

Censo 2010, que é de apenas nove. (ver Freire et al., No prelo 2011).
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Por um lado, a Região Metropolitana de Natal vem evidenciando aumento nas taxas de 

mortalidade por homicídio, o que talvez esteja associada aos problemas socioeconômicos 

enfrentados, como por exemplos, o processo de ocupação desordenado e a queda na 

escolarização/ alfabetização da população jovem, por outro, a RMR provavelmente tendo 

problemas muito parecidos com os da RMN está conseguindo, conforme os exercícios 

realizados nesse estudo, impedir que haja aumento nas taxas de mortes do fenômeno. 

Já a Região Metropolitana de São Paulo está localizada na região Sudeste, sendo então 

a mais industrializada, e consequentemente, mais desenvolvida e financeiramente estabelecida 

no território nacional. Também é a região mais consolidada dentre as metrópoles brasileiras. 

Em idos dos anos 1980 e 1990, a RMSP era considerada a mais violenta região metropolitana 

do Brasil. Sabendo-se que, descrevendo a história social dessa RM é possível relatar que sua 

população possivelmente seja composta de indivíduos com mais anos de estudos, como 

também aponta Cunha (2010), e com empregos formais, talvez devido ao processo acelerado 

de desenvolvimento urbano e industrialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

4.1 REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL (RMN) 

 

Conforme Freire et al. (No prelo 2011), o Brasil assume, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a sexta posição na lista de mortes por homicídios no mundo. Essa 

afirmação corrobora com a divulgada por Waiselfisz (2010; 2011), que afirma também que o 

fenômeno da violência letal certamente não caiu nas regiões brasileiras, mas sofreu o impacto 

refletido pelo aumento de conflitos em nações da América Latina e Caribe. 

A Região Metropolitana de Natal, conforme estudos de Clementino; Pessoa (2009) e 

de Freire; Silva (2010), se caracteriza como uma metrópole que ainda está em formação, 

mesmo tendo sido instituída oficialmente no ano 1997. Em 1980 a população desta RM, de 

acordo com dados coletados no SIM/DATASUS, era de 584.646 habitantes. Já no ano 1990, a 

população da RMN se caracterizava demograficamente maior, possivelmente devido ao 

crescimento urbano observado nas duas maiores cidades, o que contribuiu para a sua criação, 

com população de 840.407. No ano 2000, conforme o Censo Demográfico, a população na 

região era de 1.124.669 habitantes. 

Em 2010, a RMN apresentou população de 1.351.004 habitantes, distribuída em 

2.807,542 km
2
; sendo Natal o município polo, com população residente de 803.739 e nove 

outros integrantes: Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, 

Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu e Vera Cruz
8
. 

 

 

                                                           
8
 Para efeitos de comparação das populações da Região Metropolitana de Natal dos anos anteriores, como 

também dos números de óbitos foi considerada a configuração atual, onde se incluiu em toda a série analisada os 

dez municípios componentes da RMN atualmente. 
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Figura 1 – Mapa físico-administrativo da Região Metropolitana de Natal (RMN) 

 
Fonte: NAPP-Observatório das Metrópoles, Base de Natal/DPP/CCHLA/UFRN, 2012. 

(Mapa gentilmente cedido pelo mestrando e bolsista do PPGDEM/CCET/UFRN, Felipe Henrique de Souza).  

 

Para a Região Metropolitana de Natal, também se percebe (Tabela 1 - Apêndice) que 

há maior número de mulheres que de homens na população total da Grande Natal, as exceções 

são para os municípios de Nísia Floresta e São José de Mipibu o que pode ser averiguado nas 

pirâmides construídas a partir dos dados censitários do IBGE, para os anos 2000 e 2010. 

A partir das pirâmides (Gráficos 1 e 2) fica evidenciado o início do processo de 

envelhecimento da população na Região Metropolitana de Natal, quando se compara o ano 

2000 com 2010. Muito embora as pirâmides produzidas para a RMN apontem achatamento na 

base e alargamento no topo; também é percebido aumento na população nas faixas etárias 10 
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a 14 anos, 15 a 19 anos e 20 a 24 anos, evidenciando ganho nestas populações, aumentando o 

peso de estrutura etária de maior risco de morte por homicídio. 

Fica evidenciado na pirâmide para RMN, explicitada pelo Gráfico 1, que a população                      

adulta e idosa, no ano 2000, tem aumentado mais do que nas demais, porém, quando essa é 

comparada com a do ano 2010 (Gráfico 2), fica evidenciado que ao longo do interstício entre 

os anos censitários analisados houve ganho na faixa que compõe o topo da estrutura etária, 

destacando-se a população de 80 anos e mais. Bem como na População de 20 a 24 anos tem se 

percebido ganhos. 
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Gráfico 1 Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Nota de aula em demografia, Prof. Dr. Flávio Freire,  

DEST/UFRN (2011). 

Elaboração do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Nota de aula em demografia, Prof. Dr. Flávio Freire,  

DEST/UFRN (2011). 

Elaboração do autor. 
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No que tange à situação de domicílio, os resultados do Censo 2010 evidenciam que o 

município polo e Parnamirim são totalmente urbanizados, não possuindo população rural (ver 

Tabela 1 - apêndice). Constata-se que na RMN há maior população de mulheres que de 

homens. E mais, os municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, São José de Mipibu, 

Vera Cruz, Nísia Floresta e Monte Alegre possuem extensa população rural. Outro dado que 

chama a atenção nessa tabela é a evidência de que nos municípios da RMN, segundo os 

censos demográficos 2000 e 2010, na área rural há uma concentração maior de população de 

homens se comparada a de mulheres, exceto no ano 2000 para São Gonçalo do Amarante, e 

em 2010 para Vera Cruz, onde a população feminina é um pouco maior, e Natal e Parnamirim 

por terem população totalmente urbana. Verifica-se mais, que no ano 2000 o município de 

Parnamirim ainda apresentava população rural. Ainda conforme esses dados a taxa de 

crescimento na Região Metropolitana de Natal, no decênio 2000-2010 foi de 1,85%. Na 

pirâmide etária para 2010 (Gráfico 2), fica evidenciado que além das populações que 

ganharam peso no ano 2000 (Gráfico 1), acrescenta-se as faixas etárias 25 a 29 anos e 30 a 34 

anos, constatando novamente ganho de população em risco de homicídio na RMN. 

Em percentuais, analisando os dados populacionais na RMN (Gráfico 3), nos anos 

censitários para 2000 e 2010, ratificando o encontrado nas pirâmides estarias, observa-se 

queda nas idades da base da estrutura etária e crescimento relativo da população a partir de 20 

anos, que certamente reforça a ideia de “redução das taxas de fecundidade” (ALVES, 2004), 

(ALVES; CAVENAGHI, 2006) e (BRASIL, 2006; 2008a; 2009; 2010). 
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Gráfico 3 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Elaboração do autor. 
 

O Gráfico 4 aponta o que a literatura já vem evidenciando, a masculinização das 

mortes por homicídio, inclusive para toda a série escolhida nas três RM analisadas, atingindo 

na RMN um pico no ano 2009, onde se constatou taxa de vitimização de 67,61 homens 

assassinados por 100.000 habitantes, contra taxa de 4,19 mulheres. 
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Gráfico 4 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Elaboração do autor. 

 

No que se refere à criminalidade violenta, na RMN tem se observado aumento nos 

homicídios (Gráfico 5), e seguindo o que já vem apontando a literatura nacional, nessa região 

há maior incidência em indivíduos jovens, do sexo masculino, como mostra o Gráfico 4, onde 

foi registrado, no ano 1998, o assassinato violento de 25,37 homens por 100.000 habitantes, 

contra o de 2,39 mulheres. Entretanto, em 2010, essas taxas subiram para 53,85 homens 

assassinados, contra 3,26 mulheres por 100 mil habitantes. 
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Gráfico 5 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Elaboração do autor. 

 

Em 2003 foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, e desde o início da série 

analisada se verificou um aumento considerável de mortes por homicídio em todo o período 

de 1998 a 2010, principalmente nas idades de 15 a 29 anos. E, conforme o Gráfico 5, 

evidencia-se que essa lei não influenciou na mortalidade por esse fenômeno. O que se 

verificou é que houve, de fato, aumento significativo dos percentuais de homicídios na Região 

Metropolitana de Natal.   

Tem se constatado que na série selecionada (Gráfico 5), a distribuição das mortes por 

homicídio é mais evidente nas faixas etárias de 15 a 19 anos, 20 a 24 anos e 25 a 29 anos, e 

que em 2003 atingiu, respectivamente, 14,76%, 30,00% e 13,33%. Em 2005, 19,51%, 33,17% 

e 14,63%; e, em 2009, 17,32%, 26,10% e 20,39%, respectivamente nas idades em destaque, o 
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que implica deduzir que as mortes por homicídios são mais evidentes no grupo etário 

quinquenal de 20-24 anos. 

Enquanto que, na faixa etária 35 a 39 anos os percentuais caíram bastante, como 

mostra os resultados das análises do Gráfico 5, atingindo no ano 2003 11,84% e, em 2009, 

6,80%. Porém, no ano 2010 os percentuais voltaram a subir, merecendo destacar o declínio de 

mortes por homicídios observado na faixa etária 20 a 24 anos, que apresentou 24,53%. 

O Gráfico 6 mostra que após quatro anos do Estatuto, as taxas de mortes por 

homicídio continuam impactando, porém, se averiguou aumento das TBMHs, principalmente 

nas faixas etárias jovens. Em 1998, no grupo etário 20-24 anos, as taxas de mortes violentas 

atingiram 27,37 por 100.000 habitantes, e que em 2010 chegou a 66,86; sendo que foi em 

2009 que atinge o pico elevado, com 90,73 homicídios por 100.000 habitantes. Enquanto que, 

o percentual da população verificado na série pesquisada, usando os anos selecionados para a 

RMN, tomando a base censitária de 1º de julho, é mais concentrado no percentual das idades 

etárias 15-39 anos, muito embora os demais grupos atinjam quase metade do total. 
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Gráfico 6 

  
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Elaboração do autor. 

 

Em síntese os dados de homicídios coletados a partir do SIM/DATASUS para a RMN, 

constatam que de fato está havendo crescimento da mortalidade violenta na região e que as 

vitimas são em sua grande maioria homens, jovens e adultos jovens. 

E mesmo não sendo objetivo dessa análise, é importante destacar conforme (FREIRE; 

SILVA, 2010), (FREIRE et al., No prelo 2011) e (TORRES, 2010), que as vítimas de 

homicídios da RMN são na maioria composta por indivíduos solteiros e com poucos anos de 

estudo, além do que o número de vitimização de pessoas declaradas na cor negra prevalece, 

porém não serão apresentados dados sobre essas variáveis, porque não são objetivos desse 

estudo. 
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4.2 REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE (RMR) 

 

Para a Região Metropolitana de Recife o estudo apresenta algumas considerações que 

corroboram com as pesquisas de Freire e Silva (2010); Freire et al. (No prelo 2011); Mello 

Jorge, Gawryszewski e Latorre (1997) e Minayo (1997). Esta RM vem, ao longo da série 

escolhida apresentando população envelhecida, tendo em vista que está se percebendo 

redução da fecundidade e natalidade, redução da mortalidade em geral, estagnação nas taxas 

de mortes por homicídio e ganho de população nas idades aproximadas do topo da pirâmide 

etária.  

Freire et al. (No prelo 2011) afirmam que, a RMR foi criada em 1973, composta de 

nove municípios, e que hoje sua configuração está em 14 municípios, sendo Recife o polo da 

região. 
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Figura 2 – Mapa físico-administrativo da Região Metropolitana de Recife (RMR) 
 

 
Fonte: NAPP-Observatório das Metrópoles, Base de Natal/DPP/CCHLA/UFRN, 2012. 

(Mapa gentilmente cedido pelo mestrando e bolsista do PPGDEM/CCET/UFRN, Felipe Henrique de Souza).  

 

Ainda, Freire et al. (No prelo 2011) apresentam a distribuição dos homicídios para a 

RMR, através de variáveis demográficas, como: grau de integração entre os municípios 

metropolitanos e o polo, bem como análises das mortes violentas, por distribuição de sexo, 

faixa etária, dentre outras. 

As pirâmides produzidas para a Região Metropolitana de Recife (Gráficos 7 e 8) 

evidenciam aumento na população idosa. Comparando os Gráficos 13 e 14, seguindo o que já 

havia se verificado na RMN, evidencia que a população etária de 15 a 19 e 20 a 24 anos 

perdem peso relativo, tanto no percentual de homens quanto no de mulheres. 



51 

 

Além destes dois grupos etários, observa-se também diminuição relativa da população, 

entre 2000 e 2010, nos grupos etários 0 a 4 anos, 5 a 9 anos e 10 a 14 anos. A partir dos 25 

anos tem-se ganho relativo de população. Isto evidencia a diminuição no peso relativo de 

parte da população com alto risco de homicídio. 

O aumento na população idosa, e, sobretudo, das mulheres também pode ser 

observado nas pirâmides. 
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Gráfico 7 Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Nota de aula em demografia, Prof. Dr. Flávio Freire,  

DEST/UFRN (2011). 

Elaboração do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Nota de aula em demografia, Prof. Dr. Flávio Freire,  

DEST/UFRN (2011). 

Elaboração do autor. 
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O Gráfico 9 apresenta o comportamento da população, em percentuais e por grupo 

etário da RMR na série temporal analisada, com declínio nas faixas etárias mais jovens, e 

aumento nas adultas. Ratificando o que foi visto nas pirâmides etárias, a faixa etária 15 a 19 

anos desse gráfico mostra o percentual de 10,5%, em 2000, e de 8,5% em 2010. Enquanto 

que, a faixa etária 20 a 24 anos se comporta com percentuais de 10,1% e 9,1%, em 2000 e 

2010, respectivamente. A diminuição desses dois grupos etários pode ter alguma influência 

nas taxas de homicídio. 

 

Gráfico 9 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Elaboração do autor. 

 

De acordo com dados do Censo 2010, a RMR possui 3.690.547 habitantes/km
2
, e mais 

os dados do SIM/DATASUS apresentam para esse ano taxa de mortalidade por homicídio de 
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50,59 por 100.000 habitantes. Em 2000, a população residente era de 3.337.565, e taxa de 

77,21 homicídios, evidenciando redução nas mortes por homicídio no período. Ao analisar o 

Gráfico 10, percebe-se que embora tenha havido redução nas taxas de mortes por homicídio 

na Região Metropolitana de Recife, o número de vítimas entre homens é bem superior ao de 

mulheres, e observando a série escolhida, no período de 1998 a 2010, as taxas vêm 

gradativamente caindo ano após ano, com nítida constatação nas taxas apresentadas 2008, 

2009 e 2010. Dados os quais refletem o processo de estagnação e declínio, ainda que leve, das 

taxas de mortes por homicídio para a RMR, diferente das evidencias na RMN. 

 

Gráfico 10 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Elaboração do autor. 
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No Gráfico 11 fica evidente a partir das análises realizadas por Freire e Silva (2010), 

e, também através dos dados apresentados por Waiselfisz (2010; 2011; 2012), no Mapa da 

violência, afirmando que a RMR continua revelando altas taxas de homicídio, mas que está 

havendo, conforme dados revelados pelo SIM/DATASUS, um suave declínio do fenômeno na 

RM em análise Os resultados deste gráfico chamam a atenção para o fato de que, no grupo 

etário de 20 a 24 anos, há aumento no peso relativo de homicídios, ou seja, a partir de 2004 as 

mortes por homicídio em Recife têm levemente aumentado sua concentração nessa faixa de 

idade. E, conforme a análise de estrutura etária, esse grupo etário diminuiu em termos 

relativos na população da RMR, implicando dizer que caso não fosse esse envelhecimento 

populacional, as taxas de homicídios na RM seriam maiores do que as observadas. 

 

Gráfico 11 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Elaboração do autor. 
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Prosseguindo a averiguação do Gráfico 12 fica evidenciada pouca mudança no 

comportamento dos homicídios nas idades etárias de 15 a 39 anos. E visualizando esse 

gráfico, percebe-se que nos anos 2003 e 2006 as taxas das mortes por homicídio atingiram 

picos na faixa etária de 20 a 24 anos, declinando nos anos 2007 e 2008, em oposição ao que 

ocorreu na Região Metropolitana de Natal, e retomando inclinação nos anos 2009 e 2010, 

constatando assim que, o fenômeno homicídio tem se destacado nessa faixa etária, no período 

analisado tanto na população da RMR, quanto na RMN. 

 

Gráfico 12 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Elaboração do autor. 
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Constata-se nos resultados dos gráficos 11 e 12 que as mortes por homicídios na 

Região Metropolitana de Recife realmente tem maior peso nas faixas etárias 15 a 19 anos, 20 

a 24 anos e 25 a 29 anos. 

Observando os dois gráficos, fica evidenciado que na RMR está ocorrendo estagnação 

das mortes violentas, muito embora seja a que apresenta maior mortalidade em decorrência do 

fenômeno homicídio. Verificando o comportamento dos homicídios (Gráfico 11), constata-se 

ao longo do período analisado que, ao comparar os percentuais dos anos 1998 e 2010, a faixa 

etária que mais perdeu população foi a de 20 a 24 anos, registrando, respectivamente, 25,66% 

e 26,95%. Entretanto, fazendo essa mesma comparação, a faixa etária 15 a 19 anos apresentou 

ganho de população, declinando de 20,88% para 17,59%. Já a faixa etária 25 a 29 anos foi a 

que mais se manteve equiparada em percentuais de mortes por homicídios, registrando 

17,14% e 18,56% nos anos início e final do período estudado. 

Fica também constatado, analisando o Gráfico 12, que realmente as idades jovem e 

adulta jovem são as que mais perdem peso no conjunto da população na Região Metropolitana 

de Recife, tendo em vista que as taxas de mortes por homicídio nessa RM registraram nas 

faixas etárias 15 a 19 anos, 20 a 24 anos e 25 a 29 anos, no ano 1998, respectivamente, 

167,76, 221,67 e 170,15 homicídios por 100.000 habitantes. E no ano 2010 essas taxas 

chegaram a 105,02, 150,10 e 102,17 homicídios por 100 mil habitantes, significando que 

mesmo tendo havido queda ao longo do período estudado, ainda persistem taxas elevadas, se 

comparadas com as da Região Metropolitana de São Paulo. 
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4.3 REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP) 

 

A RMSP é a mais consolidada de todas as RMs brasileiras; sua população atual é de 

19.683.975 habitantes/km
2
, conforme os resultados do Censo 2010. No período de dez anos a 

população da Região Metropolitana de São Paulo tem crescido em quase 2 milhões de 

pessoas, muito embora se tenha reduzido sua população infantil, devido à redução da 

fecundidade e natalidade. De acordo com Freire et al. (No prelo 2011), a RMSP é constituída 

por 39 municípios, sendo São Paulo o polo metropolitano. São Paulo apresenta maior número 

de população, bem como apresenta diversificação nos problemas sócio-demográficos na RM. 

 

Figura 3 – Mapa físico-administrativo da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

 
Fonte: NAPP-Observatório das Metrópoles, Base de Natal/DPP/CCHLA/UFRN, 2012. 

(Mapa gentilmente cedida pelo mestrando e bolsista do DEST/CCET/UFRN, Felipe Henrique de Souza).  
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Ainda Freire et al. (No prelo 2011) afirmam que, a Região Metropolitana de São Paulo 

é a maior e mais rica metrópole brasileira, além dessa estar apontando consideráveis 

mudanças na estrutura etária da sua população, e que também nessa região considerada a 

maior da América Latina, conforme os autores, há nítida redução nas taxas de homicídios, 

como se verá nas análises apresentadas pelas discussões a partir dos resultados dos gráficos 

construídos. 

Freire et al. (ibid.) descrevem que, a RMSP ocupa uma área de aproximadamente 

8.000 km
2
, distribuída em trinta e nove municípios, e que nos últimos anos tem se percebido 

mudanças substanciais e significativas no contingente populacional da região metropolitana 

em destaque, que possivelmente esteja havendo distribuição por interiorização da população 

em relação ao polo metropolitano. Também é possível inferir que está muito próxima de duas 

outras regiões metropolitanas, a de Campinas e a de Santos, que num futuro talvez essa entre 

num processo de conurbação com sua vizinhança, tendo em vista que é a maior em número de 

população e a mais ativa economicamente. 

O comportamento da população, por grupo etário, evidencia a redução da fecundidade 

e o aumento da população nas faixas etárias adultas e idosa.  

Na pirâmide construída com dados do Sistema Estadual de Análise de Dados 

(Fundação SEADE), projeções para 1º/07/2020 (Gráfico 15), se faz constatar ainda mais o 

envelhecimento da população. As mudanças percebidas a partir dessa pirâmide para a Região 

Metropolitana de São Paulo refletem aumento considerável na população idosa. 
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Gráfico 13 

 

Gráfico 14 Gráfico 15 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Nota de aula em demografia, Prof. Dr. Flávio  

 Freire, DEST/UFRN (2011). 

 Elaboração do autor. 

Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Nota de aula em demografia, Prof. Dr. Flávio  

Freire, DEST/UFRN (2011). 

Elaboração do autor. 

Fonte: Fundação SEADE/ Governo do Estado de São Paulo. 

Nota de aula em demografia, Prof. Dr. Flávio  

Freire, DEST/UFRN (2011). 

Elaboração do autor. 
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A pirâmide etária em 2020 (Gráfico 15) suscita interpretações, que certamente trazem 

preocupações no que se refere à disparidade entre homens e mulheres, nos grupos etários do 

topo da pirâmide. É a feminização da melhor idade, ou como dizem os demógrafos, a 

feminização do envelhecimento populacional. 

Se o fenômeno for observado a partir das mudanças na estrutura etária da população, 

com destaque para o comportamento nas faixas etárias jovens e adultas jovens (Gráfico 16), 

idêntico ao que vêm se verificando nas outras duas RMs analisadas, ficará confirmada a 

hipótese de que a RMSP está envelhecendo mais do que as outras duas RMs, a de Natal e a de 

Recife. Porém, Freire et al. (No prelo 2011) afirmam que o fenômeno “do envelhecimento” é 

mais evidente no município polo, do que nos de médio porte, com grau de integração médio e 

ou baixo, os quais apresentam populações mais jovens. 
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Gráfico 16 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Fundação SEADE/ Governo do Estado de São Paulo. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010). 

Elaboração do autor. 

 

Certamente é a partir da interpretação dos dados evidenciados nos gráficos acima para 

esta região metropolitana, e, ainda, conforme Freire et al. (No prelo 2011), a RMSP além de 

ser a maior região metropolitana brasileira, vem apresentando com maior visibilidade o 

processo de transição demográfica rumo ao envelhecimento populacional, o que poderá ser 

observado nos gráficos 13, 14 e 15, através das pirâmides etárias para os anos 2000 e 2010, 

que evidencia diminuição nas populações de 15 a 19 anos e 20 a 24 anos, além de todos os 

outros grupos etários abaixo dos 15 anos. 
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O Gráfico 17 mostra o comportamento das taxas de homicídio na população por sexo 

da RMSP, evidenciando a masculinização do fenômeno como também o seu declínio se 

comparado às outras duas RMs da análise. 

Os estudos com vistas a evidenciar o fenômeno homicídio têm apontado considerável 

declínio nas mortes violentas na Região Metropolitana de São Paulo, evidência apresentada 

pela trajetória das taxas de mortes por homicídio (Gráfico 17). 

 

Gráfico 17 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Elaboração do autor. 

 

Os resultados do Gráfico 18 apontam fortes declínios em todas as faixas etárias na 

Região Metropolitana de São Paulo, constatando redução das mortes por homicídios, 

evidenciando ganho de população nas faixas etárias 15 a 19 anos, 20 a 24 anos e 25 a 29 anos, 
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registrando respectivamente, no ano 1998, 16,31%, 23,59% e 20,21%, e em 2010, 10,37%, 

16,76% e 17,72%. Enquanto que, as faixas etárias 30 a 34 anos e 35 a 39 anos registraram nos 

respectivos anos 14,31% e 9,57%, no ano 1998, e 14,76% e 11,63%, em 2010. Sendo assim, é 

possível apontar que essas duas últimas faixas etárias perderam população, com destaque para 

o grupo etário 35 a 39 anos. 

 

Gráfico 18 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Elaboração do autor. 

 

Ao analisar os dados apresentados no Gráfico 19, constata-se que de fato houve queda 

brusca nas mortes por homicídios em todas as faixas etárias da Região Metropolitana de São 

Paulo. Este é um ponto que merece ser ressaltado. Verificou-se que na RMSP os grupos 

etários de 15 a 19 e 20 a 24 anos, em termos relativos, já são bem menores em 2010 quando 
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comparados a 2000. Além disso, as taxas desses dois grupos estão com enorme declínio, ou 

seja, os homicídios na RMSP diminuem mais na população jovem. Portanto, essa combinação 

com taxas menores nesses dois grupos etários tem certamente influência na diminuição da 

taxa geral de homicídio, aqui chamada de Taxa Bruta de Mortalidade por Homicídios. 

Por outro lado, é importante ressaltar que a combinação entre o aumento do peso 

relativo da população acima dos 30 anos, combinado com o aumento das taxas de homicídios 

para esta faixa etária populacional, pode frear o declínio das taxas de homicídio na RMSP, a 

menos que a previsão da projeção para 2020 (ver Gráfico 16) se concretize, e o 

envelhecimento populacional nesta região metropolitana seja tal que, os grupos etários entre 

30 e 34 anos e 35 e 39 anos percam muito seu peso relativo na população em geral. 
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Gráfico 19 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010). 

Elaboração do autor. 

 

Os resultados do Gráfico 19 constatam o que a literatura vem apontando, que 

verdadeiramente há o declínio das mortes por homicídios, uma vez que no ano 1998 as taxas 

de homicídios se concentraram fortemente nas faixas etárias 15 a 19 anos, 20 a 24 anos e 25 a 

29 anos, registrando respectivamente 97,49, 143,38 e 129,66 homicídios por 100.000 

habitantes. E que verificando as taxas no ano 2010, ao longo do período analisado explicitam 

não somente a queda brusca das mortes por homicídios, mais também evidenciam a redução 

da fecundidade/ natalidade e, sobretudo, o envelhecimento da população na Região 

Metropolitana de São Paulo, que no início do período essa se configurava como a mais 

violenta RM do Brasil.       
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5 METODOLOGIA E TÉCNICAS UTILIZADAS NA PESQUISA 

 

Os exercícios realizados nesse trabalho eliminam os efeitos de estrutura etária nas 

taxas de mortes por homicídio, principalmente na população jovem e adulta jovem, de 15 a 39 

anos, tendo em vista nessas idades etárias terem mais gente. Esses exercícios foram feitos 

através de cálculos usando a padronização direta, a partir da taxa bruta de mortalidade por 

homicídio de cada grupo etário, no período analisado (1998-2010). 

É importante frisar que, no período analisado se trabalhou dados dos dois últimos 

censos, 2000 e 2010, sendo assim, houve o ajuste da população para 1º de julho de 2010, 

através do calculo aplicado para encontrar a taxa de crescimento entre esses dois anos 

censitários, uma vez que aplicou-se nos exercícios a população do ano 2000 como padrão ao 

período em estudo, visando atribuir como resultados das análises a taxa de mortalidade das 

RMs padronizadas, através da padronização direta por uma estrutura etária comum. 

(CARVALHO; SAWYER; RODRIGUES, 1998). 

Para o cálculo das taxas de mortalidade por homicídio utilizou-se a base de dados do 

SIM/DATASUS, do Ministério da Saúde. 

A taxa bruta de mortalidade por homicídios é obtida por:  

 

Onde: O - são os óbitos por homicídios; 

P - População em 1º/7 do respectivo ano. 

 



68 

 

Mas, os óbitos por homicídios podem ser escritos em função das taxas específicas de 

mortalidade por idade, de maneira que, 

 

Onde: nMx - é a taxa de mortalidade por homicídio entre as idades x e x+n.  

nPx - é a população do grupo etário (x; x+n). 

 

Então, a taxa bruta de mortalidade por homicídio pode ser reescrita por: 

 

 

Como foi visto até aqui, o interesse central dessa dissertação é investigar de que 

maneira a mudança na estrutura etária populacional pode impactar nas taxas brutas de 

mortalidade por homicídio. 

É preciso, portanto, eliminar o efeito de estrutura etária nas taxas de homicídio. Não se 

quer, aqui, levantar hipótese de que a tendência nas taxas de homicídios nas regiões 

metropolitanas em análise está errada, ou seu ritmo poderia ser maior ou menor. Até porque a 

série histórica das taxas para uma mesma região já segue uma mesma estrutura etária, uma 

vez que está sendo usada a população fornecida pelo DATASUS. Essa população tem o seu 

total estimado pelo IBGE, para os anos, intercensitários, mas a distribuição etária é mantida 

do Censo em boa parte do período analisado. 

Os exercícios aqui propostos e realizados vão no sentido de traçar cenários. Por 

exemplo, se a RMN tivesse a estrutura etária da população da RMSP, que é mais envelhecida, 

como seria sua taxa bruta de mortalidade por homicídio? 
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Para isso, são realizados exercícios de padronização direta das taxas por uma estrutura 

etária comum. Nesse caso, a taxa bruta de mortalidade por homicídio padronizada é dada por: 

 

Onde: nMx - é a taxa bruta de mortalidade por homicídio da região de interesse à idade 

(x; x+n); 

nPx
s 
- é a população escolhida como padrão à idade (x; x+n). 

 

Cabe ainda ressaltar que, as taxas demográficas e epidemiológicas devem conter no 

denominador a população no meio do período. Os dados trabalhados aqui são oriundos do 

DATASUS (http://www.datasus.gov.br), tanto para óbitos como de população. Para os anos 

intercensitários a população já está estimada pelo dia 1º de julho do respectivo ano. Contudo, 

nos anos censitários a população está para a data de referência do Censo, que para 2000 e 

2010, é 31 de julho. 

Nesse caso, é preciso ajustar a população para o meio do ano, ou seja, para 1º de julho 

de 2010. Este ajuste foi feito a partir do modelo de crescimento geométrico. 

 

Onde:  - População final 

 - População inicial 

  - a taxa de crescimento 

  - intervalo de tempo 
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A taxa de crescimento calculada entre 2000 e 2010 é obtida por: 

 

 

Com essa taxa de crescimento, estima-se a população para 01/07/2010, por: 

 

 

Ainda no que se refere à base de dados, coletou-se como homicídio todas as causas de 

morte catalogadas na CID 10, como X85 a Y09, agressões. Trabalhou-se com óbitos por local 

de ocorrência. 

Para encontrarmos os efeitos de estrutura etária real e residual nas taxas de homicídios 

para as três regiões metropolitanas analisadas optamos pelo uso do seguinte cálculo: 
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6 ANÁLISES DO EFEITO DA ESTRUTURA ETÁRIA NAS TAXAS DE 

MORTALIDADE POR HOMICÍDIO PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS DE 

NATAL, RECIFE E SÃO PAULO 

 

As altas taxas de homicídios verificadas nas faixas etárias 15 a 19 anos, 20 a 24 anos e 

25 a 29 anos evidenciam a preocupação (de governo, mercado e sociedade) e a necessidade de 

um olhar demográfico para o fenômeno, no sentido de se perceber como as mudanças de 

estrutura etária podem impactar nos níveis das taxas brutas que medem o risco de mortes por 

homicídio. Além das altas taxas de vitimização por homicídios nas populações jovem e adulta 

jovem são registradas elevadas taxas de mortes violentas em áreas metropolitanas, embora 

não descartando a interiorização do fenômeno. 

O processo de transição demográfica
9
 aparece como um divisor na sociedade, pois 

reflete grandes mudanças na dinâmica social e gerou mudança na estrutura etária da 

população. (ALVES; CAVENAGHI, 2006), (CARVALHO, 2001), (CARVALHO e 

GARCIA, 2003) e (RIOS-NETO, 2005). 

Alves; Cavenaghi (2006), Páz; Guzmán; Martínez; Rodríguez (2004) e Santana (2003) 

evidenciam as mudanças constantes que sofre uma população em etapas de transição 

demográfica, quer pela perda ou pelo ganho populacional. Vê-se que, apesar de haver 

discordâncias de ideias, definições do bônus e ou ônus demográficos, os autores certamente 

têm, em mente, uma única preocupação, a da mudança na estrutura etária da população. 

Alves e Cavenaghi (2006) descrevem as três fases da transição demográfica no 

Brasil, a Primeira Transição Demográfica ocorre nas décadas de 60 e 70, alicerçadas no 

                                                           
9
 Transição Demográfica marca, primeiro, o declínio da mortalidade, seguido do declínio da fecundidade, que no 

Brasil inicia-se na década de 60. (ALVES, 1994). 
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controle da natalidade. Nesse período transitório destaca-se a formação da família nuclear, e 

da ausência da figura de um dos pais na criação dos filhos, como têm explicitado Medeiros; 

Osório (2000), afirmando mais, que na maioria das vezes é constatada a figura materna como 

a que sustenta os filhos, inclusive em algumas vezes trabalhando fora, na denominada dupla 

jornada de trabalho. Seguindo ainda explicações desses autores, vem a segunda fase da 

Transição Demográfica, que ocorre nas décadas de 80 e 90, com ênfase nas mudanças na 

estrutura matrimonial; mudanças no arranjo familiar e domicílios; crescimento no número de 

divórcios e separações; e no aumento das imigrações. 

A terceira etapa da Transição Demográfica, que ocorre nos anos 2000, tem como 

base a consolidação da redução das taxas de fecundidade/ natalidade; envelhecimento 

populacional; diminuição da população economicamente ativa. Esses fenômenos vêm, 

provavelmente, contribuindo para agravar as crises na estrutura econômica e social nos países 

desenvolvidos, urbanizados e industrializados. 

Rios-Neto (2005) apresenta três fatores que definem bem a dinâmica demográfica 

brasileira, apontando que a fecundidade, a mortalidade e a migração, como já se sabe, projeta 

a formação da estrutura etária da população no futuro. No caso brasileiro, esse autor alega 

que: “Uma estimativa mais baixa da fecundidade tem implicações tanto na estrutura etária 

quanto no tamanho da população total no século XXI.” (p.380). O que faz subentender que se 

nasce menos gente, haverá menor concentração de pessoas jovens e adultas jovens. 

Alves (2004, p.2) diz: “Uma das consequências da transição demográfica é a alteração 

da estrutura etária da população reduzindo o peso relativo das crianças e aumentando, em 

primeiro lugar, o peso dos adultos e, em um período posterior, o peso dos idosos.” O autor, já 

neste período, previa por meio de suas análises demográficas, que a população no Brasil 

estava, de fato, envelhecendo. Seus resultados são corroborados por outros pesquisadores, 
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possivelmente correspondendo aos dados levantados no Censo 2000, e que é mais do que 

reforçado com os dados evidenciados no Censo 2010. 

Neste capítulo analisam-se as taxas de mortalidade por homicídio, padronizadas por 

estruturas etárias mais envelhecidas ou mais jovens para conhecer o impacto das mudanças 

etárias nos riscos de mortes por homicídio nas três regiões metropolitanas. 

Os exercícios empíricos foram realizados com as regiões metropolitanas de Natal, 

Recife e São Paulo, que se configuram em três cenários distintos: Natal, que vem 

apresentando aumento nas mortes por homicídio; Recife, que está com taxas de mortalidade 

violenta estagnada em patamares altos, começando a apresentar leve declínio; e, São Paulo, 

por ser a maior RM brasileira, e que vem evidenciando forte declínio nos homicídios. Além 

disso, essas três regiões metropolitanas apresentam estruturas etárias diferentes. 

Os gráficos 20 e 21 mostram a estrutura etária das RMs analisadas. Observa-se com 

esses gráficos que a estrutura etária da RMN é a mais jovem entre as três regiões analisadas. 

Por outro lado, a Região Metropolitana de São Paulo é a que possui população mais 

envelhecida. Outro aspecto que esses gráficos mostram é que nas primeiras faixas etárias a 

diferença entre as linhas dos gráficos era maior com os dados do ano 2000, evidenciando que 

o envelhecimento está ocorrendo rapidamente nas três regiões metropolitanas, ainda que em 

2010 a RMSP continue sendo a mais envelhecida. 

As linhas do Gráfico 20 evidenciam que na Região Metropolitana de Natal as coortes 

jovem e adulta jovem têm alto percentual de população. Segundo as análises feitas por Freire 

e Silva (2010), Soares (2008) e Waiselfisz (2010; 2011; 2012), esses grupos etários 

concentram a grande parte dos homicídios. 

Beato Filho e Marinho (2007), Cano e Ribeiro (2007) e Soares (2008) afirmam que 

está havendo o processo de envelhecimento da população, destacando-se a Região 
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Metropolitana de São Paulo que vem apresentando declínio nas coortes mais jovens e 

aumento das populações adultas. 

Os Gráficos 20 e 21 mostram evidentes mudanças de estrutura etária da população, 

no período compreendido entre os anos censitários 2000 e 2010, constatadas nas três regiões 

metropolitanas analisadas. As linhas de ambos os gráficos apontam para a hipótese de redução 

das mortes por homicídio em decorrência do envelhecimento populacional verificado nas 

linhas dos gráficos de cada RM em estudo. Talvez a exceção seja na Região Metropolitana de 

Natal, que ainda recebeu volumoso contingente populacional no período, sobretudo nas idades 

entre 15 e 24 anos. 
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Gráfico 20 Gráfico 21 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010). 

Elaboração do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010). 

Elaboração do autor. 
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6.1 ANÁLISES DAS TAXAS DE HOMICÍDIO PARA A REGIÃO METROPOLITANA 

DE NATAL 

 

Os exercícios de analises das taxas de homicídio para a Região Metropolitana de Natal 

surgem a partir das discussões em torno dos impactos dessas taxas, e das comparações feitas 

com as taxas padronizadas; impactos esses provocados ou não pelas mudanças de estruturas 

etárias. Valendo-se que, os resultados aqui obtidos refletem diversas interpretações 

relacionadas ao fenômeno homicídio, objeto desse estudo, que nessa RM tem aumentado ao 

longo da série estudada. 

Os gráficos 22 e 23 apresentam variações das taxas brutas de mortalidade por 

homicídio, da RMN, inclusive percebendo-se que as taxas brutas declinam nos anos (1998 e 

1999) iniciais da série analisada, para aumentarem a partir daí. 

Na medida em que se padronizam as taxas anuais pela população do ano 2000 da 

própria RMN, fica evidenciado que as taxas caem em pouco menos de 1 homicídio por 

100.000 habitantes, em relação às taxas brutas de mortalidade reais, por homicídio na Região 

Metropolitana de Natal, a partir de 2007.  Isto ocorre porque as populações utilizadas neste 

trabalho, retiradas do DATASUS, usa até 2006, a estrutura etária de 2000, e que nos anos 

subsequentes o IBGE muda sua metodologia, fornecendo estimativas por total populacional 

projetado para cada município brasileiro, estratificadas por faixa etária e sexo, com data de 

referência em 1º de julho, a partir de projeções populacionais com os métodos da tendência do 

nascimento demográfico e relações de coortes
10

. 

                                                           
10

 Disponível em: <tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/popdescr.htm> 
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Vale salientar que para os anos 1998 (nesse havendo divisão por sexo) e 1999, o 

DATASUS seguiu as estimativas por grupo etário, fornecidas pelo IBGE, com data de 

referência de 1º de julho. Ainda, ao comparar as taxas brutas de mortalidade (TBM)
11

 da 

Região Metropolitana de Natal com as taxas padronizadas pela população de 2000 da própria 

RM, constatam-se quedas aproximadas de 0,84 e 0,62 por 100.000 habitantes, 

respectivamente para os dois últimos anos da série. Isto ocorre por tratar-se de uma região 

metropolitana composta de população ainda jovem, e também se observa, em 2010, aumento 

do peso populacional justamente nas faixas etárias com maior risco de mortes por homicídio, 

sobretudo dos 15 aos 24 anos de idade. Em 2009, a TBM atingiu 34,47 homicídios por 

100.000 habitantes, que comparando com a taxa padronizada pela população da própria RM 

para o ano 2000, percebe-se declínio de aproximadamente 0,80, ratificando que de fato a 

população da RMN ainda está recebendo numerosa população nos grupos etários adultos 

jovens, justamente em idades de maior risco de homicídio. 

E, ao comparar a TBM da Região Metropolitana de Natal pela taxa padronizada na 

população de 2010, percebe-se a taxa padronizada mais alta do que as taxas brutas de 

mortalidade por homicídio nessa RM. Para os anos iniciais da série aumentaram em 1,04 por 

100.000 habitantes, no ano 1998, atingindo uma diferença de 0,63 em 1999, e 0,73 no ano 

2000. 

Os exercícios mostram, a partir da comparação entre as taxas brutas de mortalidade da 

RMN e as taxas padronizadas pela população desta RM para 2010, que houve mudanças no 

comportamento etário da população, e esse certamente tem algum impacto nas diferenças 

entre as taxas de mortes por homicídio evidenciadas ao longo de toda a série. 

                                                           
11

 Quando esse texto se referir à TBM – Taxa Bruta de Mortalidade, na verdade estará tratando da Taxa Bruta de 

Mortalidade por homicídio. 
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Provavelmente, observa-se que o comportamento da população na Região 

Metropolitana de Natal tem impactado com as taxas de homicídio no período compreendido 

entre 1998 e 2010. Nesse caso, comparando-se, por exemplo, a TBM de 1998 com a taxa 

padronizada pela população de 2010 da própria RM, observa-se que há um acréscimo de mais 

1 homicídio na taxa. Isto ocorre porque, no caso da RMN, a estrutura etária de 2010 tem 

maior população em grupos de alto risco de homicídio, sobretudo nas idades entre 15 e 24 

anos. 

Enquanto que ao comparar a TBM da Região Metropolitana de Natal com a 

padronizada pela população projetada para 2020 da RMSP, verificam-se diferenças de 4,08 

pontos e 3,30 pontos, respectivamente, em 2009 e 2010, mostrando que quanto mais 

envelhecida for a população, menores serão as taxas de mortalidade por homicídio. 
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Gráfico 22 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Fundação SEADE/Governo do Estado de São Paulo. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010). 

Elaboração do autor. 
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Gráfico 23 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Fundação SEADE/Governo do Estado de São Paulo. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010). 

Elaboração do autor. 
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6.2 ANÁLISES DAS TAXAS DE HOMICÍDIO PARA A REGIÃO METROPOLITANA 

DE RECIFE 

 

Na Região Metropolitana de Recife (RMR) observa-se que as taxas brutas de 

mortalidade vêm caindo ao longo da série analisada, embora tenha se verificado nos 

exercícios feitos que, entre os anos 2004 e 2007, se evidenciou uma estagnação mais 

acentuada das taxas brutas de mortalidade. 

No entanto, as altas taxas de homicídios evidenciadas na RMR continuam 

preocupantes, se pensar a problemática do fenômeno homicídio do ponto de vista da 

“masculinização” (WAISELFISZ, 2010; 2011; 2012), principalmente na faixa etária 20 a 24 

anos, e da expectativa de vida da população constatadas nos resultados do IBGE, em 2009, 

principalmente a que reside na área urbana que tende aumentar nos próximos anos, muito 

embora ainda haja considerável queda nas coortes jovem e adulta jovem nessa RM, com 

destaque para a população entre 15 e 39 anos de idade. 

Os gráficos 24 e 25 mostram algumas oscilações nas taxas de mortes por homicídio na 

RMR durante toda a série estudada, sendo observado um pico no ano 2001, mas que a partir 

de 2006 acentuou-se declínio até 2010. Apesar de ficar constatado o declínio, as taxas de 

homicídio na RM analisada ainda mantêm-se altas, encontrando-se acima da média nacional 

descrita nas análises de Waiselfisz (2011; 2012). 

Peres (2007) ao analisar as taxas de mortes por arma de fogo por 100.000 habitantes 

para Brasil e capitais, mostra Recife como a capital que detém o 1º lugar no ranking das 

mortes no país, fenômeno que se concentra mais na população masculina de 15 a 19 anos de 

idade. 
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Nos gráficos 24 e 25 comparam-se as taxas brutas de mortalidade por homicídio de 

cada ano da Região Metropolitana de Recife com as taxas padronizadas pelas três estruturas 

etárias: da RMR em 2000 e em 2010; e da RMSP em 2020. 

Ao comparar a TBM da Região Metropolitana de Recife com a taxa padronizada da 

população em 2000 da própria RM, verifica-se que as taxas nos anos 2009 e 2010 tiveram 

diferenças para maior de 0,85 e 1,69 respectivamente, ficando evidenciado que, em 2000, a 

RMR estava com uma população bastante expressiva de pessoas jovens e adultas jovens, ou 

seja, um contingente populacional muito alto de pessoas nos grupos etários de alto risco de 

mortes por homicídio. 

Já comparando a TBM dessa RM com a taxa padronizada pela sua população em 

2010, ao contrário do que foi observado na Região Metropolitana de Natal, constatou-se 

declínio das taxas de homicídio de 0,90 por 100.000 habitantes, em 1998, e de 0,33 em 1999. 

No ano 2000 essa diferença passa para 1,15 homicídios por 100.000 habitantes. Evidência que 

aponta a população de 2010 da RMR mais envelhecida que a de 2000, fenômeno ainda não 

muito perceptível na RMN. 

Fazendo a comparação entre as taxas brutas de mortalidade por homicídio, da RMR, e 

as taxas padronizadas pela população projetada para 2020 da RMSP, conforme os gráficos 24 

e 25, observa-se que nos anos 1998 e 1999, a queda da taxa padronizada foi de 8,79 e 7,99 

homicídios por 100.000 habitantes, respectivamente com relação à TBM. Nos anos finais, 

2009 e 2010, essa diferença chegava a 7,50 e 5,61. Esse resultado pode ser visto de dois 

ângulos. Primeiro e, já muito abordado neste trabalho, demonstra mais uma vez o efeito do 

envelhecimento populacional: ao usar uma estrutura etária mais envelhecida temos uma queda 

na TBM. O outro ponto é que na RMR, essa diminuição na taxa padronizada pela população 

da RMSP em 2020 com relação à TBM foi grande por, provavelmente, os homicídios na 
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RMR serem muito concentrados em idades de fato jovens. Em capítulo anterior foi visto que 

apesar da RMR apresentar leve declínio nas taxas de homicídio, elas passaram a se concentrar 

ainda mais entre 15-19 anos. 

 

Gráfico 24 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Fundação SEADE/Governo do Estado de São Paulo. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010). 

Elaboração do autor. 
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Gráfico 25 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Fundação SEADE/Governo do Estado de São Paulo. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010). 

Elaboração do autor. 
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6.3 ANÁLISES DAS TAXAS DE HOMICÍDIO PARA A REGIÃO METROPOLITANA 

DE SÃO PAULO 

 

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) observa-se que as taxas brutas de 

mortalidade por homicídio apresentou, conforme os gráficos 26 e 27, aumento nos anos 1999, 

2000 e 2001 em relação ao ano 1998, porém iniciou um processo de forte declínio a partir do 

ano 2002 até o final da série, atingindo surpreendente queda nas taxas de mortalidade violenta 

no ano 2010. 

Os exercícios explicitados nos gráficos 26 e 27 indicam as taxas de mortes por 

homicídio, na RMSP revelam resultados das taxas brutas de mortalidade e das taxas 

padronizadas por suas populações dos anos censitários 2000 e 2010, além de projeção de sua 

população para o ano 2020. Os resultados obtidos a partir desses exercícios apontam para o 

efeito de estrutura etária na queda das mortes por homicídio. 

Waiselfisz (2011; 2012) e Rios-Neto (2005) certificam em suas pesquisas que, o 

impacto do fenômeno com as mudanças de estrutura etária na população, corroborando com 

Alves (2004; 2008) e Alves; Cavenaghi (2006), ao sustentarem a tese de envelhecimento da 

população brasileira como um todo, partindo do processo de declínio da fecundidade e da 

redução das mortes por causas externas, no caso os homicídios. 

A TBM no ano 1999, da Região Metropolitana de São Paulo atinge o pico de 66,37, 

caindo abruptamente no ano 2009, constatando TBM de 17,83 e de 15,42, em 2010. As 

diferenças evidenciadas nessa região metropolitana apontam para o processo de 

envelhecimento populacional que vem ocorrendo ao longo da série estudada. Certamente os 

resultados obtidos a partir dos exercícios feitos validam as discussões empreendidas até o 

presente, ao fazer comparações entre o enorme dinamismo em relação ao comportamento 
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etário da população desta RM, como evidencia os dois últimos censos do IBGE, inclusive 

acompanhando as transformações que vem ocorrendo nas outras duas RMs analisadas. 

Ao comparar a TBM com a taxa padronizada pela população de 2000 da Região 

Metropolitana de São Paulo (gráficos 26 e 27), observa-se que nos anos 2009 e 2010, as 

diferenças foram muito pequenas, e, inclusive, em 2009 atingiu um leve acréscimo de 0,06, 

enquanto que no ano 2010 obteve queda de 0,19. 

Já fazendo a comparação entre a TBM e a taxa padronizada pela população de 2010 

dessa RM, atingiu-se nos anos iniciais da série estudada as diferenças de 0,80 e 0,70 

respectivamente em 1998 e 1999, indicando que a população de 2010 já era mais envelhecida. 

Fazendo os exercícios comparativos da TBM com as taxas padronizadas pela 

população projetada para 2020 da RMSP, conforme os gráficos 26 e 27, fica evidenciado 

declínio estimado em 6 homicídios por 100.000 habitantes nos anos iniciais, e de 

aproximadamente 1 por 100 mil nos anos finais da série estudada. Os resultados mostram com 

destaque quedas de 6,82 no ano 1998, de 7,20 em 1999, de 0,98 em 2009, e, de 1,08 no ano 

2010. 

Ainda, ao comparar as taxas brutas de mortalidade por homicídio da RMSP com as 

taxas padronizadas por suas populações em 2000 e 2010, e mais com sua projeção 

populacional para 2020, constatou-se maior redução das taxas de mortes por homicídio, em 

virtude do envelhecimento da população da RM estudada. 
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Gráfico 26 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Fundação SEADE/Governo do Estado de São Paulo. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010). 

Elaboração do autor. 
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Gráfico 27 

 
Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Fundação SEADE/Governo do Estado de São Paulo. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010). 

Elaboração do autor. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando os resultados obtidos nas análises das taxas de homicídios para as 

regiões metropolitanas de Natal, Recife e São Paulo, se constata que, o fenômeno homicídio 

atinge mais as populações jovem e adulta jovem, já demonstrado em pesquisas realizadas por 

Abramovay et al. (2002), Soares (2008), Beato Filho; Marinho (2007), Peres (2007), Freire e 

Silva (2010), Torres (2010), Waiselfisz (2010; 2011; 2012). As idades populacionais de 15 a 

29 anos são as que têm maiores riscos de vitimização de mortes por homicídio, além de que, 

como colocam os autores, os impactos são maiores na população masculina. 

Os resultados obtidos para a Região Metropolitana de Natal vêm apontando que apesar 

de ter havido declínio da fecundidade no Brasil ao longo dos últimos vinte anos, tem se 

constatado aumento da população jovem, principalmente a que é tomada na literatura como a 

que representa o grupo de maior risco de mortes por homicídios. Isso é fruto da inércia 

demográfica. Contudo, a tendência mostra que esta população envelhecerá rapidamente. 

Para a Região Metropolitana de Recife, os resultados mostram que mesmo havendo 

declínio das mortes por homicídio, esta região continua apresentando taxas de mortes por 

homicídios ainda muito altas. Analisando a estrutura etária e comparando as TBMs com as 

taxas padronizadas, se percebe diminuição de algumas coortes jovens, sugerindo que na RMR 

a população está mais envelhecida que na RMN. Na Região Metropolitana de Recife se 

observa, a partir dos resultados, que os efeitos de estrutura etária realmente podem ser 

significativos nas taxas de homicídios. 

Já os resultados obtidos nos exercícios para a Região Metropolitana de São Paulo 

apontam que, ao longo da série analisada há redução muito acentuada nas taxas de mortes por 

homicídios, inclusive apresentando resultados próximos dos sugeridos pela ONU, que é de 10 
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homicídios para cada grupo de 100.000 habitantes
12

. Também, os resultados encontrados nas 

três RMs em estudo mostram que a RMSP está com sua população mais envelhecida que as 

outras duas. 

O Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2012) analisando as regiões metropolitanas 

brasileiras, aponta que a RMN assumia a posição 26 no ranking dos homicídios no Brasil, no 

ano 2000, saltando para 20º, em 2010, com taxas de 10,1 e 27,1 por 100.000 habitantes, 

respectivamente. Porém, essa RM atingiu o pico na série temporal explicitada por esse autor, 

quando em 2009 tinha 34,1 homicídios por 100.000 habitantes. A RMR, em 2000, despontava 

na 1ª posição, caindo para 4ª no ano 2010, com respectivamente 77,2 e 50,6. Já a RMSP que 

assumia a 4ª posição, quando atinge 63,3 em 2000, despenca para 25ª, com 15,4 homicídios 

por 100.000 habitantes. Análises que se aproximam em toda a série com os resultados desse 

estudo. 

Chama a atenção a Região Metropolitana de Recife, que mesmo tendo reduzido suas 

taxas de mortes por homicídio, continua com valores altos, dada a posição que ocupa no 

ranking dos homicídios em nível nacional, como tem apontado as análises sobre violência e 

homicídio em Waiselfisz (2011; 2012). Os resultados explicitados por esse autor são muito 

próximos dos observados nos exercícios desse estudo. 

No que se refere à Região Metropolitana de São Paulo, Waiselfisz (2011; 2012) 

também destaca forte declínio nas taxas de homicídio no período de 1998 a 2010, aonde essa 

região metropolitana vem apresentando gradualmente taxas muito próxima do nível 

preconizado pelas Nações Unidas, conforme o explicitado em parágrafo anterior. E, mesmo 

                                                           
12

 E mais, conforme dados da ONU: “De 1990 para 2000, a taxa de mortalidade infantil do país caiu 37,5%. Ela 

passou de 47,5 mortes de crianças menores de um ano por mil nascidos vivos para 29,7 por mil. Em período 

semelhante, os assassinatos de jovens de 15 a 24 anos nas regiões metropolitanas do Brasil aumentaram 15,7%. 

A taxa de homicídios nessa faixa etária cresceu de 150,2 mortes por 100 mil habitantes para 173,8 por 100 mil, 

de 1996 a 2000.” (Desemprego potencializa homicídio juvenil. PNUD Brasil. Disponível em: 

<http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=85> Acesso em: 27 mar 2008.)  
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que os resultados para esta RM não tenha atingido o permitido pela ONU até o ano 2010, vem 

sendo constatado que o declínio das mortes por homicídio está de fato ocorrendo, e que se 

configurando a projeção populacional na RMSP para 2020, essa taxa tende a cair mais ainda, 

muito embora os resultados apresentem tímida queda ao longo do interstício entre 2010 e 

2020.     

Os resultados das análises desse trabalho evidenciam que, na RMSP há evidente 

declínio das mortes por homicídios, concomitante a mudanças demográficas como rápido 

envelhecimento populacional fruto, principalmente, da redução da fecundidade. Na RMR 

descrito desde capítulos anteriores, observa-se declínio nas mortes por homicídio bem menor 

do que o observado na Região Metropolitana de São Paulo. Pelo lado demográfico, a 

população da RMR já apresenta envelhecimento, com diminuição de algumas coortes jovens, 

mas em estágio menos avançado do que na RMSP. 

Ainda há que se destacar na RMR, um aumento da concentração de homicídios entre 

os mais jovens, entre 15 e 19 anos. Já para a RMN, observa-se que as coortes jovens ainda 

tiveram um incremento populacional em alguns grupos etários. No que tange as taxas de 

homicídio, nesta região metropolitana as taxas estão em crescimento, ainda que apresente 

níveis bem abaixo do que aqueles verificados na RMR. 

Voltando à questão central, o efeito de estrutura etária nas taxas de homicídio, 

vejamos o exemplo da Região Metropolitana de Natal. Ficou constatado através dos 

resultados explicitados nos gráficos comparativos, entre a TBM e as taxas padronizadas, além 

das análises da estrutura etária dessa população nos anos 2000 e 2010, que a população desta 

RM ainda recebe numeroso contingente populacional nos grupos etários adultos jovens, 

justamente os grupos de maior risco de homicídio, conforme mencionado no parágrafo 

anterior. 
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Isso ocorre pelo fato do declínio da fecundidade no Rio Grande do Norte (RN), como 

no Nordeste em geral, ter iniciado a partir dos anos 70 do século anterior e, esse fenômeno ter 

se acentuado muito a partir dos anos 80, ao contrário das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

que viram sua fecundidade declinar já na década de 60 também do século XX. Logo, se em 

1970 tínhamos uma população extremamente jovem, com muitas mulheres em período 

reprodutivo, e ainda por cima tivemos alta fecundidade, a coorte de nascimentos naquele ano 

foi sem dúvida numerosa. 

Em 1980, embora ainda alta, já tínhamos uma fecundidade menor que em 1970 no 

RN, e consequentemente em sua RMN, mas com muitas mulheres em período reprodutivo 

tivemos outra coorte de nascimentos novamente numerosa. Esta coorte de nascidos em 1980, 

em 2010 estava com 30 anos, ou seja, em idade de alto risco por homicídio. 

No Censo de 1991, apesar da taxa de fecundidade já ser menor, de novo como ainda se 

tinha muitas mulheres em período reprodutivo, ainda foram gerados muitos nascimentos, e 

essa coorte chegou em 2010 com 19 anos de idade. É isso que se denomina por inércia 

demográfica, e é por isso que a população da Região Metropolitana de Natal está passando 

agora. 

Num futuro próximo as coortes que chegarão às idades jovens e adultas jovens, 

sobretudo entre 15 e 29 anos serão menores, terão peso relativo menor na população em geral, 

como já se evidencia nas outras regiões metropolitanas em análise. É por isso que quando se 

calcula a taxa padronizada pela população da RMN em 2010, não há grande diferença desta 

taxa com relação à taxa bruta. Na Região Metropolitana de Natal a taxa padronizada pela 

população de 2010 é ainda maior que a taxa bruta de mortalidade por homicídios, mostrando 

que a população em 2010 é muito jovem.  
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Outra questão demográfica que deve ser levada em consideração é a migração. Em 

geral a migração, que é seletiva por idade, ocorre em grande parte por pessoas adultas jovens, 

muitas vezes com filhos, portanto, com tendência a rejuvenescer a população do local de 

destino. Tratando-se de regiões metropolitanas, estamos falando de regiões de atração 

populacional. Mas, os fluxos migratórios que se apresentam hoje não são suficientes para 

reverter o processo de envelhecimento populacional das regiões metropolitanas, sobretudo 

porque nos últimos anos o poder de atração populacional destas regiões tem arrefecido. 

Outro fenômeno específico da migração, que merece atenção ao se analisar o 

comportamento da população, certamente parte do processo de retorno do migrante a ser 

observado, principalmente, nas regiões metropolitanas de Natal e Recife. Esse é um migrante 

com perfil um pouco diferente, mais velho do que o migrante em geral. Mas essas são 

questões que podem ficar para futuros trabalhos. 

Esse trabalho não teve por objetivo afirmar que taxas de homicídio são fortemente 

influenciáveis pela estrutura etária de uma população. Não se trata de afirmar que os 

homicídios de uma determinada região estão caindo exclusivamente devido ao 

envelhecimento populacional. 

A questão central aqui é que qualquer pesquisa que se utilize de comparações entre 

populações e taxas brutas de mortalidade por homicídio tome o cuidado de eliminar o efeito 

de estrutura etária que essas taxas carregam na sua construção. 

Os efeitos de estrutura etária para as três regiões metropolitanas analisadas, ao 

compararmos a TBM de cada RM com a taxa padronizada pela projeção populacional para 

2020 da RMSP, que apresenta nível de população mais envelhecida, mostram que teríamos 

menos mortes do fenômeno homicídio. Nesse caso, teríamos 45 homicídios a menos na RMN, 

no ano 2010, se a população desta RM tivesse no nível de envelhecimento que a projeção 
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populacional para 2020 da RMSP. Já para a RMR essa diferença seria de 207 homicídios, ou 

seja, se a população da RMR, em 2010, tivesse a mesma estrutura etária que a população 

projetada para a RMSP em 2020, teríamos, em 2010, 207 homicídios a menos do que o 

registrado. Enquanto que para a própria Região Metropolitana de São Paulo, no ano 2010 teria 

212 homicídios a menos, se sua estrutura etária já estivesse alcançado a estrutura etária 

prevista para 2020. 
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Tabela 1 - Contagem da população por municípios, segundo o sexo, situação e ano censitário, da Região Metropolitana de Natal 

Código da 

Unidade 

Geográfica 

Nome do município 
Total de 

homens 

Total de 

mulheres 

População Urbana População Rural Total da 

população 

2000 

Total de 

homens 

Total de 

mulheres 

População Urbana População Rural Total da 

população 

2010 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

2402600 Ceará-Mirim 31.156 31.268 14859 15980 16297 15288 62.424 33.747 34.394 16954 18540 16793 15854 68.141 

2403608 Extremoz 9.651 9.921 6538 6880 3113 3041 19.572 12.195 12.374 7728 8041 4467 4333 24.569 

2407104 Macaíba 27.300 27.583 17641 18400 9659 9183 54.883 34.434 35.033 20685 21946 13749 13087 69.467 

2407807 Monte Alegre 9.584 9.290 3748 3807 5836 5483 18.874 10.275 10.410 4365 4637 5910 5773 20.685 

2408102 Natal 334.355 377.962 334355 377962 0 0 712.317 377.947 425.792 377947 425792 0 0 803.739 

2408201 Nísia Floresta 9.721 9.319 4297 4341 5424 4978 19.040 12.288 11.496 4642 4738 7646 6758 23.784 

2403251 Parnamirim 60.533 64.157 52608 56531 7925 7626 124.690 96.995 105.461 96995 105461 0 0 202.456 

2412005 São Gonçalo do Amarante 34.229 35.206 4841 4957 29388 30249 69.435 43.179 44.489 36290 37809 6889 6680 87.668 

2412203 São José de Mipibu 17.348 17.564 7424 8178 9924 9386 34.912 19.844 19.932 8834 9398 11010 10534 39.776 

2414803 Vera Cruz 4.254 4.268 1927 1998 2327 2270 8.522 5.355 5.364 2354 2341 3001 3023 10.719 

       Total da população 1.124.669       Total da população  1.351.004 

Fonte: IBGE, Resultados dos Censos 2000 e 2010.              

Elaboração do autor.               
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Tabela 2 - Contagem da população por municípios, segundo o sexo, situação e ano censitário, da Região Metropolitana de Recife 

Código da 

Unidade 

Geográfica 

Nome do município 
Total de 

homens 

Total de 

mulheres 

População Urbana População Rural Total da 

população 

2000 

Total de 

homens 

Total de 

mulheres 

População Urbana População Rural Total da 

população 

2010 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

2600054 Abreu e Lima 43105 45934 37347 40349 5758 5585 89.039   45 125    49 304  41238 45387 3887 3917 94.429 

2601052 Araçoiaba 7568 7540 6177 6270 1391 1270 15.108   9 027    9 129  7498 7770 1529 1359 18.156 

2602902 Cabo de Santo Agostinho 75246 77731 65595 68891 9651 8840 152.977   90 859    94 166  81917 85866 8942 8300 185.025 

2603454 Camaragibe 62579 66123 62579 66123 0 0 128.702   69 212    75 254  69212 75254 0 0 144.466 

2606804 Igarassu 40230 42047 36821 38918 3409 3129 82.277   49 316    52 705  45182 48749 4134 3956 102.021 

2607604 Ilha de Itamaracá 8617 7241 6354 6576 2263 665 15.858   12 564    9 320  8306 8687 4258 633 21.884 

2607208 Ipojuca 29362 29919 19683 20627 9679 9292 59.281   39 890    40 747  29137 30582 10753 10165 80.637 

2607752 Itapissuma 9843 10273 7953 8377 1890 1896 20.116   12 007    11 762  8827 9493 3180 2269 23.769 

2607901 Jaboatão dos Guararapes 277955 303601 271457 297017 6498 6584 581.556   304 850    339 770  297903 332692 6947 7078 644.620 

2609402 Moreno 24229 24976 18503 19791 5726 5185 49.205   27 664    29 032  24202 25995 3462 3037 56.696 

2609600 Olinda 172251 195651 168556 191998 3695 3653 367.902   174 724    203 055  171066 199266 3658 3789 377.779 

2610707 Paulista 125009 137228 125009 137228 0 0 262.237   141 630    158 836  141630 158836 0 0 300.466 

2611606 Recife 661690 761215 661690 761215 0 0 1.422.905   709 819    827 885  709819 827885 0 0 1.537.704 

2613701 São Lourenço da Mata 44306 46096 40648 42895 3658 3201 90.402   50 016    52 879  46741 50036 3275 2843 102.895 

         Total da população 3.337.565       Total da população  3.690.547 

Fonte: IBGE, Resultados dos Censos 2000 e 2010.              

Elaboração do autor.               
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Tabela 3 - Contagem da população por municípios, segundo o sexo, situação e ano censitário, da Região Metropolitana de São Paulo 

Código da 

Unidade 

Geográfica 

Nome do município 
Total de 

homens 

Total de 

mulheres 

População Urbana População Rural Total da 

população 

2000 

Total de 

homens 

Total de 

mulheres 

População Urbana População Rural Total da 

população 

2010 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

3503901 Arujá 29514 29671 28154 28476 1360 1195 59.185   36 939    37 966  35341 36575 1598 1391 74.905 

3505708 Barueri 102884 105397 102884 105397 0 0 208.281   117 051    123 698  117051 123698 0 0 240.749 

3506607 Biritiba-Mirim 12501 12152 10481 10297 2020 1855 24.653   14 413    14 162  12322 12203 2091 1959 28.575 

3509007 Caieiras 35350 35871 33937 34544 1413 1327 71.221   42 298    44 231  41214 43172 1084 1059 86.529 

3509205 Cajamar 25586 25175 24159 23925 1427 1250 50.761   31 997    32 117  31326 31497 671 620 64.114 

3510609 Carapicuíba 168851 175745 168851 175745 0 0 344.596   179 284    190 300  179284 190300 0   369.584 

3513009 Cotia 73646 75341 73646 75341 0 0 148.987   98 455    102 695  98455 102695 0   201.150 

3513801 Diadema 175109 181955 175109 181955 0 0 357.064   186 803    199 286  186803 199286 0   386.089 

3515004 Embu 102190 105473 102190 105473 0 0 207.663   116 728    123 502  116728 123502 0   240.230 

3515103 Embu-Guaçu 28554 28362 27995 27844 559 518 56.916   31 186    31 583  30310 30785 876 798 62.769 

3515707 Ferraz de Vasconcelos 70199 72178 69609 71599 590 579 142.377   82 143    86 163  78255 82499 3888 3664 168.306 

3516309 Francisco Morato 66702 67036 66618 66957 84 79 133.738   76 636    77 836  76474 77684 162 152 154.472 

3516408 Franco da Rocha 55975 52147 49799 50596 6176 1551 108.122   67 462    64 142  59594 61650 7868 2492 131.604 

3518305 Guararema 11109 10795 8906 8804 2203 1991 21.904   12 998    12 846  11067 11173 1931 1673 25.844 

3518800 Guarulhos 527487 545230 515816 533852 11671 11378 1.072.717   595 043    626 936  595043 626936 0 0 1.221.979 

3522208 Itapecerica da Serra 64101 65584 63415 64912 686 672 129.685   76 270    76 344  75626 75723 644 621 152.614 

3522505 Itapevi 80401 82032 80401 82032 0 0 162.433   98 746    102 023  98746 102023 3437 3060 200.769 

3523107 Itaquaquecetuba 136213 136729 136213 136729 0 0 272.942   158 542    163 228  158542 163228 0 0 321.770 

3525003 Jandira 45548 46259 45548 46259 0 0 91.807   53 063    55 281  53063 55281 0 0 108.344 

3526209 Juquitiba 13309 13150 8708 8679 4601 4471 26.459   14 543    14 194  11106 11134 3437 3060 28.737 

3528502 Mairiporã 30214 29897 24012 24065 6202 5832 60.111   40 975    39 981  35467 35283 5508 4698 80.956 

3529401 Mauá 178837 184555 178837 184555 0 0 363.392   204 093    212 971  204093 212971 0 0 417.064 

3530607 Mogi das Cruzes 162636 167605 147971 154145 14665 13460 330.241   188 857    198 922  173193 184120 15664 14802 387.779 

3534401 Osasco 317575 335018 317575 335018 0 0 652.593   320 436    346 304  320436 346304 0 0 666.740 

3539103 Pirapora do Bom Jesus 6210 6185 6208 6180 2 5 12.395   7 818    7 915  7818 7915 0 0 15.733 

3539806 Poá 46957 48844 46395 48277 562 567 95.801   51 292    54 721  50443 53895 849 826 106.013 

3543303 Ribeirão Pires 51634 52874 51634 52874 0 0 104.508   55 318    57 750  55318 57750 0 0 113.068 
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3544103 Rio Grande da Serra 18467 18624 18467 18624 0 0 37.091   21 804    22 170  21804 22170 0 0 43.974 

3545001 Salesópolis 7263 7094 4319 4422 2944 2672 14.357   7 906    7 729  4887 5067 3019 2662 15.635 

3546801 Santa Isabel 22090 21650 16289 16725 5801 4925 43.740   25 248    25 205  19524 20067 5724 5138 50.453 

3547304 Santana de Parnaíba 37290 37538 37290 37538 0 0 74.828   53 671    55 142  53671 55142 0   108.813 

3547809 Santo André 313815 335516 313815 335516 0 0 649.331   324 458    351 949  324458 351949 0   676.407 

3548708 São Bernardo do Campo 342107 361070 335795 355122 6312 5948 703.177   369 626    395 837  363148 389510 6478 6327 765.463 

3548807 São Caetano do Sul 65517 74642 65517 74642 0 0 140.159   68 853    80 410  68853 80410 0 0 149.263 

3549953 São Lourenço da Serra 6182 6017 5454 5327 728 690 12.199   7 087    6 886  6402 6317 685 569 13.973 

3550308 São Paulo 4972678 5461574 4666862 5146325 305816 315249 10.434.252  5 328 632   5 924 871  5278168 5874176 50464 50695 11.253.503 

3552502 Suzano 113251 115439 109515 111908 3736 3531 228.690   128 694    133 786  123883 129357 4811 4429 262.480 

3552809 Taboão da Serra 95357 102287 95357 102287 0 0 197.644   116 895    127 633  116895 127633 0 0 244.528 

3556453 Vargem Grande Paulista 16371 16312 16371 16312 0 0 32.683   21 342    21 655  21342 21655 0 0 42.997 

         Total da população 17.878.703       Total da população  19.683.975 

Fonte: IBGE, Resultados dos Censos 2000 e 2010.              

Elaboração do autor.               
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Tabela 4 – Taxas de crescimento populacional na Região Metropolitana de Natal, Anos censitários 

1980-2010 

 

1980 1991 2000 2010 
tx. cresc. 

1980-1991 

tx. cresc. 

1991-2000 

tx. cresc. 

2000-2010 

604643 892134 1124669 1351004 0,03966424 0,023433111 0,01850506 

              

Taxa de crescimento relativo(%): 3,96642395 2,343311057 1,85050602 
Fontes: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde 

Elaboração do autor.    

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Taxas de crescimento populacional na Região Metropolitana de Recife, Anos censitários 

1980-2010 

 

1980 1991 2000 2010 
tx. cresc. 

1980-1991 

tx. cresc. 

1991-2000 

tx. cresc. 

2000-2010 

2386453 2919979 3337565 3690547 0,02038175 0,013456239 0,010104023 

              

Taxa de crescimento relativo(%): 2,03817542 1,345623858 1,010402302 
Fontes: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde 

Elaboração do autor.    

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Taxas de crescimento populacional na Região Metropolitana de São Paulo, Anos censitários 1980-

2010, e 2020 

 

1980 1991 2000 2010 2020 
tx. cresc. 

1980-1991 

tx. cresc. 

1991-2000 

tx. cresc. 

2000-2010 

tx. cresc. 

2010-2020 

12588745 15444941 17878703 19683975 21821507 0,0206583 0,0147405 0,00966588 0,01036244 

                  

Taxa de crescimento relativo(%): 2,065830 1,474 0,9666 1,0362 
Fontes: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde 

Fundação SEADE/ Governo do Estado de São Paulo 

Elaboração do autor.     
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Tabela 7 

Percentual da população, por faixa etária, da 

Região Metropolitana de Natal, para os anos 

censitários 2000 e 2010 

Faixa Etária Ano 2000 Ano 2010 

0 a 4 anos 9,88 7,16 

5 a 9 anos 9,91 7,57 

10 a 14 anos 10,56 8,87 

15 a 19 anos 10,94 9,19 

20 a 24 anos 9,88 10,07 

25 a 29 anos 8,40 9,58 

30 a 34 anos 8,11 8,48 

35 a 39 anos 7,45 7,37 

40 a 44 anos 5,87 7,09 

45 a 49 anos 4,57 6,29 

50 a 54 anos 3,96 4,90 

55 a 59 anos 2,84 3,72 

60 a 64 anos 2,31 3,14 

65 a 69 anos 1,68 2,20 

70 a 74 anos 1,42 1,69 

75 a 79 anos 1,07 1,11 

80 anos e mais 1,16 1,56 

Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010). 

Elaboração do autor. 
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Tabela 8 

Percentual da população, por faixa etária, da 

Região Metropolitana de Recife, para os anos 

censitários 2000 e 2010 

Faixa Etária Ano 2000 Ano 2010 

0 a 4 anos 8,91 6,79 

5 a 9 anos 9,07 7,44 

10 a 14 anos 9,75 8,40 

15 a 19 anos 10,54 8,47 

20 a 24 anos 10,06 9,08 

25 a 29 anos 8,99 9,19 

30 a 34 anos 8,16 8,68 

35 a 39 anos 7,54 7,93 

40 a 44 anos 6,37 7,25 

45 a 49 anos 5,17 6,47 

50 a 54 anos 4,22 5,48 

55 a 59 anos 3,09 4,33 

60 a 64 anos 2,63 3,43 

65 a 69 anos 1,94 2,45 

70 a 74 anos 1,54 1,90 

75 a 79 anos 1,01 1,22 

80 anos e mais 1,01 1,50 

Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010) 

Elaboração do autor. 
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Tabela 9 

 

Percentual da população, por faixa etária, da Região 

Metropolitana de São Paulo, para os anos censitários 

2000 e 2010, mais projeção para 2020 

Faixa Etária Ano 2000 Ano 2010 Ano 2020* 

0 a 4 anos 8,94 6,64 6,54 

5 a 9 anos 8,48 7,10 6,75 

10 a 14 anos 8,99 8,19 7,43 

15 a 19 anos 9,83 7,90 7,75 

20 a 24 anos 9,85 8,94 7,34 

25 a 29 anos 9,07 9,48 6,90 

30 a 34 anos 8,47 8,90 7,22 

35 a 39 anos 7,86 7,91 7,78 

40 a 44 anos 6,94 7,27 7,73 

45 a 49 anos 5,76 6,55 7,08 

50 a 54 anos 4,51 5,78 6,55 

55 a 59 anos 3,21 4,68 5,95 

60 a 64 anos 2,61 3,53 5,04 

65 a 69 anos 2,01 2,46 3,92 

70 a 74 anos 1,57 1,87 2,78 

75 a 79 anos 0,98 1,30 3,24 

80 anos e mais 0,92 1,49   

Fonte: SIM/DATASUS/Ministério da Saúde. 

Fundação SEADE/ Governo do Estado de São Paulo. 

Nota de aula sobre padronização, DEST/CCET/UFRN (FREIRE, 2010). 

Elaboração do autor. 

 

 

 

____________ 

* A Fundação SEADE considera como topo da pirâmide etária, projeção populacional para 2020, o grupo etário 

75 e mais, divergindo da composição etária aplicada pelo IBGE que é de 80 anos e mais. 
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* Tabela de referência dos exercícios realizados para encontrar as taxas TBMH e TBMH
s
 das RMs analisadas:

 
 

 

 



118 

 

ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
Fonte: IBGE, disponível em: <http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/mapas_brasil.shtm> Acesso em: 13 ago 2012. 

 


