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RESUMO 

 

 

A violência é um mecanismo material que sempre esteve presente na sociedade humana, 

manifestando-se de forma dolorosa, perigosa e desigual. No que concerne ao Brasil, desde a 

década de 1980 os homicídios configuram-se como a segunda principal causa de óbitos nos 

grupos populacionais na faixa etária de 15 a 39 anos, principalmente no sexo masculino. Com 

o intuito de explicar esse fenômeno tão presente no cotidiano dos grandes centros urbanos, 

diversos campos do conhecimento passaram a apontar fatores como pobreza, desigualdade de 

renda e ausência do Estado, sendo cruciais para a manutenção dos altos índices de violência no 

país. No entanto, poucos trabalhos discutem a temática a partir da utilização de informações 

desagregadas espacialmente, no nível das coordenadas geográficas, para análises no espaço 

urbano. Diante desse contexto, o trabalho tem como objetivo analisar a distribuição das CVLIs 

(Crimes Violentos Letais Intencionais) no espaço intraurbano de Natal/RN, nos anos de 2019 e 

2020, analisar as características e o padrão locacional dessas mortes, levando-se em 

consideração a heterogeneidade do espaço urbano em relação às características 

sociodemográficas da população, e a dependência com a segregação socioespacial. A escolha 

pelos anos de 2019 e 2020 se dá com o objetivo de analisar a distribuição espacial das CVLIs 

em um período pré-pandemico e durante a pandemia, com o intuito de verificar os efeitos da 

pandemia no fenômeno da violência em Natal/RN, suas permanências ou alterações, seja em 

relação à distribuição espacial dos homicídios, seja em relação à intensidade e ao perfil das 

ocorrências. As fontes de dados utilizadas foram o Observatório da Violência do Rio Grande 

do Norte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e o Censo Demográfico de 

2010. A partir da obtenção dos dados em formato geoespacial, foi possível adotar técnicas 

espaciais como medidas de distância, interpolação de Kernel, autocorrelação, somado à 

utilização de imagens de satélite. Os resultados evidenciaram a concentração de espaços 

violentos nas porções Norte e Oeste da cidade, apresentando percentuais elevados de CVLIs 

nessas áreas devido ao tráfico de drogas, mortalidade entre a população jovem e a forte relação 

entre esse fenômeno e as áreas que apresentam maior vulnerabilidade socioespacial. Ademais, 

foi possível observar algumas diferenças em relação à distribuição espacial das CVLIs, e, 

principalmente, em relação às características da violência observadas entre 2019 e 2020.  

 

Palavras-Chaves: População, Análise Espacial, Crimes Violentos Letais Intencionais, 

Homicídios.  
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ABSTRACT 

 

 

Violence is a material mechanism that has always been present in human society, manifesting 

itself in a painful, dangerous and unequal way. With regard to Brazil, since the 1980s, 

homicides are the second leading cause of death in population groups aged 15 to 39 years, 

especially in males. In order to explain this phenomenon that is so present in the daily life of 

large urban centers, several fields of knowledge began to point out factors such as poverty, 

income inequality and the absence of the State, which are crucial for the maintenance of high 

levels of violence in the country. However, few works discuss the theme based on the use of 

spatially disaggregated information, at the level of geographic coordinates, for analysis in urban 

space. Given this context, the work aims to analyze the distribution of CVLIs (Intentional 

Violent Violent Crimes) in the intraurban space of Natal/RN, in the years 2019 and 2020, to 

analyze the characteristics and locational pattern of these deaths, taking into account the 

heterogeneity of the urban space in relation to the sociodemographic characteristics of the 

population, and the dependence on socio-spatial segregation. The choice for the years 2019 and 

2020 was made with the objective of analyzing the spatial distribution of CVLIs in a pre-

pandemic period and during the pandemic, in order to verify the effects of the pandemic on the 

phenomenon of violence in Natal/RN, its permanence or alterations, either in relation to the 

spatial distribution of homicides, or in relation to the intensity and profile of the occurrences. 

The data sources used were the Rio Grande do Norte Violence Observatory, the Municipal 

Department of Environment and Urbanism and the 2010 Demographic Census. Kernel 

interpolation, autocorrelation, added to the use of satellite images. The results showed the 

concentration of violent spaces in the North and West portions of the city, with high percentages 

of CVLIs in these areas due to drug trafficking, mortality among the young population and the 

strong relationship between this phenomenon and areas that present greater socio-spatial 

vulnerability. Furthermore, it was possible to observe some differences in relation to the spatial 

distribution of CVLIs, and especially in relation to the characteristics of violence observed 

between 2019 and 2020. 
 

Keywords: Population, Spatial Analysis, Intentional Lethal Violent Crimes, Homicide.  
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INTRODUÇÃO 

 

A violência é um mecanismo material que sempre acompanhou a história da população 

humana (DOMENECH, 1981; MINAYO, 2007; ARENDT, 1985; HERMES, 2019, CHAUÍ, 

1998). No contexto da sociedade moderna, a mortalidade associada ao comportamento violento 

tem ganhado novos contornos e tipologias, sendo um fenômeno que desponta na agenda da 

saúde pública como uma pandemia social e na pauta de formulações de políticas públicas 

(MINAYO, 2007; KRUG et.al, 2002). Desde o início da década de 1980, os homicídios 

configuraram-se como a segunda principal causa de óbito para indivíduos do grupo etário entre 

5 e 39 anos no Brasil (MINAYO, 2007), apresentando-se como um dos principais fatores de 

mortes causas externas1. 

A violência urbana configura-se como um dos principais problemas que se insere na 

realidade das cidades brasileiras. Apesar do fenômeno da violência ser manifesto desde a 

antiguidade, tanto na cidade como no campo, ela não se qualifica como violência urbana 

somente porque ela ocorreu em uma cidade. Há alguns tipos de violência que estão intimamente 

conectados às peculiaridades do espaço urbano como, por exemplo, a violência no trânsito, 

quebra-quebra em protestos políticos, conflitos de facções criminosas ou choque entre gangues 

de bairros diferentes (SOUZA, 2003 e 2008; ADORNO, 1993; CHESNAIS, 1999). O 

comportamento violento está presente em toda trajetória humana, manifestando-se através de 

disputas políticas, divergências interpessoais, conflitos econômicos, diferenças étnicas e raciais 

e por supremacia de gênero (DOMENACH, 1981; MINAYO, 2007; CHESNAIS, 1999; 

CHAUÍ, 1998; HERMES JÚNIOR, 2019; KRUG et.al, 2002). 

A pobreza urbana e a segregação são vistas como produtos da cidade e um fator 

importante para esclarecer a existência da violência urbana (SOUZA, 2003 e 2008). Cardia et.al 

(2003), ao estudarem sobre os homicídios na cidade de São Paulo, apontaram que uma das 

características da violência letal é a sua concentração em espaços de vulnerabilidade social, 

evidenciando a causalidade entre pobreza e crimes violentos. Apesar do espaço urbano não ser 

o único locus de reprodução da violência, a distribuição espacial dos homicídios é concentrada 

nas cidades (GLAESER e SACERDOTE, 1999; BEATO, 1998, SOUZA, 2003). Resultados do 

United National Office on Drugs and Crimes - UNODC (2019) apontam que as taxas de 

 
1 No campo da mortalidade existe dois grandes grupos, a primeira é caracterizada por óbitos por fatores internos 

(endógenos), decorrente de problemas de saúde e pelo processo normal de envelhecimento, e o segundo por causas 

externas (exógenos) que é causado pela intervenção humana contra a vida de um outro sujeito ou a si mesmo. São 

exemplos os acidentes de trânsito, homicídios e suicídios (NASCIMENTO, 2011).  
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homicídios nas grandes cidades são mais semelhantes aos níveis das nações do que as 

mensuradas em áreas rurais. Outro ponto importante para a discussão da relação homicídios e 

seus desdobramentos nas cidades é que no ano de 2050 cerca de 75% da população mundial 

residirá em centros urbanos, o que amplia a necessidade de se compreender o fenômeno das 

mortes violentas nos centros urbanos. 

Diversos campos do conhecimento explicam as particularidades da violência e a 

concentração das ocorrências nas cidades. Souza (1985 e 2003) discute o assunto sob um viés 

geográfico, apontando que os diferentes territórios existentes nas cidades, caracterizados por 

relações de poder no urbano, acarretam conflitos territoriais, tais como disputas entre gangues 

de bairros diferentes, controle pelo tráfico de drogas da cidade e protestos de cunho político. 

Contudo, diversos trabalhos apontam a influência de fenômenos sociais e econômicos no 

espaço vivido, como respostas às causas da manifestação da violência (BATELLA e DINIZ, 

2010; FRANCISCO FILHO, 2004; NERY e MONTEIRO, 2006; BRITTO et.al, 2004).  

 Chauí (1998) aponta que a infração da ética e a desobediência da ordem ocasiona 

violência. A respeito da convergência desse fenômeno na cidade, Chauí (1998) aponta que o 

dispositivo de repressão da desordem associada às desigualdades existentes nos centros urbanos 

é o motivo dos homicídios se concentrarem nas áreas urbanas. Lefebvre (2001) apresenta a 

cidade como uma materialização histórica construída por diferentes agentes sociais que atuam 

em seu território, no qual apresentam contradições econômicas, ou seja, grupos sociais menos 

abastados que não possuem direito à cidade são mais suscetíveis a entrar no contexto do crime. 

Rolnik (1999) evidencia a cidade como um lócus de exclusão territorial que é 

caracterizada por populações excluídas que passam a residir em áreas precárias com risco 

ambiental, infraestrutura decadente, ausência do estado, má qualidade nos serviços de educação 

e saúde, e são nessas áreas que a violência passa a encontrar um terreno fértil para a sua 

reprodução. Essa exclusão territorial caracteriza a segregação socioespacial no contexto urbano, 

enfatizando a vulnerabilidade socioeconômica de uma parte da população. (ADORNO, 1993; 

CHESNAIS, 1999; CARDIA et.al, 2003; RIBEIRO e CANO, 2016; CAIADO, 1998; OJIMA, 

2007; VILLAÇA, 2001; LÓPEZ MARTINEZ, 2018). 

No Brasil, desde a década de 1980, os homicídios se tornaram a segunda principal causa 

de óbito por causas externas (MINAYO, 2007). Desde a redemocratização, os centros urbanos, 

principalmente das regiões mais desenvolvidas do país, tornaram-se o centro das principais 

manifestações de violência. Vários trabalhos desde então passaram a focar na causa e efeito dos 

homicídios, destacando o fenômeno da desigualdade socioespacial como fator mais decisivo.  
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No entanto, nas duas últimas décadas, percebe-se uma multidimensionalidade na 

compreensão da violência no Brasil, manifestando-se através de novos fatores e causas que 

passaram a ser estudados por diversas áreas do conhecimento. Algumas dimensões como a 

influência do espaço nas ações criminosas, o efeito da estrutura etária, da globalização, da 

consolidação e expansão das facções criminosas, somado ao fortalecimento de mercados 

ilícitos, passaram a ganhar notoriedade na temática da violência. Os pesquisadores que discutem 

a temática da violência têm considerado vários fatores como explicativos para a propagação do 

seu fenômeno, como a teoria da desorganização social, e, no campo da Demografia, os efeitos 

da influência da estrutura etária da população e a composição familiar (PARK, 1915; 

ADORNO, 1993; BEATO, 1998; LEVITT, 1999; CERQUEIRA, 2010,). Contudo, trabalhos 

recentes têm dedicado atenção crescente à distribuição espacial dos homicídios (BATELLA e 

DINIZ, 2010; BAILER et.al, 2001; ANDRESSEN, 2006). 

As mudanças demográficas apresentadas nos últimos cinquenta anos no Brasil podem 

ser compreendidas por meio da transição demográfica. Este fenômeno ocorre uma única vez 

em uma determinada sociedade, e é iniciada pela redução nas taxas de mortalidade, seguido 

pela diminuição das taxas de natalidade. No começo deste processo, há uma aceleração do 

crescimento vegetativo da população, seguido por uma desaceleração do aumento populacional, 

e num estágio mais avançado, pode haver uma estabilização ou não-crescimento. Alguns 

trabalhos na demografia nacional apontaram o efeito da mudança da estrutura etária da 

população e o seu efeito nas taxas agregadas de homicídios (CERQUEIRA e MOURA, 2014; 

MELLO e SCHENEIDER, 2007).  

Cerqueira e Moura (2014) apontam que o Brasil vivenciou um aumento de homicídios 

nas décadas de 1980 e 1990, em parte pela grande concentração de população jovem. No 

entanto, no médio prazo observou-se uma tendência de declínio do fenômeno de mortes 

violentas, devido à diminuição relativa da população jovem. Alguns trabalhos apontam que as 

mudanças da estrutura etária, como consequência da transição demográfica, influenciam pouco 

na redução das mortes violentas, e que os aspectos econômicos, políticos e sociais são mais 

relevantes para esse declínio (ARAUJO JÚNIOR e SHIKIDA, 2011; ANGEL, 2017).   

Poucas pesquisas no campo da Demografia focam na distribuição espacial das mortes 

violentas ou da população exposta ao risco (que reside em áreas com altas taxas de homicídios), 

através do uso de medidas espaciais. A tese de Aidar (1999) é a pioneira na discussão 

demográfica brasileira sobre violência sob uma perspectiva espacial e demográfica, em sua 

pesquisa sobre homicídios na Região Metropolitana de Campinas. Contudo, essa escassez de 
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estudos demográficos sobre violência a partir de uma perspectiva espacial é intrigante, pois, 

como afirma Voss (2007) a  população possui uma forte familiaridade com a dimensão espacial, 

ao passo que a literatura acadêmica aponta que os homicídios não se encontram distribuídos 

homogeneamente nas áreas urbanas (CARDIA et.al, 2003; ADORNO, 1993; HUGHES, 2004; 

SPOSITO e GOES, 2014); sendo este fenômeno resultado da característica da segregação 

socioespacial existente nas metrópoles brasileiras. Portanto, uma tendência particular dos 

grandes centros urbanos é que uma porção da população se encontre mais exposta ao risco de 

homicídios do que outra, evidenciando a importância da perspectiva espacial nos estudos 

demográficos sobre violência. 

A discussão inicial do trabalho é pautada por uma nova dinâmica nos casos de 

homicídios, sobretudo em relação à sua distribuição regional, dentro do país. Nas décadas de 

1990 e 2000, as mortes violentas eram um fenômeno concentrado nas grandes metrópoles 

nacionais, principalmente as localizadas na região Sudeste. Cardia et.al (2003) aponta que no 

início dos anos 2000 as duas regiões metropolitanas (Rio de Janeiro e São Paulo) – que 

representavam 16,8% da população total do país – eram responsáveis por 38,8% do total de 

homicídios. Contudo, nas últimas duas décadas, as regiões Sudeste e Centro-Oeste 

experimentaram significativa redução nas taxas de homicídios, ao contrário do Norte e 

Nordeste, que vivenciaram um expressivo aumento.  

A tendência do crescimento desse fenômeno nessas regiões teve como um dos fatores 

importantes a expansão das facções criminosas e sua consolidação em seus estados (IPEA, 

2019). Waiselfilz (2017) aponta uma mudança na geografia em relação à manifestação desse 

fenômeno, no qual certas capitais – que no início do século eram consideradas violentas – 

tiveram uma diminuição de homicídios por arma de fogo, como é o caso de Recife e Belo 

Horizonte2, entre 2004 e 2017. Porém, capitais como Natal, São Luís e Fortaleza, que outrora 

eram ditas como tranquilas e pacatas até então, apresentaram, respectivamente, os maiores 

crescimentos por essa categoria de morte (IPEA, 2019, WAISELFILZ, 2017, FBSP, 2020).  

No ano de 2017, o Brasil apresentou o maior recorde de mortes violentas desde que o 

Sistema de Informações de Mortalidade – SIM passou a coletar esse tipo de informação (em 

1996), com o total de 65.602 homicídios, equivalente a uma taxa de aproximadamente 31,6 

mortes para cada cem mil habitantes (IPEA, 2019). Na década de 2010, fatores como crise 

 
2 Essas duas capitais tiveram a execução de programas de combate à violência, influenciadas por políticas públicas 

de segurança internacionais, que discutiram propostas técnicas na redução de homicídios. Em Belo Horizonte o 

programa denominado Fica vivo! evitou 650 homicídios no período de um ano e a implementação do Pacto pela 

Vida implicou numa redução significativa da tendência de crescimento dos homicídios em Pernambuco, e mais 

fortemente na cidade de Recife. 
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econômica, expansão das facções criminosas, consolidação de mercados ilícitos e sucateamento 

das forças públicas de segurança nas regiões Norte e Nordeste, modificaram a dinâmica regional 

de homicídios, que outrora era concentrado nas regiões Sudeste e Sul (IPEA, 2019).  

Após o pico de homicídios registrados no ano de 2017, a maioria das unidades 

federativas do país registraram queda nas mortes violentas em todo território nacional. Segundo 

o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/MS), houve 57.956 homicídios no Brasil em 

2018, o que corresponde a uma taxa de 27,8 mortes por 100 mil habitantes – o menor nível de 

homicídios em quatro anos (IPEA, 2020). No Rio Grande do Norte (RN), essa tendência não 

foi diferente, após o período de 2017, os números de homicídios neste estado começaram a 

declinar, sendo que, no ano de 2018, o estado potiguar apresentou o total de 1.963 CVLI; ao 

passo que, em 2019, esse número foi de 1.446, o que representou uma redução da ordem de 

26% no território potiguar.  

O município de Natal até o ano de 2003 era considerada a capital menos violenta do país 

(WAISEFILZ, 2017). Entretanto, na última década, a Região Metropolitana de Natal 

apresentou um aumento expressivo nas taxas de homicídios, tendo como pico o ano de 2017, 

considerado por sua vez o ano mais violento do país (IPEA, 2019). Em 2017 o Brasil apresentou 

uma taxa de homicídios equivalente a 31,6 mortes por mil habitantes, enquanto o estado do Rio 

Grande do Norte apresentou uma taxa de homicídios de 62,8 por mil habitantes, bem acima do 

nível nacional. Outro ponto importante visto nos resultados de 2017, é que o estado potiguar 

liderou neste ano o ranking nas taxas de homicídios entre os jovens de 15 a 29 anos. Os 

municípios do entorno da capital, como Macaíba, São José do Mipibu, Extremoz e Nísia 

Floresta, estão entre os 150 municípios brasileiros acima de 10.000 habitantes que apresentam 

números elevados de mortes por armas de fogo, resultados estes por sua vez obtidos pela média 

das taxas de homicídios entre os anos de 2012, 2013 e 2014 (IPEA, 2019; WAISEFILZ, 2017). 

Waisefisz (2017) aponta que durante o período entre 2004 e 2014 o município do Natal esteve 

entre as capitais que apresentaram representativo aumento de vítimas por armas de fogo.  

No ano de 2020 a sociedade brasileira viveu uma rotina atípica devido a pandemia da 

COVID-19. Principalmente em face à tentativa de frear a propagação do vírus, por meio da 

utilização da prática de isolamento social, esperava-se a conservação do declínio nas taxas de 

homicídios no Brasil. No entanto, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP, 

apontam que entre 2019 e 2020 ocorreu um aumento de 4% no número de Mortes Violentas e 

Intencionais – MVI. Os dados da FBSP apontam que houve 43.982 assassinatos em 2020, o que 
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significa 2.162 mortes a mais que em 2019, sendo a região Nordeste a principal responsável 

pela alta no país, com 20% deste aumento (FBSP, 2021).   

Embora sejam múltiplos os fatores associados à violência, e não seja um fenômeno 

isolado – na medida em que a violência de uma dada capital esteja interconectada à sua Região 

Metropolitana, bem como a outras áreas e regiões – para este trabalho foi feita a escolha do 

município de Natal como área de investigação e estudo. A escolha somente por Natal e não a 

Região Metropolitana como um todo, como recorte espacial da presente pesquisa se justifica, 

pois, tem-se como objetivo analisar e compreender, de maneira muito pormenorizada (a partir 

da utilização de escalas e unidades de análise muito desagregadas) a dinâmica da violência 

intraurbana do município de Natal, a partir da dimensão e da perspectiva do espaço. Tal nível 

de desagregação exigiu a utilização de um volume de dados, que, por sua vez, envolveu um 

elevado nível de processamento de informações e análises. 

Primeiramente, é preciso colocar em questão que, analisar o fenômeno da violência 

numa perspectiva espacial não implica de maneira alguma desconsiderar as múltiplas 

dimensões do fenômeno da violência: tais como as questões macro e microeconômicas, sociais 

(como a exclusão, a pobreza e a fome, e as inúmeras formas de desigualdade), o tráfico de 

drogas, as questões políticas, culturais, de ordem psicológica e comportamental etc.; e em suas 

mais diferentes escalas. Contudo, o olhar numa perspectiva espacial muito precisa e 

pormenorizada deste fenômeno, pode contribuir na direção de um maior conhecimento sobre o 

comportamento da violência no espaço intraurbano.  

No entanto, o objetivo deste trabalho não se limita à mera distribuição das ocorrências 

no espaço. Como será apresentado ao longo da dissertação, será organizado um grande banco 

de dados, no nível das coordenadas geográficas, com inúmeros atributos relacionados às 

ocorrências violentas em escalas muito desagregadas (no nível dos setores censitários e das 

coordenadas geográficas) das ocorrências violentas e dos equipamentos urbanos. A organização 

deste banco de dados refinado – seja em relação ao nível de desagregação das informações, seja 

pela própria quantidade de variáveis –, somado ao uso de diferentes métodos estatísticos e de 

análise espacial que serão utilizados para a compreensão de como se comporta a violência no 

espaço intraurbano; somado ainda ao grande desafio analítico intrínseco aos dados que serão 

apresentados, justifica a escolha por Natal, em detrimento à Região Metropolitana.  

Em outras palavras, parte-se do reconhecimento da existência de múltiplas dimensões 

relacionadas à violência; muitas delas que, inclusive, não serão objeto de investigação 

específica, como, por exemplo, o tráfico de drogas; que, por sua vez, possui conexões que 
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extrapolam o limite municipal de Natal. Contudo, não é objetivo deste trabalho esgotar a análise 

das causas do fenômeno da violência. Ao investigar as inúmeras informações sobre violência 

em níveis geográficos bastante desagregados (como o nível das coordenadas), relacionando as 

ocorrências com características do espaço intraurbano; espera-se que a metodologia proposta, 

pautada em métodos de análise espacial (em escalas desagregadas) contribua para a 

compreensão de novos aspectos, intrínsecos ao espaço, relacionadas ao fenômeno da violência.  

Um exemplo simples e hipotético (porém esclarecedor) é investigar se a distribuição das 

ocorrências (independentemente de suas causas) pode ser influenciada (numa escala micro, 

refinada do espaço intraurbano) à (in)existência de centros comerciais, equipamentos urbanos, 

vias pavimentadas, além de outras características do espaço urbano. Ademais, a análise 

qualificada dos resultados só é possível com o pleno conhecimento da área em estudo, o que 

contribui para a escolha do município de Natal, por parte do autor deste trabalho.  

Portanto, este trabalho reconhece que o recorte escolhido, limitado à Natal, impede uma 

análise ampla e integrada do fenômeno da violência, em relação às suas causas. Porém, 

possibilita uma investigação detalhada da distribuição e do comportamento da violência dentro 

do espaço intraurbano do referido município, seja em relação às características dessa violência, 

bem como da população residente e dos equipamentos urbanos, que por sua vez se comportam 

de maneira diferenciada entre os diferentes espaços da cidade de Natal, e entre si; ou seja, como 

se dá a relação entre a violência, as características sociodemográficas e os equipamentos 

urbanos nos diferentes espaços intraurbanos de Natal. 

Nos últimos anos, devido ao expressivo aumento das mortes por causas violentas e à 

falta de qualidade dos dados, grupos de pesquisa sobre a temática passaram a analisar as 

tendências das ocorrências do fenômeno. Associado a isso, a Secretaria de Segurança Pública 

(SSPB) em 2014 criou o termo Condutas de Violência Letal e Intencional – CVLI, com o intuito 

de agrupar causas de mortes violentas; como homicídios dolosos, latrocínio, agressão seguido 

de morte, dentre outros tipos de violência que levam o outro ao óbito (HERMES, 2019 e 2014; 

FBSP, 2020). 

No contexto potiguar, foi criado o Observatório da Violência (OBVIO) que coleta 

informações das ocorrências de CVLIs disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Segurança, 

além de outras fontes oriundas de órgãos oficiais, como o ITEP, dados de investigação criminal 

das delegacias e do disque 190, dentre outras fontes, por meio da realização de uma pesquisa 

ativa, cujos dados são organizados em formato de metadados. Esse banco de dados disponibiliza 

informações sobre características socioeconômicas e demográficas da vítima, informações e 
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detalhamentos do cenário do delito, além da posição exata do evento por meio do 

georreferenciamento das ocorrências (OBVIUM3, 2020).  

Portanto, o presente trabalho tem como perspectiva a análise da distribuição das CVLIs 

no espaço intraurbano de Natal, o seu padrão e as características da violência, levando-se em 

consideração a heterogeneidade do espaço urbano em relação à oferta e infraestrutura de 

serviços, além de discutir o alcance do contexto da pandemia da COVID-19 na escalada ou 

diminuição da violência no nível intraurbano. O trabalho pretende apresentar contribuições para 

o campo do conhecimento sobre população e violência, a partir das seguintes inovações (em 

relação aos trabalhos já existentes sobre a temática):  

• Primeiramente, focar em uma escala de análise mais desagregada. Dentre os trabalhos 

que discutem a temática da violência, as taxas de homicídios geralmente são mensuradas por 

Unidades Federativas e Municípios. O presente trabalho apresentará informações 

georrefenciadas (X e Y), o que possibilita saber a localização exata do delito e as suas 

características; o que representa uma enorme vantagem para a compreensão sobre o padrão 

espacial dos homicídios. 

• Evidenciar as CVLIs em unidades desagregadas do espaço intraurbano, e analisar 

(espacialmente) as características dos homicídios, tais como raça, sexo, idade, escolaridade e 

renda (dentre outras); bem como a relação das ocorrências de CVLIs e as características de 

infraestrutura dos espaços urbanos, tais como existência via pavimentada, saneamento básico 

(dentre outras), a partir da interpretação de imagens de satélite. Essa abordagem permitirá 

compreender melhor a caracterização da associação entre homicídios e a segregação 

socioespacial. 

• Com a obtenção dos dados georreferenciados sobre CVLIs, a pesquisa pretende 

analisar os homicídios e sua relação com diversas variáveis espaciais, tais como escolas, 

parques, hospitais, áreas comerciais, rodovias, enfim, com equipamentos urbanos e 

infraestrutura de serviços.  

• Por fim, analisar a contribuição da utilização da metodologia de análise espacial 

empregada para a compreensão do fenômeno da violência no espaço intraurbano de Natal.  

 O presente trabalho tem como objetivo geral compreender como se comporta 

espacialmente o fenômeno das CVLIs (dos homicídios) no espaço intraurbano de Natal, suas 

características, bem como o efeito da pandemia da COVID-19 neste processo. Para tanto, foi 

 
3 O OBVIUM é a revista mensal do grupo de pesquisa do OBVIO que traz o cenário das CVLI no Estado do Rio 

Grande do Norte. 
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analisado o padrão e as características das CVLIs no espaço intraurbano do município de 

Natal/RN nos anos de 2019 e 2020 – nos contextos de pré-pandemia e de pandemia – a partir 

de uma abordagem espacial, que considera a distribuição dos homicídios no território, e a 

relação dessa distribuição com a segregação socioespacial presente no município. A segregação 

socioespacial, por sua vez, foi identificada por meio de revisão da literatura; analisada em 

algumas dimensões (relacionadas ao uso e ocupação do solo) através da interpretação de 

imagens de satélite; por meio do mapeamento da infraestrutura de serviços urbanos (que 

também se relaciona com a segregação socioespacial); bem como a partir do próprio perfil 

sociodemográfico das vítimas (obtido a partir do banco de dados sobre CVLIs). 

São objetivos específicos: 

• Analisar a distribuição espacial das CVLIs no espaço intraurbano do município de 

Natal/RN, nos anos de 2019 e 2020, nos contextos de pré-pandemia e de pandemia. 

• Analisar a distribuição espacial das CVLIs em relação às características 

sociodemográficas das vítimas, nos anos de 2019 e 2020. 

• Analisar a relação entre a distribuição espacial das CVLIs (e suas características), com 

a dinâmica de segregação socioespacial existente no município. Como fora comentado, 

esta relação será analisada através de revisão da literatura sobre segregação em Natal, 

através da interpretação de imagens de satélite e do mapeamento da infraestrutura de 

serviços (sendo que ambas captam algumas das dimensões da segregação 

socioespacial); bem como a partir da análise do perfil sociodemográfico das vítimas. 

• Avaliar a contribuição da metodologia proposta para o campo da Demografia e 

violência, mais especificamente os estudos intraurbanos sobre a dinâmica dos crimes 

violentos letais intencionais, o efeito da pandemia nesta dinâmica, bem como o potencial 

do trabalho para o delineamento e elaboração de políticas públicas no campo da 

segurança pública. 

 

Para a construção da dissertação, serão desenvolvidos os seguintes capítulos. O capítulo 

1 discutirá a multidimensionalidade da violência, seus principais conceitos apresentados pela 

literatura acadêmica. Também será abordado discussões sobre autores que tratam sobre a 

manifestação da violência no espaço urbano, bem como as principais contribuições da literatura 

na área demográfica no que se refere à violência e homicídios. Por fim, o capítulo discutirá as 

contribuições teóricas da análise espacial para a compreensão da distribuição dos homicídios 

no urbano e a relação com o processo de segregação socioespacial, existente na cidade de Natal. 
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O capítulo 2 discutirá a manifestação da violência nas regiões metropolitanas pelo 

mundo e na América Latina, a dinâmica regional dos homicídios e seu crescimento na região 

Nordeste e, por fim, na Região Metropolitana de Natal – RMN. Para tanto, ressaltará a dinâmica 

urbana da RMN, os espaços oriundos da segregação socioespacial e como esse processo tem 

influenciado nas taxas de homicídios no município de Natal; além de discutir o contexto da 

pandemia e sua influência no aumento ou não da violência no espaço intraurbano do município. 

No capítulo 3 será apresentada a metodologia, que por sua vez compreende a unidade 

de análise do trabalho, a descrição das fontes de dados, as variáveis utilizadas no trabalho; os 

métodos e técnicas de análise espacial que foram selecionados para a obtenção dos resultados 

da pesquisa, e, por fim, os softwares utilizados para o tratamento e uso dos dados. 

O capítulo 4 corresponde aos resultados do trabalho. Apresenta a distribuição espacial 

das ocorrências de CVLI para os anos de 2019 e 2020, as características das CVLIs para o 

mesmo período, e sua relação com algumas dimensões segregação socioespacial presente no 

espaço intraurbano de Natal, captadas por meio de imagens de satélite e variáveis espaciais. O 

capítulo é organizado em cinco seções: 1) Interpolação de Kernel; 2) Medidas de distâncias 

euclidianas; 3) Autocorrelação Espacial; 4) Interpretação de Imagem de Satélite e 5) Mapas 

temáticos com as características das vítimas de CVLI por setores censitários. 

 Por fim, as considerações finais onde serão discutidas as principais contribuições deste 

trabalho (da metodologia e dos resultados) para a compreensão da dinâmica de CVLIs no 

espaço intraurbano de Natal, nos períodos pré-pandemia e pandemia (2019 e 2020); além do 

potencial do trabalho para a elaboração de políticas públicas. O capítulo discute ainda futuras 

agendas de pesquisa para o campo da Demografia e Violência. 
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1 DA VIOLÊNCIA ÀS CONDUTAS VIOLENTAS LETAIS E INTENCIONAIS – 

CVLIS: DEMOGRÁFIA, ESPAÇO E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL 

  

A origem da palavra violência vem do latim, violentia, que tem em sua etimologia o 

significado “a atitude de violar outro ou se auto violar”, referindo-se a algo que remeta à força 

ou a um determinado comportamento deliberado que cause danos físicos (como ferimentos, 

mortes, torturas) ou psíquicos (que produz humilhações, ameaças, ofensas) (PAVIANI, 2016). 

O comportamento violento está presente em toda a trajetória humana, manifestando-se através 

de disputas políticas, divergências interpessoais, conflitos econômicos, diferenças étnicas e 

raciais e por supremacia de gênero. (DOMENACH, 1981; MINAYO, 2007; CHESNAIS, 1999; 

CHAUÍ, 1998; HERMES JÚNIOR, 2019; KRUG et.al, 2002). 

 Buscando a conceituação de violência atribuída pela Organização Mundial da Saúde – 

OMS (KRUG et al, 2002), está é apresentada como: 

o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 

resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. (KRUG et al, 2002, 

p.5).  

 

Para a OMS (KRUG et.al, 2002), a violência é dividida em três categorias: violência 

coletiva, violência interpessoal e violência auto infligida. 1) A violência coletiva é aquela onde 

sugere a existência de motivos possíveis para a violência cometida pelos grandes grupos de 

pessoas ou pelos Estados, geralmente ligado a crimes de ódios, conflitos contra etnias e raças, 

atos terroristas e coerção da força em grandes manifestações; 2) a violência interpessoal é a 

dirigida para um único indivíduo, sendo manifestada por diversas causas  como violência da 

família e de parceiro(a) íntimo(a), ou seja, violência que ocorre em grande parte entre os 

membros da família e parceiros íntimos, normalmente, mas não exclusivamente, dentro de casa 

ou por uma violência comunitária onde um indivíduo aflige ao outro por danos físicos, sem 

necessitar ser conhecido ou ter laços familiares com a vítima; 3) Por fim, tem-se a violência 

auto infligida que envolve práticas suicidas ou de abuso físico ou psicológico contra si próprio. 

É importante ressaltar que o conceito de violência adotado por Krug et al (2002) associa as 

agressões intencionais e os danos físicos não-intencionais em um mesmo grupo 

(NASCIMENTO, 2011; MINAYO, 2007).  

Diferentes áreas de estudo discutem o conceito de violência. A partir de uma discussão 

teórica interdisciplinar, diferentes abordagens (filosóficas, sociológicas, econômicas, 

geográficas, epidemiológicas e demográficas) contribuem para uma melhor compreensão do 
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fenômeno das mortes violentas.  A expressão máxima da violência é o homicídio, que ocasiona 

a perda original da vida humana, os seus efeitos acarretam prejuízos econômicos, sociais, 

afetivos à família e amigos, transformando-os em “vítimas secundárias” (UNODC, 2019; 

PAVIANNI, 2006).  

A violência é historicamente um fenômeno humano, que se cristaliza progressivamente 

em três aspectos principais: o aspecto psicológico (quando explode a força e a tentativa de trazer 

dano mortífero a outro), o aspecto moral (caracterizando o ataque a outros ou a bens) e o aspecto 

político (que utiliza do comportamento violento para conquistar o poder), ocorrendo 

independentemente do seu local de convívio social (DOMENACH, 1981). Diante dessa 

concepção, a violência se configura como um elemento natural e artificial. No primeiro caso, 

pelo fato de que ela é própria para todas as pessoas e por se apresentar como um exagero de 

poder, por parte de um indivíduo ou um grupo contra outro (ou outros) (PAVIANI, 2006; 

ZIZEK, 2010; CHAUÍ, 1998).  

Na visão de Chauí (1998), o exagero ocorre quando a força se opõe aos preceitos éticos, 

pois, transforma um homem racional e sensível, dotado de linguagem e liberdade, em produtos 

irracionais. Para a autora, a violência se caracteriza como tudo que age com uso da força contra 

a natureza de algum ser; todo ato de força contra espontaneidade ou liberdade de alguém; 

violação de algo valioso de alguém; e uma transgressão contra algo que a sociedade considera 

como justo. 

 Diferentemente de Chauí (1998), Arendt (1985) compreende o comportamento violento 

sendo racional e proposital, sendo um instrumento que permite o alcance de objetivos 

pretendidos. Para Arendt (1985), o poder4 é desvinculado da violência caracterizado como um 

meio instrumental, geralmente associado ao vigor que sempre procura uma orientação e 

justificativa para os seus fins.  

 Partindo-se para uma discussão marxista, Zizek (2010) apresenta três formas de 

violência: objetiva, subjetiva e simbólica1. A violência subjetiva é aquela que foge do 

andamento “normal” do cotidiano, ela é uma consequência da violência objetiva, no entanto ela 

é considerada uma perturbação do sistema capitalista e de um falso cenário pacifista, geralmente 

atribuída a indivíduos. 

 
4 Na compreensão da Arendt, o poder está associado ao controle social de um determinado grupo. Este jamais é 

tido somente por um indivíduo, e a sua perpetuação deve-se à fidelidade de determinado acordo em comum, 

realizado pelos participantes. Quando o poder é ameaçado ou é retirado, a violência passa a ser um instrumento de 

uso para a manutenção ou recuperação. Essa compreensão se assemelha à discussão do conceito território nos 

estudos geográficos e sua influência nas atividades ilícitas, sendo este um espaço marcado por relações de poder 

(Souza, 1985).  
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A violência simbólica é vista como uma linguagem e expressão de determinados grupos que 

mascaram a violência; ela não é visível ou manifestada. Focando na violência objetiva, ela se 

caracteriza como o “normal”, resultado do sistema capitalista e de suas contradições e 

perversidades, não sendo atribuído a indivíduos reais ou suas más índoles, mas ela é sistêmica 

e anônima, sendo executada através de danos físicos, como também por formas sutis de coerção, 

incluindo ameaças. 

 Elrich (1973) traz uma visão da economia em relação a atos violentos. Para o autor, 

indivíduos que realizam práticas violentas ou atividades ilícitas a fazem com a mesma 

intensidade e objetividade, caso estivesse engajado em uma atividade lícita, com a 

particularidade do risco da prisão. Portanto, se as oportunidades de emprego e de estudo não 

forem oferecidas e não existir o direito ao trabalho, o tempo diário que o infrator passará 

cometendo atos equivocados é o mesmo de uma jornada de trabalho. Nesse viés ele relaciona 

violência a práticas criminosas. Apesar de nem toda forma de crime consistir em uso da 

violência, a elasticidade do tempo de um infrator em busca de cometer atos ilícitos aumenta o 

risco de uma infração violenta (ELRICH, 1973). 

 Becker (1974) igualmente associa o comportamento criminal ao emprego da violência, 

contudo, ele parte da compreensão que as vantagens obtidas pelas atividades ilícitas permitem 

o aumento do comportamento violento, portanto, mesmo com oportunidade de emprego, o 

indivíduo parte para um cálculo de escolha. Nesse caso, fatores como produção de produtos 

ilegais, distribuição e venda de narcóticos, jogos de azar e prostituição são decisivos para o 

aumento do crime (BECKER, 1974). 

 A violência também é discutida como uma manifestação material das contradições do 

sistema capitalista. A compreensão do fenômeno é manifestada pela desigualdade social, 

apresentando-se às áreas de vulnerabilidade social como terreno propício ao comportamento 

violento, devido a fatores singulares a esses espaços, como: ausência do estado, má gestão, má 

distribuição de renda, concentração de riquezas, precariedade nas infraestruturas urbanas 

(CHESNAIS, 1999; ADORNO, 1993; RIBEIRO e CANO, 2016; MINAYO, 2007). Em geral, 

a relação entre a violência e as relações sociais é caracterizada dentre outras coisas, nas 

particularidades da criminalidade entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos 

países ricos, a tendência maior de manifestações de violência é através de crimes contra a 

propriedade, enquanto nos países pobres, ela se direciona contra as pessoas, apresentando maior 

quadro de homicídios (DIAZ LLANES, 2000; CHESNAIS, 1999; UNODC, 2019). Por fim, 

autores discutem a existência de uma forte relação entre a pobreza urbana - concentração de 
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riquezas, desigualdade social, ausência do Estado, enfraquecimento das associações 

comunitárias, desemprego, infraestrutura decadente - e mortes violentas. No entanto, 

diferentemente da concepção filosófica, a discussões sociais tem a cidade como palco central 

na compreensão desse fenômeno (ADORNO, 1993; CARDIA, 2003; BEATO, 1998; 

CHESNAIS, 1999; LEFEBRVE, 2001; TAVARES DOS SANTOS, 2002). 

 A sociologia norte-americana, representada pela Escola de Chicago5, contribuiu para a 

discussão da criminologia através da teoria da desorganização social proposto por Shaw e 

McKay, em 1942 (MELLO E MATIAS, 2015). A ideia era enfatizar a importância do 

componente espacial na dinâmica da violência urbana, destacando o papel dos bairros e seu 

padrão no comportamento criminal (MELLO e MATIAS, 2015; PARK, 1915). 

 Ao discutir as mudanças por morbimortalidade por meio da chamada transição 

epidemiológica,6 Horiuchi (1999) descreve uma transição inversa na qual traz novas causas de 

mortalidade para a atual sociedade, sendo um exemplo dessa nova causa a alienação social7. 

Horiuchi (1999) aponta que estes efeitos da alienação social sobre o nível de mortalidade não 

são necessariamente pequenos, tomando como exemplo os Estados Unidos, aonde o número de 

homicídios entre homens duplicou entre o período de 1960 e 1974. A discussão de Horiuchi 

(1999) corrobora com novas discussões que passam a relacionar os efeitos da globalização e a 

violência.  

Deparando-se em um contexto de sociedade pós-moderna, Giddens (1991) critica o 

“mundo moderno” caracterizado pela globalização, apontando-o como carregado e perigoso, 

onde o ceticismo sobre o progresso, como algo feliz, tem ganhado mais adeptos. Bauman (2009) 

aponta que um dos efeitos da globalização é a preocupação individual e o descrédito às 

instituições e corporações coletivas, pois o medo e a insegurança estão em toda parte dessa 

“nova sociedade”, atuando como uma areia movediça, onde a violência se configura como um 

dos principais problemas da sociedade moderna, igualando-se a questões de impacto ambiental.  

 
5 Influenciado pelo darwinismo, e tendo como recorte espacial para suas análises empíricas a região metropolitana 

de Chicago, concebiam a cidade como um organismo vivo, que cresce, expande e perpetua sua dominação à novas 

áreas. Nesse sentido, o espaço urbano era dividido em zonas que concentrava pessoas com características 

semelhantes. Em relação à criminalidade, os locais mais propícios para a manifestação da violência era onde os 

indivíduos compartilhavam de problemas econômicos, culturais e familiares; levando em consideração os efeitos 

da vizinhança. 
6 O conceito de "transição epidemiológica”, proposto por Omram em 1971, explica um conjunto específico de 

mudanças no padrão de mortalidade e morbidade durante a história humana (HORIUCHI, 1999).  
7 Horiuchi (1999) caracteriza o alienado social como um indivíduo excluído do processo de globalização ou que 

mantém uma forte posição de ideias na qual constrói sua experiência de vida sem respeitar as diferenças do outro. 

Essa alienação social possui características como falta de valores éticos, níveis mais baixos de auto controle, 

depressão e suicídio, e falta de planos de vida ao longo prazo, o que pode ocasionar lesões externas e homicídios.  
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1.1 Da Multidimensionalidade da Violência às CVLIs no Brasil 

 

É importante frisar que nem sempre um crime resulta em uma infração violenta, mas 

toda violência se configura como tal. Segundo Brenner (2001), o crime é um ato de transgressão 

de uma lei vigente na sociedade, portanto, quando existe uma desobediência às condições 

normativas estipuladas pelo Sistema de Justiça Criminal ou contra o Estado de direito a 

atividade criminal é verificada. Alguns estudos como Becker (1968), Elrich (1973), Schaefer e 

Shikida (2001) e Brenner (2001) destacam o aspecto da economia do crime, sendo este um 

aspecto de escolha onde a atividade passa a ser vista como vantajosa economicamente para 

indivíduos e, portanto, passam a ingressar nesta prática. 

Antes da redemocratização a questão da violência era tratada através de uma perspectiva 

política/ideológica (CARVALHO, 1995). As informações quantitativas a respeito da violência 

eram restritas e pouco divulgadas; a censura por parte do regime autoritário do país inibia a 

participação da grande mídia nas denúncias da violência ocorrida nas vilas, favelas e cortiços. 

(ADORNO, 1993). As disputas territoriais das áreas de maior vulnerabilidade pelo controle do 

tráfico entre as gangues/facções nas grandes cidades brasileiras, sobretudo Rio de Janeiro e São 

Paulo, passaram a acontecer de maneira mais frequente, no início da década de 1990. Nesse 

momento, o cenário sobre a distribuição de homicídios em âmbito regional parecia claro, as 

grandes metrópoles brasileiras (São Paulo e Rio de Janeiro) eram espaços que concentravam o 

maior número de homicídios (CARDIA et al, 2003). Segundo dados do Sistema de Informação 

de Mortalidade – SIM/DATASUS, no ano de 1996 os óbitos por causas externas no estado de 

São Paulo representavam 30,8% do total do país (aonde 71,5% dos óbitos por causas externas 

do estado ocorreram na Região Metropolitana de São Paulo) enquanto o Rio Grande do Norte 

participava com 1,2% dessas mortes.  

Entre os anos de 1991 e 2000, o SIM/DATASUS identificou um aumento de 50,2% do 

número de homicídios, sendo superior ao incremento da população que foi de 15,6% nesse 

mesmo período, segundo os dados censitários. Nesse cenário, os homens foram as maiores 

vítimas, representando em média 91,2% das mortes por causas externas nesse período, e quando 

se considera a distribuição por faixa etária, a maior incidência se dá no grupo de homens entre 

15 e 39 anos, com a fase crítica de 20 a 24 anos.  

Nas décadas de 1980 e 1990, os primeiros estudos sobre a temática da violência urbana 

foram voltados para a questão da desigualdade no acesso aos direitos sociais e econômicos, 

como resultado do descaso do Estado com a população mais vulnerável, sendo este o ponto 

principal para o crescimento da violência (CARDIA et.al, 2003; CARVALHO, 1995, 
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ADORNO, 1993). No entanto, na última década observou-se novas tendências a respeito da 

manifestação da violência no país, como, por exemplo, o aumento dos homicídios nas regiões 

Norte e Nordeste e nas cidades médias e interioranas, a diminuição das taxas de homicídios nas 

periferias de São Paulo e Rio de Janeiro, e a consolidação e conflitos das facções criminosas. 

Este cenário permitiu que estudos sobre a temática da violência passassem a focar em outras 

dimensões para a explicação do fenômeno, transitando de uma escala de macroambiente 

político, atendo-se às relações microfísica das atividades criminosas (CARVALHO, 1995). É 

importante frisar que ao discorrer sobre as mudanças na dimensionalidade da violência no país, 

esta não se refere a uma mudança no perfil etário e de sexo das vítimas da violência (pois a 

população masculina de 15 a 29 anos continua sendo o grupo populacional mais propício a 

sofrer com tal fenômeno) mas sim em relação às novas causas e ressignificações que tem 

influenciado a violência do país. 

Inicialmente, a característica criminal no país modificou-se para uma dimensão 

empresarial criando quadros de remuneração, de lucro, de circulação de capital e de organização 

econômica; além de atuar como uma esfera de poder e de regulamentação normativa em espaços 

controlados (FELTRAN, 2010). Na visão de Schaefer e Shikida (2001), a questão da 

desigualdade social não se tornaria um fator fundamental para inserção a uma vida criminosa. 

Segundo Brenner (2001), os principais motivos para indivíduos migrarem para ações e 

atividades criminosas seriam a influência de amigos, a necessidade de ajudar no orçamento 

familiar e a facilidade do lucro através da ideia do “ganho fácil”. Diante desse contexto, a 

dimensão do crime é dividida em dois grandes tipos: o lucrativo (furto, roubo, extorsão, 

estelionato) e o não-lucrativo (estupro, abuso de poder, tortura e homicídios). No entanto, esses 

dois grandes grupos andam em uma linha tênue, pois ambas são ilícitas e não são “aceitas” pelo 

estado convencional (BRENNER, 2001).   

O papel das facções criminosas na transformação da dimensão da violência no país é 

significativo. Ao mesmo tempo que é citado como principal motivo para o crescimento da 

violência nas regiões Norte e Nordeste (IPEA, 2019), também é analisado como um dos fatores 

responsáveis pela redução de mortes externas na periferia de São Paulo. Ao discutir sobre a 

participação do Primeiro Comando da Capital – PCC na periferia de São Paulo, Feltran (2010) 

aponta que em diversas situações cotidianas, as demandas sociais que a população mais 

vulnerável sofre, devido à ausência ou demora de atuação do Estado, é suprida pelas ações da 

facção. Telles (2010) aponta que a ocupação e experiências sociais no espaço necessitam de 

uma presença ativa que regule os conflitos interpessoais e diante da ausência do estado como 
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regulador, os grupos criminosos passam a ocupar a lacuna deixada. As facções criminosas não 

só atuam como uma mera organização empresarial, mas como uma instituição paralela e 

organizada que coordena e regula os conflitos nos espaços vulneráveis socialmente 

(FELTRAN, 2010). 

Nas últimas décadas, o mercado varejista das drogas ilícitas estruturou-se de uma forma 

mais ampla, multiplicando-se os pontos de vendas e de distribuição por toda a extensão dos 

espaços socialmente mais vulneráveis (TELLES, 2010). A expansão desse tipo de mercado tem 

como fator predominante a influência e a consolidação das facções criminosas. Apesar de vários 

estudos contestarem a relação entre pobreza e violência, não há como se esquivar que são nas 

áreas com maior vulnerabilidade social - caracterizadas pela maior precariedade de 

infraestrutura, pior qualidade de serviços básicos e menor renda per capita - que se concentram 

as maiores vítimas da violência letal. 

A consolidação das facções criminosas e as novas relações globais influenciaram a nova 

dinâmica espacial da violência no país (IPEA, 2019). Com a expansão dos presídios federais 

para outros estados, os chefes dessas organizações, reclusos em outras regiões, passaram a 

articular e coordenar suas ações de dentro das cadeiras e passaram a criar redes sociais com 

presos locais, que, ao sair da detenção, colocaram em prática aquilo que vivenciaram em suas 

reclusões. Tais lideranças criam códigos de conduta (mandamentos ou normas das 

organizações) que regulam a vida dentro do cárcere, e exercem um controle minucioso sobre o 

comportamento da população prisional (DIAS, 2011). O resultado é que as principais 

organizações criminosas passaram a se estabelecer na maioria das Unidades Federativas. 

 

Figura 1 – Espacialização do PCC em cada estado brasileiro 

 

     Fonte: Manso e Dias, 2018.  
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A partir de 2014 com o racha do PCC e do Comando Vermelho – CV, e com a ampliação 

das facções regionais, passou-se a se observar um aumento de índices de homicídios, 

principalmente nos estados onde o PCC viu sua hegemonia ser perdida, como no Rio Grande 

do Norte, Amazonas, Ceará e Paraíba (MANSO e DIAS, 2018). 

Nesse contexto de expansão da violência no Brasil surge o termo CVLI – Condutas 

Violentas Letais e Intencionais, criado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP) com o intuito de traçar o perfil correto de aferição da criminalidade homicida 

(HERMES, 2014). Desde 2007, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) começou a 

sistematizar as estatísticas das CVLIs (FBPS, 2020), tendo como principal objetivo colocar 

todas as ações que infere contra a vida em um único grupo, para a classificação das causas, 

motivações e características dos homicídios. Compreende-se como CVLI as ocorrências de 

mortes por homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguido de morte (FBSP, 2020). No 

entanto, essa estimação tem sido desconfortável por parte de alguns gestores que não querem 

revelar através de informações o real problema da criminalidade. Outro ponto de desconforto 

trata-se da inserção das mortes por intervenção policial dentro do escopo da CVLIs; sendo que 

em alguns estados as mortes por esse motivo é denominado como “mortes a esclarecer” 

(HERMES, 2014).  

 

1.2 Violência e sua relação com a Demografia 

 

A demografia é a ciência que estuda a população por meio de sua composição, estrutura, 

tamanho e distribuição, sendo constituída por três componentes principais: fecundidade, 

migração e mortalidade, sendo que os estudos sobre violência estão conectados na demografia 

por meio desta última componente (PRESTON, 2001). 

Pioneiro nos estudos populacionais, Malthus (1798) era pessimista em relação à 

Inglaterra (pioneira da revolução industrial do século XVIII) e seu crescimento populacional. 

Na visão do teórico, o crescimento populacional sobretudo das cidades inglesas, constituía-se 

em um grande contratempo para o desenvolvimento da sociedade, pois esta crescia em um nível 

maior do que os recursos necessários para a sobrevivência, dentre os quais os alimentos. Para 

Malthus, as guerras (manifestação mais agressiva da violência humana) representava um xeque 

positivo8 para frear o crescimento populacional. 

 
8 Malthus compreendia que o crescimento da população era o culpado da pobreza, já que a população crescia em 

progressão geométrica, enquanto os meios de subsistência em um ritmo menor. Para ele a fome, epidemia ou 

guerra serviam como um elemento positivo para a manutenção do equilíbrio populacional.  
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O pessimismo de Malthus não se concretizou nos anos seguintes. Após a revolução 

industrial, a Europa Ocidental apresentou técnicas sofisticadas de alta escala na produção de 

suprimentos, que, aliado aos avanços da ciência médica, e a redução das crises de mortalidade, 

proporcionaram um crescimento da população acompanhada pelo aumento da expectativa de 

vida (BACCI, 2003).  

Nesse período, a redução da fecundidade na Europa Ocidental ocorreu de maneira lenta 

e espraiada, principalmente entre 1870 e 1930 (BACCI, 2003). As alterações nas componentes 

demográficas a partir do século XIX, sobretudo na fecundidade, acarretaram alterações no ritmo 

de crescimento populacional. A transição demográfica, marcada inicialmente pela queda nas 

taxas de mortalidade e pela continuidade da natalidade elevada resultou, em um primeiro 

momento, num aumento abrupto do tamanho da população e, nesse sentido, ideias 

neomalthusianas passaram a ser incorporadas em debates ambientais e sociais, sobretudo no 

período pós-guerra.  

Em trabalho sobre a Índia, Coole e Hoover (1958) apontaram que o crescimento 

populacional era o culpado pela miséria do país, já que a alta proporção de jovens, decorrente 

das elevadas taxas de natalidade era um problema para o estado, que teria que arcar com altos 

custos decorrentes da maior demanda por investimentos em educação. Como consequência o 

estado enfrentaria obstáculos para a criação de postos de trabalhos à população jovem, diante à 

falta de recursos, acarretando numa profunda desigualdade na população. Diante desse 

contexto, a ausência da participação de jovens pobres no mercado de trabalho promoveria a 

inserção desses jovens em assaltos, ociosidade e no ingresso às gangues. A solução para esse 

caso, segundo a visão do autor, seria a adoção de formulações de planejamento familiar com o 

intuito de frear o crescimento populacional, resolvendo assim no problema da alta proporção 

de jovens. Contudo, devido às mudanças intergeracionais, escolha racional e econômica devido 

aos gastos econômicos com filhos, acesso a métodos contraceptivos, mudanças culturais e 

sociais, essas mudanças resultaram no declínio das taxas de fecundidade, e, por sua vez, 

acarretando um menor ritmo no crescimento natural da população.  

Easterlin (1978), em seu artigo sobre os efeitos da coorte de 1984, aponta que o declínio 

da fecundidade nos anos anteriores diminuiria o número de homicídios nos Estados Unidos no 

decorrer da referida década. Durante as décadas anteriores, o país vivenciou um expressivo 

aumento nas taxas de homicídios, tendo como causa o expressivo aumento da população jovem 

oriundos da famosa geração babyboom.  Easterlin (1978) aponta ainda que a diminuição do 

número de jovens decorrente do declínio da fecundidade nas décadas de 1960 e 1970 e o 
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amadurecimento da geração babyboom, seria decisivo na diminuição nas taxas de homicídios, 

no declínio de suicídios entre os jovens masculinos e aumentaria a inserção dos jovens ao ensino 

superior. Tanto Easterlin (1978) como Coole-Hoover (1958) compartilharam a posição de que 

a redução da fecundidade constituiria um fator importante no declínio da taxa de homicídios.  

James Fox (1996 e 2005) também aponta que a coorte dos babyboomers foi um dos 

motivos das altas taxas de homicídios ocorridos nas décadas de 1960 e 1970. No entanto, ele 

aponta que o declínio da taxa de homicídios prevista por Easterlin (1978) foi de curta duração, 

e que no final da década de 1980 as tendências dos crimes violentos pioraram em alguns Estados 

americanos, apesar da redução em determinadas áreas violentas. A explicação pela curta 

duração no declínio e a manutenção de moderadas taxas de homicídios se deve ao fenômeno da 

inércia demográfica, pois, apesar do declínio da fecundidade, as coortes anteriores apresentaram 

altas taxas de natalidade, o que ocasionou a manutenção à médio prazo de uma alta proporção 

de população jovem na estrutura etária de uma determinada sociedade (BRITO, 2007).  

Fox (1996 e 2005) explica que o comportamento das altas taxas de homicídios se 

diferenciava das décadas anteriores devido à mudança da concentração do perfil etário dos 

homicidas. Enquanto nas décadas anteriores a população mais propensa para cometer ou ser 

vítima de tal ato eram os jovens adultos de 20 a 29 anos, a partir da década de 1990, a população 

entre 18 e 24 anos passaram a ser as maiores vítimas e responsáveis por realizar homicídios, 

sendo que esse aumento foi de 61% durante o fim da década de 1980 nos Estados Unidos. Fox 

(1996) relata que nos Estados Unidos, durante a década de 1990, os homicídios passaram a 

atingir uma faixa etária muito mais jovem a partir das idades de 14 a 17 anos. Nesse período, a 

taxa de homicídios cometidos por adolescentes com idade de 14 a 19 anos mais do que dobrou, 

aumentando em 172%. Enquanto, em 1985, eram 7 homicídios por 100.000 habitantes, em 1995 

aumentou para 19,1 por 100.000 habitantes.   

Levvitt (1999) traz em sua abordagem uma percepção mais positiva do que a trazida por 

Fox (1996), por apontar que a estrutura etária está fortemente relacionada às flutuações nas 

alterações das taxas brutas de homicídios - TBH. Com a redução relativa da população jovem 

norte-americana, seria observado maior diminuição nas TBHs em certos estados americanos 

onde a população era mais envelhecida. Levvitt (1999) detalha que as mudanças na distribuição 

etária da população representam uma diminuição de 15 a 20% nas taxas brutas de homicídios. 

Levitt (1999) explica que as taxas agregadas de homicídios nas décadas de 1960 e 1970 não 

sofreram influência da estrutura etária pois não houve redução relativa da população de jovens, 

o que ocorrerá futuramente; e que, portanto, a transição demográfica apresentaria um quadro 
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positivo para a redução de mortes violentas. Cohen e Land (1987), apontam que a relação entre 

a estrutura etária e a participação em crimes é de fato simétrica. 

Tanto Levvitt (1999) como Fox (1996) são incisivos em apontar o importante papel do 

Estado no investimento da população jovem como principal fator na diminuição das taxas de 

homicídios, por ser o grupo etário que mais comete ou que é vítima de mortes violentas. Fatores 

importantes como forte investimento na educação básica, acessibilidade do ingresso ao ensino 

superior e incentivo aos esportes se tornariam fatores decisivos para a diminuição das taxas 

agregadas de homicídios. 

A participação de assassinatos por grupos etários jovens nos Estados Unidos é ressaltada 

por Flood-Page (2000), que aplicou surveys sobre criminalidade e as características de ações 

criminosas realizada entre jovens de 13 a 29 anos. O resultado apontou que a maioria dos jovens 

que cometeram assassinato o fizeram uma única vez, enquanto 12% dos entrevistados se 

consideravam agressores permanentes, sendo o grupo etário de 12 a 17 anos a população que 

cometeu mais homicídios. Outro ponto ressaltado em seu trabalho é a relação do uso de drogas,  

no qual os usuários jovens foram mais propensos a cometer um crime no último ano e a se 

tornar um infrator grave e/ou persistente. 

Sobre a distribuição espacial dos homicídios, Glaeser e Sacerdote (1999) destacam a 

maior incidência do fenômeno nas áreas metropolitanas, sobretudo nas grandes cidades norte-

americanas de Los Angeles e Nova York. Para os autores, a violência é uma característica do 

“modo de vida urbano”, pois a cidade atrai os infratores. Apesar de discorrerem sobre os fatores 

sociais, econômicos e políticos, ambos discutem a influência da composição familiar na 

participação dos jovens em ações violentas, pois a maioria eram provenientes de famílias 

monoparentais.  

A literatura acadêmica norte-americana apresenta inúmeros trabalhos que destacam o 

efeito da dinâmica demográfica sobre a violência (EASTERLIN, 1978; FOX, 1996 e 2005; 

LEVVITT, 1999, COHEN e LAND, 1987; MARVELL, 1991). Contudo, nos últimos anos, 

trabalhos nacionais também trazem destaque sobre a influência da dinâmica populacional na 

temática da violência e dos homicídios (AIDAR, 2002; ANDRADE, 2013; HARTUNG, 2009; 

CERQUEIRA e MOURA, 2010, MELLO e SCHENEIDER, 2007; FRANÇA et.al 2010; 

FREIRE e SILVA, 2010; NASCIMENTO, 2011). 

De maneira equivocada, trabalhos que discutiram a violência urbana no Brasil na década 

de 1980 e 1990, influenciados por uma visão malthusiana, associaram o aumento do tamanho 
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da população como motivo principal para a concentração da violência, sobretudo nos centros 

urbanos:  

A explosão demográfica entre os anos 1950-1970, juntamente com a queda da 

mortalidade infantil, traduz-se por uma pressão sobre as infraestruturas e 

orçamentos, e por uma competição feroz por emprego, agravados pela 

recessão econômica dos anos 80. [...] Em muitos bairros da grande São Paulo 

a taxa de crescimento da população ultrapassa 4% ao ano e é, precisamente, 

nessas zonas que a taxa de homicídio é mais elevada. É, efetivamente, nas 

áreas de povoamento exógeno, onde a população de migrantes tem grande 

dificuldade de encontrar trabalho e moradia, que a polícia encontra as maiores 

dificuldades de controlar a escalada do narcotráfico e de outros crimes 

(CHESNAIS, p.58).  

 

No entanto, dados mais recentes sobre a violência revelam que essa relação não é 

totalmente preexistente. Tomando como exemplo uma análise regional, as taxas de crescimento 

da população de Estados das regiões Norte e Nordeste estão diminuindo nos últimos 10 anos 

por consequência da transição demográfica. No entanto, observa-se um aumento em suas taxas 

de homicídios, como apresentado no Atlas da Violência durante o ano de 2017 (IPEA, 2019). 

Apesar do equívoco simplista em associar violência com o crescimento populacional, 

os estudos no âmbito populacional têm dado novas contribuições. Hartung (2009) enfatiza que 

a inclusão de variáveis demográficas numa regressão de criminalidade reduz a importância da 

desigualdade. Hartung (2009) destaca que a composição familiar (sobretudo de famílias 

monoparentais), o aumento do número de adolescentes grávidas e a alta proporção de jovens 

nas zonas urbanas tem uma maior associação positiva com o aumento de mortes violentas, do 

que indicadores econômicos.   

Corroborando com a discussão de Glaeser e Sacerdote (1999), o fenômeno de 

homicídios no Brasil tem como palco o urbano. Os trabalhos da demografia brasileira sobre a 

temática de violência tiveram como recortes espaciais regiões metropolitanas, como Aidar 

(2002), que estudou a configuração espacial de homicídios na Região Metropolitana de 

Campinas. Em seus resultados, Aidar (2002) evidenciou que as mortes por agressões resultaram 

na perca de 4,4 anos de expectativa de vida para a população masculina e 0,92 para feminina. 

Aidar (2002) ainda aponta que, eliminando as mortes por agressões, a expectativa média de 

vida da população masculina e feminina em Campinas, respectivamente, teria atingido o 

patamar de 70,5 (3,11 anos a mais) e 78,6 (0,42 anos a mais) durante a década de 1990.   

Nascimento (2011) discutiu a evolução do impacto das mortes por causas violentas na 

esperança de vida da população residente em Manaus entre 1980 e 2009. Desagregando por 

sexo, no início da década de 1980, a mortalidade por causas externas representava 28% no 
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conjunto de óbitos da população jovem masculina manauara, e chegou a 55% no ano de 2007. 

Em relação à taxa de homicídios decorrente de lesões provocadas por armas de fogo, em 1980 

a proporção era de 15 óbitos por 100.000 habitantes, tendo alcançado em 2007 o patamar de 41 

óbitos por 100.000 habitantes. Por fim, a esperança de vida da população de Manaus nos últimos 

10 anos foi fortemente influenciada pelas altas taxas de homicídios (NASCIMENTO, 2011) 

Cerqueira e Moura (2014) se posicionam semelhante a Levvitt (1999), a respeito da 

influência nas alterações da estrutura etária da população. Para Cerqueira (2010), o aumento da 

proporção de jovens nas décadas de 1980 e 1990, e sua posterior queda a partir de 2020, é um 

elemento fundamental na compreensão do aumento e, finalmente, no declínio da taxa de 

homicídios no Brasil; já que no futuro, o país terá uma maior parcela de habitantes em idade 

idosa em relação à jovem. 

Mello e Schneider (2007) e Camargo (2007) obtiveram resultados que confirmaram o 

posicionamento de Cerqueira e Moura (2014), ao analisar as mudanças demográficas no Estado 

de São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo, respectivamente. Após um grande aumento 

nas taxas de homicídios no início da década de 1990, houve uma redução de aproximadamente 

50% comparando os períodos entre 1999 e 2005. Para os autores, as mudanças demográficas 

afetam a criminalidade, no entanto, seu efeito deve ser acompanhado por determinados fatores 

como qualidade na segurança, efetividade do poder judiciário, acessibilidade ao jovem entrar 

no mercado de trabalho e uma melhor distribuição de renda (MELLO e SCHENEIDER, 2007)  

França et.al (2010) investigaram a relação entre a mortalidade de jovens de 15 a 24 anos 

e indicadores socioeconômicos em municípios metropolitanos e não metropolitanos do Brasil. 

Os autores apontaram que o risco de um jovem ser vítima de homicídio diminui com o aumento 

da distância do município onde mora, em relação a capital do respectivo estado, onde 

geralmente é localizado o centro metropolitano. Ou seja, em áreas menos urbanizadas são mais 

suscetíveis de ter menos mortes por assassinatos.  

Andrade (2013), ao analisar quatro regiões metropolitanas: Natal, Maceió, Recife e São 

Paulo, e ao fazer uma decomposição por idade nas taxas específicas de homicídios - TEM, 

evidenciou a influência da idade da população na dinâmica dos homicídios, destacando que 

uma estrutura etária mais envelhecida proporcionaria uma diminuição nas taxas de homicídios 

e um aumento na expectativa de vida. 

Diante do que foi exposto, percebe-se que a literatura demográfica apresenta certa 

definição em relação ao perfil do indivíduo vitimado por esse tipo de mortalidade. Tendo como 

palco principal as regiões metropolitanas, os homicídios afetam diretamente os jovens do sexo 
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masculino de 14 a 29 anos, além de influenciar diretamente na média da expectativa de vida da 

população, além da questão da composição familiar, no qual a literatura mostra ser um fator 

importante no efeito da criminalidade.  

Alguns trabalhos mostram que o efeito nas mudanças da estrutura etária, sobretudo na 

redução da população jovem, não afeta tão profundamente as taxas de homicídios. Araújo 

Junior e Shikida (2011) ressaltam que as alterações na composição por idade da população não 

contribuem de maneira significativa nas variações nas taxas de homicídios. Outro pesquisador 

que corrobora com essa crítica é Angel (2017), que, ao tratar a redução das taxas de homicídios 

nas cidades de Medellín, Cali e Bogotá, enfatizou que mudanças sociais e políticas e a maior 

participação do estado no combate aos narcotraficantes foram mais decisivos do que as 

mudanças na composição por idade.   

Dentre os argumentos que minimizam a relação existente entre a Demografia e 

violência, podem se destacar três principais: 1) Em um primeiro momento, apresenta-se uma 

compreensão malthusiana, entre a pressão da população e a relação com a prevalência de 

homicídios, onde a ideia que perpassa é que quanto maior o número de pessoas, maior será a 

frequência das mortes violentas; 2) A compreensão de que os efeitos demográficos não são 

relevantes, ou que a influência da estrutura etária é mínima, onde o grande gargalo dessa 

questão são as diferenças econômicas; e que a diminuição nas taxas de homicídios se devem a 

fatores sociais, políticos e estruturais. 3) Por fim, o grande vilão seria o processo de 

urbanização, pois as maiores taxas de homicídios estão concentradas nos centros urbanos; nesse 

sentido, a transição urbana contribuiu de maneira decisiva para a ascensão desse fenômeno 

(HARTUNG, 2009; IPEA, 2019; FOX, 2005). 

Contudo, os demógrafos brasileiros que tratam da temática apresentam como ponto 

importante na discussão (entre a relação população-homicídios), o efeito da transição 

demográfica como fator mitigador à médio prazo do fenômeno. Os teóricos esperam uma 

redução no volume dos assassinatos, devido ao envelhecimento na estrutura etária da 

população, e a diminuição da parcela da população jovem, que por sua vez é mais propensa ao 

cometimento de crimes. Portanto, temos uma visão otimista em relação aos efeitos da dinâmica 

demográfica na mitigação das mortes violentas intencionais. 

Mais recentemente, determinadas regiões do país continuam apresentando uma 

população relativamente jovem em sua estrutura etária, e como será discutido posteriormente, 

a expansão das facções criminosas nas regiões Norte e Nordeste achará um campo fértil na 
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absorção de “soldados do crime”, que em sua maioria são jovens na faixa etária de 14 a 29 anos; 

e marcados por uma maior vulnerabilidade social (IPEA, 2019; OBVIUM, 2020; FBSP, 2020). 

 

1.3 Mortes violentas e sua manifestação no Urbano  

 

O ano de 2007 marcou a transição de um mundo predominantemente urbano, onde 50% 

da população mundial passou a residir em centros urbanos, sendo que, no Brasil, essa marca foi 

superada em meados da década de 1960 (OJIMA, 2007). A redistribuição da população 

brasileira do campo para a cidade foi um fenômeno que ocorreu de maneira rápida e abrupta, 

fenômeno este denominado de transição urbana (OJIMA, 2007; MARTINE e 

MCGRANAHAM, 2010; SANTOS, 1993). No Brasil, durante o início da transição urbana, os 

fluxos migratórios inter-regionais (com ênfase no eixo nordeste-sudeste) juntamente com a 

saída da população campesina para a cidade, foram de grande importância para a configuração 

das cidades brasileiras (OJIMA, 2007). Diante desse contexto, a influência do crescimento 

populacional como principal vilão da desigualdade existente nas cidades foi apropriado por 

agendas científicas e de planejamento, de maneira equivocada (OJIMA, 2007; MARTINE e 

MCGRANAHAM, 2010). Em detrimento à concentração populacional nas cidades, a 

demografia tem se preocupado em discutir a distribuição da população no espaço intraurbano. 

Os diferentes espaços existentes nas cidades apresentam populações com características 

sociodemográficas singulares e particulares (AIDAR, 2006; LÓPEZ MARTINEZ, 2018).  

Qualquer cidade apresenta uma heterogeneidade em sua configuração decorrente das 

várias atividades existentes. Podemos destacar que o urbano apresenta espaços residenciais, 

comerciais, industriais e de serviços. No entanto, as diferenças econômicas, de poder, de status 

entre grupos sociais se refletem em seus lugares de convívio, sendo decisivo na escolha de onde 

os membros de cada grupo irão viver e reproduzir suas relações/experiências de vida. Portanto, 

uma característica fundamental no processo de urbanização brasileira foi a associação entre a 

localização e os aspectos sociais da população, tornando o ambiente construído expressões das 

desigualdades sociais, com a predominância dos mais pobres inseridos em piores localizações 

(OJIMA, 2007; VILLAÇA, 2001; SOUZA, 2003; HUGHES, 2004).  

A distribuição desigual da população nas cidades em relação às diferentes características 

sociais é denominada de segregação socioespacial. Esse fenômeno induz os pobres, mediante 

ao seu baixo poder aquisitivo, a residir em locais afastados das áreas comerciais e de serviços 

e de eventuais amenidades naturais, além de trazer problemas de integração e de convivência 
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entre grupos sociais diferentes. Esse fenômeno apresenta-se como um processo construído 

historicamente que é reproduzido na cidade (CUNHA, 2006; VILLAÇA, 2001; SOUZA, 2003). 

A Escola de Chicago foi a pioneira em popularizar o termo segregação para estudos 

urbanos (VILLAÇA, 2001). Na visão desses pesquisadores, a cidade era vista como um 

organismo vivo onde possui ciclo vitais, considerando as relações pessoais no urbano como 

uma ecologia humana. Nesse sentido, os diversos interesses pessoais influenciados pelas 

escolhas econômicas e de conforto passava a segregar os indivíduos e a categorizar as 

populações das grandes cidades. Mendonça (2012) diz que este termo é revestido de diversos 

significados e pode haver dúvida quanto ao emprego da sua definição na dimensão urbana, pois 

teríamos diversos tipos: residencial, urbana ou socioespacial.   

Villaça (2001) conceitua a segregação socioespacial como “um processo segundo o qual 

diferentes classes ou camadas sociais tendem a concentrar cada vez mais em diferentes regiões 

gerais ou conjuntos de bairros da metrópole”. No entanto, para Villaça (2001), a segregação 

não impede a presença ou até o crescimento de outras classes no mesmo espaço, ou seja, não 

existe presença exclusiva das camadas mais ricas em uma determinada área, embora o contrário 

ocorra com frequência. Por ser um fenômeno complexo, as características na distribuição da 

população em espaços de convivência social se alteram dependendo do país, como por exemplo 

os Estados Unidos, aonde o posicionamento social se dá pela influência de etnias ou raça 

(CUNHA, 2006). O mais conhecido padrão de segregação das metrópoles brasileiras é o centro 

x periferia. No primeiro, localizando-se grande parte dos serviços urbanos públicos e privados, 

comércios e equipamentos de lazer, sendo residido por classes sociais de mais alta renda. 

Enquanto a segunda destaca-se pelos serviços mais escassos e de pior qualidade, sendo ocupado 

pela população mais pobre (VILLAÇA, 2001; OJIMA, 2007; SPOSITO, 2004, CALDEIRA, 

2000).  

Diante desse contexto, percebe-se que a segregação socioespacial existente nas cidades 

brasileiras proporcionou contrastes profundos de convivência e ocasionou comportamentos 

conflitantes (SOUZA, 2003). Rolnik (1999) evidencia que o urbanismo nas periferias é de risco 

pois acarreta uma exclusão territorial, fenômeno este relacionado à deficiência de resolução dos 

problemas de vulnerabilidade social nos espaços residentes pela classe pobre, além de ser 

entendido como uma negação (ou desrespeito) dos direitos que os cidadãos devem ter para um 

padrão mínimo de qualidade de vida. A exclusão territorial proporciona a negação dos 

residentes de áreas pobres o direito à cidade (ROLNIK, 1999; LEFEBVRE, 2001). A 

insatisfação dos “excluídos” ao processo de reprodução do capital na cidade é apontada pela 
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vertente marxista como principal causador da violência urbana (ADORNO, 1993; CARDIA 

et.al, 2003). 

No Brasil, a concentração populacional nas cidades e a sua organização de segregação 

reproduziu um modelo de desenvolvimento urbano de “padrão periférico”, onde a periferia 

cresceu em relação ao centro, surgindo o termo “periferização”. No entanto, esse termo se 

amplia mais do que à sua delimitação espacial, evidenciando um espaço construído nessas áreas 

pelas camadas sociais mais pobres e mais suscetíveis para a existência da manifestação da 

violência no interior da cidade (OJIMA, 2007; ADORNO, 1993; BEATO, 1998).  

No Brasil, o final do século XX apresentou novas expressões de segregação na 

configuração do espaço urbano nas principais cidades brasileiras. Caldeira (2000) enfatiza um 

novo tipo de segregação onde os grupos sociais estão cada vez mais próximos, contudo, 

separados por muros e tecnologias de segurança, onde os indivíduos que moram no interior 

desses enclaves tendem a não circular ou interagir em áreas comuns. Esse novo tipo de 

segregação socioespacial é produto do processo de verticalização e horizontalidade do espaço 

urbano (SANTOS, 1993). Caldeira (2000) enfatiza que esses muros expressam o sentimento de 

oposição que os residentes têm dos problemas urbanos, o qual a autora denomina de “enclaves 

fortificados”, que se caracteriza como espaços privados, fechados e a sua principal justificativa 

é o medo do crime violento. 

Villaça (2001) aponta que essa segregação apresentada por Caldeira (2000) apresenta 

uma característica de maior proximidade entre os diferentes grupos, apesar de que não exista 

relações sociais entre ambos. Com o adensamento das áreas centrais e o baixo preço nas áreas 

periféricas e nas franjas das cidades, os agentes imobiliários passaram a ocupar esses espaços 

que outrora eram indesejados. Contudo, a separação continuou existindo, materializados por 

muros que “protegem” esses novos padrões residenciais.  

O fenômeno da segregação socioespacial tem apresentado mudanças a partir do fim do 

século XX, de acordo com as transformações econômicas motivadas pela globalização 

materializada em sua etapa mais desenvolvida: o neoliberalismo (LÓPEZ MARTINEZ, 2018). 

A característica desse novo padrão de segregação expressa uma cidade difusa, novas formas de 

uso do espaço urbano, sendo que geograficamente os atores sociais passam a ser menos 

separados, muito embora o fenômeno continue apresentando uma exclusão social (LÓPEZ 

MARTINEZ, 2018; VILLAÇA, 2001).   

Bauman (2008) aponta que a insegurança moderna é caracterizada pelo medo do crime 

e dos criminosos e que esse processo produziu a dissolução de comunidades e corporações 
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unidas, sendo substituído pelo dever individual de cuidar de si próprio e de fazer por si mesmo; 

já que a ideia de que o perigo está em todos os lugares está intrínseca na atual sociedade. O 

comportamento pela resposta ao medo faz com que os indivíduos mais abastados procurem se 

proteger nesses enclaves, enquanto os que não podem residir nesses espaços privados sentem-

se vitimizados pelo medo da cidade. A concentração populacional e de riquezas nas 

centralidades das regiões metropolitanas, nos últimos anos, vinculado a novas formas de 

organização criminosas, tem feito as áreas centrais tornarem-se espaços de medo (CAIADO, 

2006; CALDEIRA, 2000). Esse efeito tem ocasionado uma migração intraurbana para áreas 

residenciais mais dispersas. Apesar da violência urbana não ser o único fator, ela se apresenta 

como um motivo importante para a compreensão desse fenômeno (MONTE-MÒR e SILVA, 

2010; SOUZA, 2003; CALDEIRA, 2000).  

Alguns tipos de manifestação da criminalidade são associados ao espaço urbano, como: 

violência no trânsito, conflitos entre quadrilhas rivais de traficantes de drogas, gangues 

adversárias de bairros diferentes (SOUZA, 2003). Adorno (1993) enfatiza que não há como 

negar a relação causal da concentração da precariedade da qualidade coletiva de vida nos 

chamados bairros pobres periféricos e a explosão da violência letal, pois, nas grandes cidades, 

as taxas de homicídios são mais elevadas nessas áreas de vulnerabilidade social onde sua 

população residente tem maior risco de ser vítima dessa violência. 

Segundo Caiado (2006), a violência urbana existente nas principais metrópoles 

brasileiras revela à sociedade a face cruel de segregação e exclusão do processo de urbanização 

no Brasil. Até o início do século XXI, duas áreas metropolitanas que representavam 16,8% da 

população do país foram responsáveis por 38,8% do total de homicídios (CARDIA et.al, 2003). 

Contudo, com o aumento nas taxas de crescimento da população, a expansão e operação de 

organizações criminosas em novas capitais (sobretudo no Norte e Nordeste) somado à ausência 

do papel do estado no investimento à educação básica, têm sido fatores importantes para o 

crescimento da violência urbana em centros urbanos, que outrora eram considerados pacatos 

(CAIADO, 2006; IPEA, 2019; HERMES, 2019; FSPB, 2021). 

Parcela importante da literatura acadêmica tem enfatizado fatores relativos à violência 

tais como pobreza, a concentração populacional nas cidades, o processo de segregação dos 

espaços urbanos, o desemprego e à expansão do crime organizado, como associados ao aumento 

da violência nas áreas metropolitanas (IPEA, 2009; AIDAR, 2002; ADORNO, 1993; CARDIA 

et.al, 2003). No entanto, alguns trabalhos não associam a violência letal à pobreza, como Beato 

(1998), que, ao correlacionar a taxa de homicídios com o coeficiente de Gini para o Estado de 
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Minas Gerais, apresentou a inexistência da associação de crimes violentos às medidas de 

desigualdade, mas evidenciou sua associação ao grau de urbanização, concentração de riqueza 

e densidade populacional.  

Diante da discussão, a relação entre violência e espaço urbano perpassa na discussão da 

segregação socioespacial. Hughes (2004) aponta que as áreas com maior vulnerabilidade social 

constituem uma “arquitetura da violência”, pois são constituídas por habitações precárias, falta 

de iluminação pública, áreas abandonadas, malha viária deteriorada e pela ausência do estado. 

Nesse sentido esses espaços estão mais propensos em manifestar violência.  

 

1.4 A organização urbana de Natal/RN e suas características socioeconômicas. 

  

Como visto anteriormente, as cidades brasileiras se encontram estruturadas de forma 

desigual, estabelecida por uma segregação socioespacial, onde uma população mais abastada 

se insere em áreas mais privilegiadas, detentoras, quase sempre, das melhores estruturas e 

serviços; e, por outro, predominam populações de baixa renda desprovidas de tais serviços. A 

cidade de Natal/RN apresenta as mesmas características, com um tecido urbano que contém 

problemas socioespaciais, em particular ligados a aspectos econômicos e ambientais. 

Em Natal/RN temos áreas segregadas espacialmente, com espaços privilegiados à uma 

população mais favorecida economicamente e que detém a proximidade dos serviços de 

comércio, bancário e de lazer, e áreas mais carentes, residido por populações pobres e que 

apresentam tais serviços de maneira deficitária. Segundo os censos de 2000 e 2010, dos cinco 

bairros mais populosos da cidade, quatro se encontram na porção Norte e um na região Oeste: 

– Nossa Senhora da Apresentação, Potengi, Lagoa Azul, Felipe Camarão e Pajuçara – 

respectivamente. Essas áreas detêm a maior concentração de pobreza da cidade. Além disso, é 

nessas áreas que se percebe a maior concentração dos problemas socioespaciais, tanto em 

relação às condições socioeconômicas, quanto aos problemas ambientais (COSTA, 2008). 
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Figura - 2 Localização de Natal, seus bairros e zonas administrativas 

 

A Região Administrativa Norte, criada pela Lei Ordinária nº 3.878/89, corresponde à 

maior das quatro regiões de Natal, composta por 07 bairros: Igapó, Salinas, Potengi, Nossa 

Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha. Limita-se ao Norte com o 

município de Extremoz, ao Sul com o Rio Potengi, a Leste com o Rio Potente e o Oceano 

Atlântico e a Oeste com o município de Extremo. A Região Norte é a maior em extensão 

territorial, assim como contém a maior parte da população residente de Natal, conforme os 

dados apresentados pela Estimativa da População do Rio Grande do Norte, realizada pelo IBGE 

em 2017. Entre 2010 e 2018 essa região apresentou uma taxa de crescimento geométrico de 2% 
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(maior crescimento dentre as 4 regiões administrativas). Dentre as regiões é a que apresenta a 

menor proporção de idosos, e, consequentemente, a que possui a maior participação de 

população jovem (população menor de 14 anos). Contudo, é a região que apresenta o maior 

número de aglomerados subnormais da cidade, além dos bairros, que por sua vez apresentam 

os piores níveis de IDH, segundo o anuário da SEMURB (SEMURB, 2018). Conforme 

discutido por Rolnik (1999) acerca do conceito de exclusão territorial, a Zona Norte apresenta 

tal característica pois está distante dos principais serviços e de infraestrutura, além de possuir 

somente duas vias de ligação para as demais zonas: as pontes de Igapó e Newton Navarro. Por 

outro lado, percebe-se que o crescimento populacional tem relação com a conurbação entre os 

municípios de São Gonçalo do Amarante e Extremoz. 

A Região Oeste é a segunda maior zona em extensão territorial e é composta por 10 

bairros. Dentre as regiões é a que apresenta maior variabilidade em seu perfil sociodemográfico 

dentro dos respectivos bairros. Essa zona possui conjuntos planejados como os bairros de 

Cidade da Esperança e Cidade Nova, no entanto, grande parte da sua ocupação ocorreu 

mediante as pessoas mais pobres da cidade, que passaram a residir nessa região devido ao baixo 

valor da terra. Nos últimos anos, mediante a expansão imobiliária provocada pelo programa 

Minha Casa, Minha vida, essa região passou a vivenciar um crescimento populacional positivo. 

Todavia, é uma região que apresenta e persiste com a existência de diversos espaços de 

vulnerabilidade social (SEMURB, 2018).  

A Região Sul apresenta os melhores índices sociodemográficos da cidade. Os bairros de 

Ponta Negra, Capim Macio e Lagoa Nova são aqueles que apresentam os melhores IDHs da 

cidade. Segundo a Estimativa da População do IBGE de 2017 a região sul apresenta um baixo 

crescimento geométrico da população, em suma, devido à alta proporção de idosos e à alta 

valorização da terra (SEMURB, 2018). 

A Região Leste é onde a cidade teve início. Contém bairros com boa distribuição de 

serviços, no entanto, em paralelo à existência de bairros com elevada vulnerabilidade social, 

como Mãe Luiza e Rocas. É a região com maior densidade demográfica e que possui maior 

participação de idosos segundo dados do Censo Demográfico de 2010. Em relação às 

Estimativas de População do IBGE, no período entre 2010-2018 a região apresentou um 

crescimento geométrico negativo de -0,1%, assim como o menor crescimento geométrico de 

domicílios permanentes entre 2000 e 2010, da ordem de 1,5% (SEMURB, 2018). 

A cidade de Natal/RN sofre, em termos de organização territorial, de problemas diversos 

que estão inseridos em dois eixos principais: o socioeconômico e o ambiental. O primeiro 
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engloba problemas ligados a emprego, moradia, segregação, transporte, saúde, segurança, 

educação etc. O ambiental relaciona-se a problemas de infraestrutura, poluição dos rios, dos 

mananciais, poluição do ar, destinação do lixo, devastação de dunas, de lagoas e de mangue etc. 

(COSTA, 2008; BRITO et.al, 2019; BARBOSA et.al, 2019). 

 Barbosa et al (2019) realizaram uma pesquisa de análise fatorial para descobrir as áreas 

mais vulneráveis no município de Natal, por meio de variáveis demográficas, sociais e 

econômicas. Em seus resultados, a cidade apresentou áreas de elevada vulnerabilidade social, 

localizadas principalmente nas periferias da região Norte e Oeste da cidade. A maior 

vulnerabilidade nessas áreas está atrelada ao elevado percentual de pessoas analfabetas, pardas, 

de crianças e jovens e de domicílios onde a renda média mensal é menor do que 1 salário-

mínimo, revelando a existência de áreas críticas, onde ocorre uma forte concentração de 

problemas e riscos sociais e ambientais (BARBOSA et.al, 2019). 

Silva (2006) corrobora com a posição de exclusão das regiões Norte e Oeste como áreas 

segregadas espacialmente, no entanto, pondera que a segregação e a diferenciação social por 

classe de renda e moradia também podem ser verificadas nas outras regiões da cidade, 

materializadas pela existência de espaços de pobreza, por meio de vilas e favelas, em meio a 

bairros de classes mais elitizadas. 

 

1.5 Homicídios e abordagens espaciais 

  

Os pesquisadores que discutem a temática da violência têm considerado vários fatores 

como explicativos para a propagação do fenômeno, como a teoria da desorganização social, os 

efeitos da influência da estrutura etária da população e a composição familiar (PARK, 1915; 

ADORNO, 1993; BEATO, 1998; LEVITT, 1999; GLAESER e SACERDOTE, 1999; 

CERQUEIRA, 2010, MELLLO e SCHENEIDER, 2007; HARTUNG, 2009). Contudo, 

trabalhos recentes têm dedicado atenção crescente à distribuição espacial dos homicídios 

(BATELLA e DINIZ, 2010; BAILER, 2001). 

Nos últimos anos, a representação espacial através dos computadores possibilitou o uso 

de modelos lógicos, gerenciamento de dados, aplicação de estatística, utilização de algoritmos 

e linguagens computacionais, para obter compreensões das dimensões do espaço geográfico. 

Inicialmente, essa nova área de estudo careceu de bases teóricas o que permitiu a sua 

aproximação com a ciência geográfica. O principal motivo dessa aproximação se deu pelo fato 

de a geografia ter o espaço como conceito-chave e objeto de estudo, embora nos últimos anos 
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haja uma tentativa de existir uma desvinculação com a criação da ciência da geoinformação 

(CÂMARA et.al, 2003; ALMEIDA, 2007).  

A popularização dos Sistemas de Informações Geográficas – SIG tem possibilitado aos 

setores de planejamento observar padrões de relações espaciais existentes no ambiente 

construído, sobretudo na distribuição de determinado evento. Padrões espaciais para verificar a 

oferta e demanda em relação à localização de escolas e creches, postos de saúde, dentre outros 

equipamentos urbanos; tem sido utilizados pelos gestores para aplicações de políticas públicas.  

No caso da violência urbana, os padrões espaciais são imprescindíveis por algumas 

razões: 1) Primeiramente, porque os processos causais não operam de forma idêntica em todos 

os espaços; as causas da violência letal, por exemplo, podem distinguir em diferentes áreas, 

tornando a componente espacial fundamental na compreensão do fenômeno; 2) As análises 

espaciais podem revelar tendências particulares de ocorrência por homicídios em distintas áreas 

de desagregação; 3) As técnicas de análise espacial podem revelar clusters de áreas mais 

propícias ao fenômeno violento e a sua associação com outra variável. Assim, é esperado, ao 

estudar o evento em uma determina unidade de análise, a não aleatoriedade do evento (BAILER 

et.al, 2001, ANSELIN, 1995).  

É importante ressaltar que, ao considerar a componente espacial como um elemento 

chave para a compreensão do fenômeno da violência no espaço urbano, não se está, contudo, 

negligenciado as múltiplas dimensões relacionadas e condicionantes da violência, tais como o 

tráfico de drogas, a ausência do estado, a pobreza e a desigualdade, dentre tantos outros 

aspectos. Contudo, a utilização de técnicas de análise espacial tem o potencial de auxiliar na 

compreensão da distribuição das ocorrências violentas, e sua relação com outros elementos do 

espaço urbano, tais como os equipamentos e a infraestrutura urbana. 

Uma das principais discussões entre os teóricos que estudam homicídios através de uma 

perspectiva espacial refere-se ao tamanho da unidade de análise, se os estudos devem 

compreender espaços menores ou maiores (ANDRENSEN, 2012), sendo que Matthews (2003) 

aponta que a escolha pelo recorte espacial é relevante. Na visão de Weeks (2006) a abordagem 

da análise espacial em áreas metropolitanas é importante pois os resultados podem variar de 

uma área para outra em curtas distâncias. 

No caso do espaço intraurbano, uma das contribuições da análise espacial para a 

compreensão do comportamento dos homicídios (em relação à distribuição espacial em escalas 

menores) é a descoberta de heterogeneidade no padrão da violência dentro de unidades 

administrativas, com o potencial de analisar as ocorrências em espaços bem definidos 
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(ANDRENSEN, 2012). Aidar (2002), utilizando abordagem espacial em sua tese sobre a 

configuração de mortes por homicídios na Região Metropolitana de Campinas, apontou como 

o processo de constituição dos espaços urbanos se articula diante das vulnerabilidades 

socioeconômicas. A autora verificou que as áreas mais violentas da metrópole eram as que 

apresentavam piores indicadores socioeconômicos, confirmando que a população mais afetada 

era a que ocupava os espaços mais segregados, na qual o poder público encontrava-se com 

maior ausência.  

Alguns trabalhos na literatura nacional abordam o uso de técnicas de análise espacial 

para analisar a distribuição de homicídios, cometidos em níveis municipais (MONTEIRO e 

NERY, 2006; YI et.al, 2000; FRANCISCO FILHO, 2004; RAMÃO, 2010; CÔRREA E LOBO, 

2019; SOUZA e WADI, 2017, OLIVEIRA et.al, 2019) e estaduais (BRITTO et.al, 2004; 

BATELLA e DINIZ, 2010). Importante destacar os trabalhos de Monteiro e Nery (2006), 

Francisco Filho (2004), Souza (2017), que utilizaram dados georreferenciados ao nível das 

coordenadas, obtidos por meio da Secretaria de Segurança Pública dos respectivos estados.  

Monteiro e Nery (2006) utilizaram dados espaciais de coordenadas e mensuraram as 

taxas de homicídios ao nível dos setores censitários e, posteriormente, utilizaram o cálculo do 

Índice Global de Moran, com o intuito de avaliar a associação espacial existente. Francisco 

Filho (2004) de maneira similar, trabalhou com dados georrefenciados para relacionar crimes 

contra pessoas e patrimônios associando a fenômenos socioespaciais, por métodos de 

autocorrelação espacial. Yi et.al (2000), analisou a dinâmica temporal e evolução espacial nas 

taxas de homicídios na cidade de São Paulo, para o período de 1996 e 1999, através de 

interpolação por krigeagem9, análise exploratória10 e modelagem de dados. 

Batella e Diniz (2010) analisaram a criminalidade contra o patrimônio e pessoas no 

Estado de Minas Gerais, e para tanto utilizaram condicionantes como o Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, desigualdade de renda, infraestrutura, educação, estrutura da 

população, imigração; a partir da análise de componentes principais. Os resultados mostraram 

que os crimes contra a pessoa são mais presentes em áreas mais vulneráveis, enquanto os crimes 

contra o patrimônio são mais recorrentes nas regiões mais abastadas. Além disso, notou-se 

 
9 Para a utilização da krigeagem, inicialmente os dados devem ser caracterizados por uma distribuição normal. É 

uma técnica de interpolação espacial que permite inferir valores de uma variável distribuída no espaço em seus 

locais não amostrados; a diferença desse método para outras interpolações, consiste na mensuração de uma matriz 

de covariância espacial, que determina o peso das amostras, o tratamento da redundância dos dados, a vizinhança 

considerada durante o processo de inferência e o erro associado ao valor estimado (Monteiro e Nery, 2000).  
10 A análise exploratória permite descrever a distribuição espacial dos dados de coordenadas e seus padrões 

espaciais, sendo uma etapa inicial e essencial para a modelagem dos dados (Monteiro e Nery, 2000).  
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pouca variabilidade em relação a crimes contra pessoas na análise municipal, diferentemente 

dos crimes contra o patrimônio.  

Uma das limitações enfrentadas nos estudos de distribuição espacial e homicídios é a 

falta de informações a nível de coordenadas. Poucas secretarias de segurança pública se 

preocupam em se apropriar dessas informações nesse nível de desagregação, e, devido a essa 

limitação, poucos estudos são focados no espaço intraurbano (BATELLA e DINIZ, 2010; 

RAMÃO, 2010; OLIVEIRA et.al, 2019). 

Britto et al (2004) produziram cartogramas das taxas de homicídios e variáveis 

socioeconômicas dos municípios do Rio de Janeiro e associaram de forma descritiva aos 

fenômenos. Nesse sentido, puderam observar que na variável renda, as mortes violentas se 

concentraram nas regiões mais ricas. Contudo, depararam-se com a limitação de analisar o 

fenômeno tão complexo no nível do agregado municipal, negligenciando o grau de urbanização 

e o tamanho da população entre as cidades, assim como sua heterogeneidade, o que representou 

uma grande limitação das análises e resultados. 

Diante da discussão, verifica-se importantes contribuições da distribuição espacial das 

ocorrências violentas, no nível de coordenadas: 1) A exatidão da posição do delito é essencial 

na compreensão do diagnóstico de políticas públicas e na verificação do padrão da violência no 

espaço urbano, permitindo delimitar melhores estratégias para ações ostensivas; 2) 

Teoricamente, ocorre uma quebra de paradigma no tocante aos rótulos simplistas de que a área 

X é mais violenta devido à utilização de taxas agregadas; com dados contínuos, pode-se 

constatar se essas regiões são de fato violentas em toda sua distribuição ou somente em uma 

única porção do território; 3) A adoção de medidas espaciais, métodos de interpolação e 

mensurações com menores escala de desagregação, podem indicar variabilidades de resultados 

até então não identificados, especialmente quando são utilizados dados em níveis geográficos 

mais agregados. 

A utilização de dados por coordenadas no combate ao crime nos Estados Unidos 

incentivou Levine (2013) na criação de um software espacial denominado CrimeStat, que 

possui ferramentas de análise, exploração e medidas espaciais, permitindo ao usuário, a partir 

de dados de coordenadas de delitos, calcular médias entre as distâncias das ocorrências e de 

equipamentos urbanos. Poucos estudos na Demografia nacional discutem a mortalidade por 

homicídios em uma perspectiva espacial. É importante ressaltar que a Demografia tem forte 

relação com o espaço e preocupa-se com a compreensão dos efeitos de variabilidade (Voss, 

2007; Weeks, 2006), mas ainda há muito a ser feito. Nesse sentido, a pretensão de utilizar 
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variáveis espaciais e medidas socioeconômicas para compreender a dinâmica dos padrões de 

mortes violentas na cidade do Natal se mostra totalmente relevante.  
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2 A DINÂMICA MULTIESCALAR DA VIOLÊNCIA LETAL E SEUS 

DESDOBRAMENTOS EM NATAL/RN 

 

No mundo, registram-se anualmente mais de 1,3 milhão de óbitos em detrimento da 

violência em todas as suas formas – auto-direcionada, interpessoal ou coletiva – 

correspondendo a 2,5% da mortalidade global (OMS, 2014). No que concerne aos homicídios 

dolosos, o UNODC (2019) estima um total de 464.000 em todo o mundo no ano de 2017. No 

entanto, a distribuição dessas mortes não ocorre de forma homogênea a nível mundial. Em 

relação às taxas de homicídios distribuídos regionalmente no mundo destaca-se a América 

Latina como o continente mais violento, seguido pela África (OMS, 2014; UNODC; 2017; EPI, 

2020). 

 A associação da violência e o processo de urbanização é discutido em diversos estudos 

(BEATO, 1998; ADORNO, 1993, SANTOS, 1993 CARDIA et.al, 2003; GLAESER e 

SACERDOTE, 1999). Desde 2007, metade das pessoas do planeta residem em cidades 

(OJIMA, 2007) e segundo o UNODC (2017) a partir de 2050, esse valor passará a ser de 75%. 

Portanto, a compreensão da relação dual entre esses dois fenômenos continuará importante. 

Em relação ao nível mundial, os efeitos da violência são diferenciados no processo de 

urbanização de cada país. Como discutido acima, o contexto atual apresenta a distribuição de 

homicídios em áreas urbanas em níveis desiguais. O UNODC (2019) coletou taxa de homicídios 

para 256 cidades em 140 países do mundo, e das 30 cidades com maiores taxas de mortes 

violentas, 26 estão nas Américas, três na África e uma na Ásia.  

No continente americano, as taxas de homicídio em cidades são consideravelmente mais 

altas do que os níveis nacionais, e quando há redução do número de assassinatos nas cidades 

ocorre um forte declínio na média nacional (UNODC, 2019). Um dos motivos para essa forte 

associação é que, desde o século passado, a América Latina já tinha passado pela transição 

urbana, ou seja, a maioria da população já residia nos centros urbanos (OJIMA, 2007). Contudo, 

poucas cidades na América Latina obtiveram abrupta redução em mortes violentas (nos últimos 

anos), com exceção das principais cidades colombianas: Cali, Bogotá e Medellín (ANGEL, 

2017).  

 Durante a década de 1990, a Colômbia, no contexto da guerra entre os cartéis de 

narcotráficos - tendo como palco sangrento os enfrentamentos letais ocorrendo em suas 

principais cidades - apresentava a maior taxa de homicídios do continente americano, com uma 

taxa de 65 assassinatos por 100 mil habitantes. Contudo, o forte embate do Estado colombiano 
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associado à pressão global contra esses grupos resultou na diminuição dessas taxas nos últimos 

anos (ANGEL, 2017; UNODC, 2019).  

Ainda no nível global, percebe-se também a limitação de análises simplistas que 

estabelecem uma relação direta entre poder econômico e baixo número de mortes violentas. 

Tomando o Produto Interno Bruto - PIB e o número de homicídios como, por exemplo, o Peru, 

que tem um PIB duas vezes menor que o PIB brasileiro e apresenta uma taxa de homicídios 3 

vezes menor do que a do Brasil, pode-se afirmar que as explicações sobre à violência estão 

além da mera contextualização econômica (NASCIMENTO, 2011; AIDAR, 2006; UNODC, 

2019). 

 Legge (2008) aponta que um dos fatores para o alto nível de homicídios ocorridos no 

continente americano são as altas taxas de assassinatos de jovens. Contudo, observa-se uma 

redução nos últimos anos da violência em algumas cidades do continente americano, como por 

exemplo Medellín (devido à luta contra o carteis do narcotráfico), São Paulo, Buenos Aires e 

Santigo. A redução das mortes violentas nessas cidades traz um forte impacto na redução nos 

níveis de violência nesses países; contudo, o aumento nas taxas das cidades médias entre 300 

mil e um milhão de habitantes trazem preocupações em relação à continuidade desse fenômeno 

(LEGGE; 2008; UNODC, 2007; EPI, 2020; OMS, 2014).  

 

2.1 A Dinâmica regional e urbana dos homicídios no contexto brasileiro 

  

A evidente expansão da violência nos centros urbanos brasileiros nos últimos 30 anos 

evidencia um percurso histórico marcado por uma ocupação e formação desigual das cidades 

brasileiras (HUGHES, 2004). No ano de 2007, aproximadamente 45.000 brasileiros morreram 

por ações violentas, sendo que esse número em 2017 passou a ser de 65.602, o que representou 

um aumento de 45% no período de 10 anos (IPEA, 2019). No Brasil, a partir da década de 1970, 

a violência letal passou a ser campo de investigação para várias disciplinas (CHESNAIS, 1999; 

HUGHES, 2004; ADORNO, 1993). A consolidação desse fenômeno nas grandes cidades 

mostrou a face perversa da urbanização brasileira (SANTOS, 1993), tendo em vista que as 

vítimas eram em sua maioria pobres e moradores de áreas vulneráveis (ADORNO, 1993; 

HUGHES, 2004; CARDIA, 2003; CAIADO, 2006)  

Nas décadas de 1980 e 1990 as maiores cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo 

apresentavam-se como as cidades mais violentas (CARDIA et.al, 2003). Beato (1998) explica 

que o alto grau de urbanização e a alta concentração populacional dessas cidades acarretavam 

altas taxas de homicídios; enquanto Cardia et.al (2003), Caldeira (2000) e Adorno (1993) 
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enfatizaram o processo de segregação urbana, a concentração de renda e a profunda 

desigualdade social apresentada por essas cidades, como responsáveis por esse processo de 

consolidação das mortes violentas. 

Com a redemocratização houve um maior acesso às informações de mortalidade 

acompanhado por uma melhor cobertura no registro de óbitos por causas especificas. No 

entanto, o aumento da violência não pode ser atribuído à mera melhoria da qualidade da 

informação. O Brasil aproveitou mal o seu bônus demográfico, devido a fatores como educação 

deficitária, falta de oportunidades no mercado de trabalho e ausência do papel do estado, 

somado à desigualdade estrutural. Diante desse cenário, muitos jovens (principalmente 

homens) passaram a experimentar modos de vida perigosos e ilícitos, e tornaram-se mais 

propensos a ser tornarem vítimas de homicídios. O perfil das vítimas de mortes violentas no 

Brasil é em sua maioria masculina, na faixa etária de 15 a 39 anos, de baixa renda e que reside 

nas áreas mais vulneráveis das cidades brasileiras (BRITTO, 2007; RIBEIRO e CANO, 2016; 

ADORNO, 1993; CAIADO, 2006; IPEA, 2019; FBSP, 2020). 

Nos últimos anos, a distribuição de homicídios a nível nacional tem alterado: as altas 

taxas de homicídios que outrora eram concentradas na região Sudeste, deslocou-se para as 

regiões Norte e Nordeste. Essa redução/mudança pôde ser vista mais claramente na Região 

Metropolitana de São Paulo, que apresentou significativa redução. Mello e Schneider (2007) 

apontam que uma das principais causas dessa redução é a diminuição da população 

relativamente jovem e o envelhecimento populacional. A mudança na distribuição de 

homicídios por regiões apresenta um cenário de declínio de homicídios nas regiões Sudeste e 

Centro-Oeste em suas taxas agregadas, enquanto o Norte e o Nordeste observaram um 

crescimento significativo do fenômeno da violência (IPEA, 2019). Waiselfiz (2017) aponta que 

as capitais tiveram uma diminuição de 5,4% em homicídios por arma de fogo entre 2004 e 2017 

e entre as cidades que apresentaram as maiores reduções no número de mortes por esse tipo 

destacam-se Belo Horizonte e Recife, enquanto Natal, São Luís e Fortaleza, respectivamente, 

apresentaram o maior crescimento por essa categoria de morte. Enquanto os centros urbanos 

mais densos têm apresentado queda ou estabilização em suas taxas de homicídios, os 

municípios interioranos e de médio porte que passaram a apresentar dinamismo econômico ou 

reorganização em suas funções urbanas, obtiveram um aumento no cenário de mortes violentas, 

apresentando uma nova distribuição espacial do crime (BATELLA, e DINIZ, 2007; 

ANDRADE, 2013; IPEA, 2019; WAISELFISZ, 2017; FBSP, 2021).   

 



 

 

55 
 

2.2 A escalada da violência em Natal/RN: Da tranquilidade à consolidação da violência 

  

Praticamente um século após o descobrimento do Brasil, Felipe II, rei da Espanha e de 

Portugal, tomou providencias para defender a capitania do Rio Grande. No dia 25 de dezembro 

de 1599 surgiu a “povoação dos reis”, chamado por Jerônimo de Albuquerque, que, demarcando 

o sítio da cidade a partir da Fortaleza dos Reis Magos, a denominou como Natal em referência 

a data da sua criação. Durante um logo período e particularmente durante a dominação 

holandesa no Rio Grande, de 1633 a 1654, a cidade sofreu várias transformações no seu cenário 

urbano. No entanto, somente no século XVIII foi organizado o primeiro mapa da população de 

Natal pelo capitão-mor José Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, datado de 31 de 

dezembro de 1805, que registrava o total de 6.393 habitantes. O primeiro limite urbano da 

cidade foi demarcado pela lei provincial nº 118, de 9 de novembro de 1844 (COSTA, 2011; 

SEMURB, 2015; SILVA, 2006).  

Em uma Natal/RN ainda provincial, os primeiros conflitos de agressões ocorriam entre 

os filhos dos comerciantes mais abastados da Cidade Alta, com os jovens pescadores do bairro 

da Ribeira, sendo que a única via de acesso entre os dois bairros era a ladeira íngreme e 

escorregadia nos dias de chuva. Os jovens brigões da Cidade Alta não desciam, enquanto os da 

Ribeira não subiam a ladeira. Era um retrato de uma cidade pacata com fortes relações 

campesinas, que só apresentava a existência desses dois bairros até então. A partir de 1901 

através da Resolução Municipal de 30 de dezembro de 1901, foi criado a “Cidade Nova” que 

atualmente compreende os bairros de Tirol e Petrópolis, através do agrimensor Antônio 

Polidrelli.  Denominado como plano Polidrelli, ele foi o responsável pela implantação do padrão 

de avenidas largas para Natal, visando o crescimento da cidade a partir da avenida Deodoro da 

Fonseca até a Hermes da Fonseca, no sentido leste/oeste (COSTA, 2011; SEMURB, 2015; 

SILVA, 2006).  

Contudo, foi a partir de 1941, no auge da Segunda Guerra Mundial, que Natal 

apresentaria o ápice do crescimento da sua extensão até aquele momento. Com a construção da 

Base Aérea de Parnamirim e a Base Naval de Natal pelos Aliados, houve um crescimento 

comercial (principalmente dos materiais de construção) passando a ter circulação de dólares. 

Nesse momento, teve início a subdivisão dos sítios que envolviam a cidade até então, dividindo-

se em lotes e quarteirões. As tendências do crescimento partiram no eixo sul/norte da cidade. 

Enquanto surgiam novas residências na periferia da “cidade antiga”, as residências antigas dos 

bairros do Alecrim, Cidade Alta e Ribeira transformavam-se em comércios e edifícios de 

prestação de serviços. Vários loteamentos passaram a se fixar na parte norte do Rio Potengi, e 
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a implantação desses conjuntos, planejada por cooperativas habitacionais com o objetivo de 

atender uma população pobre e com custo baixo, fixou uma população confinada na parte norte 

da cidade, sem nenhuma via de ligação com as demais áreas de Natal. Foi essa parte da cidade 

que passou a crescer de maneira rápida a partir da década de 1950, pois seus habitantes tinham 

como mercado de trabalho os bairros centrais, e a única via de acesso era a ponte metálica 

ferroviária criada em 1916, chamada atualmente de “ponte velha” (COSTA, 2011; SEMURB, 

2015; SILVA, 2006).  

Em 1967, sob a administração do então prefeito Agnelo Alves, foi contratado o arquiteto 

Jorge Wilheim afim de propor o “urbanismo como uma estratégia desenvolvimentista”. Nesse 

momento, a parte oeste e sul da cidade passou a ser vista como vetores de crescimento, com a 

criação de bairros como Felipe Camarão e Quintas. Em 1977 foi criado o Parque das Dunas, 

área que tinha como objetivo preservar os resquícios de Mata Atlântica da cidade e proteger os 

aquíferos próximos à via litorânea. A partir das décadas de 1980 passaram a serem criados os 

grandes conjuntos habitacionais na porção sul da cidade, que passaram a abrigar a classe média 

da cidade, sobretudo nos bairros de Neópolis, Pitimbu e Nova Descoberta (COSTA, 2011; 

SEMURB, 2015; SILVA, 2006).  

Durante o contexto de crise da década de 1980, o turismo despontou como uma atividade 

econômica vantajosa. Nesse sentido, Ponta Negra passou a representar o eixo de crescimento 

da cidade, sobretudo de imigrantes de outros estados, com o intuito de residirem em um clima 

mais ameno e tropical. Nesse momento, a cidade apresentava um cenário de tranquilidade. As 

manchetes de ações violentas registradas em São Paulo e Rio de Janeiro eram inimagináveis 

em uma cidade como Natal. Os bandidos mais perigosos da cidade, até então eram o famoso 

“Trio Ternura”, conhecidos como Paulo Queixada, Demir e Naldinho do Mereto, que, aos 

serem presos cometeram barbáries na Antiga Penitenciaria Estadual João Chaves (chamada 

como Caldeirão do Diabo) – que atualmente funciona o Complexo Cultura de Natal – CNN 

(COSTA, 2011; SEMURB, 2015; SILVA, 2006). 

Contudo, a partir dos anos 2000 a sensação de tranquilidade na cidade que ocorria nas 

décadas anteriores, passou a ser de medo. Waisefilz (2015) aponta que Natal apresentou um 

aumento de 490,5% nos homicídios por armas de fogo entre 2004 e 2014. Baseado nos dados 

de óbitos por homicídios do Datasus, com uma série histórica iniciada em 1996 e se prologando 

até 2018, o gráfico 01 evidência um forte ritmo nas mortes violentas em Natal (em que pese os 

problemas de cobertura até os primeiros anos da década de 2000). As informações contêm os 
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óbitos por causas externas ocorridas por agressões e intervenções legais de guerra, que 

representa respectivamente os códigos X85 – Y09 e Y35 – Y36 do grande grupo do CID-10.  

Gráfico 1 - Série Histórica de Mortes Externas em Natal no período de 1996 a 2009 

 
 Fonte: DATASUS/SIM. Elaboração própria. 

 

No Gráfico 1, observa-se uma tendência de crescimento acentuado nos homicídios em 

Natal a partir da década de 2000, com uma importante redução em 2010. Contudo, a partir de 

2010 ocorre um significativo aumento no ritmo do número de homicídios. Nota-se que em um 

período de sete anos (entre 2010 e 2017), o número de mortes por causas externas praticamente 

dobrou na cidade de Natal/RN, tendo a mortalidade masculina a maior responsável por esse 

crescimento. 

Waisefilz (2016) apresenta que, em 2003, Natal era a capital menos violenta do Brasil. 

Contudo, corroborando com a inversão da distribuição de homicídios por regiões, na média dos 

anos de 2014, 2015 e 2016, a capital do Rio Grande do Norte passou a ser a quinta com o maior 

número de homicídios por arma de fogo. A situação se tornou mais alarmante, quando dentre 

os 150 municípios do Brasil com mais de 10 mil habitantes com as maiores taxas de assassinatos 

por armas de fogo, quatro são municípios integrantes da Região Metropolitana de Natal: 

Macaíba (25º), São José do Mipibu (26º), Extremoz (42º), Natal (119º) e Nísia Floresta (136º).  

 Andrade (2013), trazendo um comparativo entre 4 regiões metropolitanas: Natal, 

Maceió, Recife e São Paulo, observa que em 2000 os dois últimos apresentavam maiores taxas 

de homicídios em relação aos dois primeiros; entretanto, em 2010, ocorreu uma inversão: Freire 

e Silva (2010) compararam as taxas de homicídios entre as regiões metropolitanas de Natal e 

Recife e os resultados foram semelhantes aos encontrados por Andrade (2013). Um dos fatores 
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explicados por Andrade (2013) para o aumento nas taxas de homicídios na RMN foi o processo 

da inércia demográfica, já que ainda em 2000 a taxa de fecundidade no Estado ainda estava 

acima da reposição, o que proporcionaria uma alta proporção de jovens nos anos posteriores, 

diferentemente de São Paulo que apresentavam valor abaixo. 

 Diante desse contexto, o Estado do Rio Grande do Norte apresentou a maior taxa de 

homicídios entre as Unidades Federativas, segundo dados do atlas da violência (IPEA, 2019). 

Esses números trazem um efeito decisivo para a posição de Natal, pois, aproximadamente 26% 

da população do estado reside na capital (IBGE, 2020). Além do dinamismo econômico e 

influência da composição populacional, outro fator importante para o aumento nos números de 

mortes violentas em Natal foi a chegada do crime organizado na cidade, oriundo da região 

Sudeste (IPEA, 2019; ANDRADE, 2013; WAISELFIZ, 2017). Sendo um ponto estratégico 

devido a sua localização, as organizações criminosas passaram a operar na cidade, criando 

territórios paralelos e recrutando jovens para suas ações. 

 O ano de 2017 foi o mais violento no Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte (IPEA, 

2019). Em janeiro do referido ano, eclodiu a guerra entre o PCC e o Sindicato do Crime – SDC 

na Prisão Estadual de Alcaçuz, o que ocasionou confrontos no presídio e nas ruas da cidade 

entre esses dois grupos. Enquanto o Brasil apresentou uma taxa de homicídios de 31,6 mortes 

para cada cem mil habitantes, o estado potiguar apresentou 62,8 mortes para cada cem mil 

habitantes, configurando-se quase o dobro do apresentado nacionalmente. 

 

Figura 3 - Rebelião de Alcaçuz e sua repercussão em Natal/RN 

 

Fonte: Tribuna do Norte, 2017. 
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 O Rio Grande do Norte vivenciou um período de 20 anos sem concurso público na área 

da segurança pública, tornando-se o estado com menor efetivo policial em relação à população 

na região Nordeste, o que, somado à falta de investimento em equipamentos, a ausência de 

serviços de inteligência e má gestão do governo estadual, foram fatores decisivos para a 

consolidação das organizações criminosas. No entanto, o agravo se tornou maior, quando 

ocorreu a dissenção entre membros da facção do PCC criando um grupo local, que passou a 

rivalizar o controle do crime na cidade e no estado. 

 Hermes (2019), apresentando dados do OBVIO, mostra que o Rio Grande do Norte, no 

ano de 2011, apresentou 1.099 Condutas Violentas Letais e Intencionais – CVLIs, enquanto, 

no ano de 2018, constatou 1.956, o que representou um aumento de 78% de casos no período 

de 7 anos. A RMN composta por 18 municípios apresentou 8.133 ocorrências de mortes 

violentas, sendo Natal responsável por 46% da incidência de CVLIs nesse período. 

 Em relação a Natal, apesar de uma significativa redução dos ocorrências letais no ano 

de 2015, a década de 2010 apresentou uma cidade perigosa com altos índices de homicídios e 

crescimento no número de mortalidade externa. Contudo, após o pico registrado em 2017, os 

números nos dois anos seguintes foram de redução, como mostra o gráfico abaixo, que mostra 

a série de CVLI na capital potiguar entre 2011 e 2020. 

 

Gráfico 2 - Série histórica de CVLI entre 2011 e 2020 na cidade de Natal/RN 

 

         Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte. 

 

 Através das edições da revista OBVIUM, escrita por pesquisadores da Rede OBVIO/RN, 

a violência da cidade de Natal/RN é descrita de maneira detalhada. Ao analisar as tipologias de 
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CVLIs que ocorrem no espaço intraurbano da cidade, os dados do OBVIO ressaltam o volume 

e intensidade da escalada da violência em Natal na última década (sobretudo no início). Entre 

2015 e 2019 Natal apresentou 46,1% das ocorrências de CVLI na Região Metropolitana, com 

um total de 2.449 – volume maior do que a soma entre as cidades de Parnamirim e São Gonçalo 

do Amarante (respectivos segundo e terceiro no ranking de municípios da RMN com maiores 

CVLIs no período) – que, juntos, somam 1193 (OBVIUM, 2020a). Contudo, é importante 

considerar que estes dois municípios possuem menos habitantes, o que faz com que a taxa de 

homicídios seja maior em São Gonçalo, por exemplo (a revista OBVIUM apresenta os valores 

das taxas dos municípios da RM). Em relação ao Rio Grande do Norte, entre 2015 e 2019, Natal 

apresentou uma incidência sobre o total de CVLIs de 25,8%. Os resultados do OBVIO, no 

entanto, apresenta, uma importante redução nas ocorrências no período entre 2015 e 2019, de 

43,3%. 

 Em relação à distribuição das CVLIs no nível das regiões da cidade, das quatro regiões 

administrativas, a Zona Norte foi a que mais se destacou entre 2011 e 2020, com um total de 

643 óbitos. Levvitt (1999) e Fox (2005) apontam que as áreas com maior participação de 

população jovem são as mais propícias a possuírem maiores registros de homicídios. A Zona 

Oeste também apresentou um alto valor em seus números absolutos de CVLIs, seguido pela 

Zona Leste e Sul, respectivamente: 

 

Tabela 1 - Número de CVLIs no período entre 2011 e 2020 em Natal/RN 

Período LESTE NORTE OESTE SUL Total 

2011 74 177 136 23 410 

2012 78 176 174 28 456 

2013 77 254 231 26 588 

2014 83 242 197 58 580 

2015 70 212 189 30 501 

2016 79 244 212 41 576 

2017 63 272 218 52 605 

2018 56 241 156 31 484 

2019 26 131 98 29 284 

2020 37 143 94 21 295 

Total Geral 643 2092 1705 339 477911 

    Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte. 

 

 
11 O resultado do total de 4779 se deu porque dois registros de óbitos não apresentaram ocorrência em nenhuma 

zona administrativa, e consequentemente, em nenhum bairro. 
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Em relação à faixa etária das vítimas, como pode ser visto na tabela 2, observa-se o 

mesmo comportamento entre todas as zonas, sendo as principais vítimas os jovens do sexo 

masculino, entre 15 e 29 anos. Percebe-se que a alta mortalidade dos jovens natalenses é mais 

suscetível nos bairros inseridos na porção norte e oeste da cidade, sendo que são nesses locais 

que as principais ações como policiamento ostensivo, a participação de associação de bairro, 

incentivos da prática de lazer e esportes devem estar mais presentes. 

 

Tabela 2 - Número de CVLIs por idades quinquenais no período de 2011 a 2020 em 

Natal/RN 

Faixa Etária 
Leste Norte Sul Oeste 

Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

0 a 4 3 1 2 1 0 0 3 1 

5 a 9 0 0 1 0 1 0 4 1 

10 a 14 6 3 19 4 4 1 26 4 

15 a 19 88 6 396 19 51 3 330 22 

20 a 24 150 6 496 28 67 3 364 24 

25 a 29 92 2 345 16 56 3 258 21 

30 a 34 83 5 244 14 41 2 157 15 

35 a 39 47 4 144 8 31 1 137 11 

40 a 44 42 2 73 5 20 1 77 8 

45 a 49 21 4 87 5 10 0 65 4 

50 a 54 10 0 49 5 5 2 42 1 

55 a 59 10 0 19 1 9 1 22 2 

60 a 64 9 1 16 0 3 0 17 1 

65 a 69 5 0 10 0 4 0 5 1 

70 a 74 3 0 4 0 2 0 3 0 

75 a 79 6 0 3 0 0 0 3 0 

80+ 1 1 2 1 1 0 2 2 

NI 31 0 69 3 15 1 68 9 
Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte. 

 

Em relação às características de conduta letal dessas ocorrências no período entre 2015 

e 2019, a maioria foi de homicídios dolosos (75,9%). No entanto, observa-se uma redução de 

48% nesse tipo de morte no período entre 2018 e 2019. No período entre 2017 e 2018 ocorreu 

de maneira abrupta um aumento no número de CVLIs, com a intervenção policial sendo a 

terceira principal conduta letal, ficando à frente de latrocínio (ao contrário do imaginário 

midiático, latrocínios têm incidência muito menor). 

Em relação à distribuição espacial de CVLIs no espaço intraurbano de Natal, observa-

se que os dois principais bairros com maior ocorrência de CVLIs estão localizados na Zona 

Norte e na Zona Oeste, respectivamente, Nossa Senhora da Apresentação (com 12,4%) e Felipe 
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Camarão (com 9,1%). No entanto, enquanto o primeiro tem apresentado importante redução, o 

segundo obteve aumento nesses números. A Zona Norte mantém altas porcentagens nas 

ocorrências de CVLIs também nos bairros de Lagoa Azul, Potengi e Igapó. 

 

Figura 4 - Distribuição percentual das CVLIs entre 2011 e 2020 nos bairros de Natal/RN 

 

            Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte. 

 

Em relação a Zona Oeste, além de Felipe Camarão, destacam-se os bairros do Planalto, 

Bom Pastor e Quintas, com altas porcentagens de CVLIs entre os anos de 2011 e 2020. Já os 

bairros da Zona Sul apresentaram baixos números de CVLIs, se comparado às demais regiões 
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da cidade. Contudo, é importante observar que Ponta Negra apresentou o equivalente a 1,8% 

das ocorrências no período entre 2011 e 2020, um valor maior em relação a bairros como: 

Guarapes, Salinas, Santos Reis e Praia do Meio. Esses valores podem ser vistos na figura 3, 

aonde as cores mais quentes apresentam os bairros com maior percentual de CVLIs, durante o 

período entre 2011 e 2020.  

Segundo dados da revista OBVIUM (2020b), do total de 2.449 ocorrências CVLI em 

Natal entre 2015 e 2019, 1.298 estavam na faixa etária de 16 a 29 anos representando 53% do 

total de ocorrências, corroborando com a literatura acadêmica que o maior peso de mortes 

violentas cai sobre a população jovem e masculina. Em relação ao gênero, Natal apresentou 

123 mortes de mulheres – sendo a maioria ocorrida dentro das residências, relacionadas à 

feminicídio (OBVIUM 2020c). 

Em relação aos instrumentos utilizados no ato homicida, 82% das CVLI em Natal entre 

2015 e 2019 teve a arma de fogo como o meio empregado (OBVIUM 2020a), o que evidencia 

a necessidade de políticas de desarmamento. Em relação a escolaridade, 23,1% das vítimas 

possuem somente o ensino fundamental, muito embora 59% das vítimas tiveram a escolaridade 

ignorada (por conta de problemas na captação da informação). Em relação às macrocausas, no 

período entre 2015 e 2019, 46% das CVLIs tiveram como principal causador a cultura da 

retaliação, seguido por motivo fútil, com 22,5%. No entanto, observa-se que 12% das CVLIs 

apresentam como causador a questão do tráfico de drogas. 

 Após o ano de 2017, com a retomada do controle dos presídios por parte do governo do 

estado, e a partir da implementação de ações conjuntas entre governo e Ministério Público, o 

estado passou a experimentar uma diminuição significativa das CVLI’s, com a redução de 

18,6% entre 2017 e 2018, e de 26,1% entre 2018 e 2019. Dentre os fatores relacionados à 

redução da violência, pode se destacar a retomada do controle prisional, a integração das ações 

de segurança pública, avanços na gestão das investigações da Divisão Especializada de 

Homicídios e Proteção à Pessoa, a realização de forças-tarefa de investigação, a otimização de 

recursos humanos do policiamento ostensivo, e a maior utilização dos dados criminais para 

análise e direcionamento de ações de policiamento e investigação (CAMPOS e HERMES, 

2021). Após a escalada da violência da última década, tendo 2017 como seu ápice, a cidade 

apresentou declínio significativo nas ocorrências de CVLI. No entanto, o ano de 2020 

apresentou novamente uma tendência de crescimento. 
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2.3 Mortes violentas em Natal no contexto da pandemia da COVID-19 

 

Em relação ao contexto da pandemia, através do Observatório do Nordeste para Análise 

Sociodemográfica da Covid-19 – ONAS, pôde-se verificar tendencias iniciais acerca das CVLIs 

no contexto pandêmico. Observou-se em 2020 o aumento de novas tipologias de CVLIs como, 

por exemplo, a violência doméstica, que cresceu 23% entre 2019 e 2020. Outro ponto 

importante é que as ações de policiamento ostensivo, investigação criminal e combate às ações 

criminais foram diminuídas devido à exposição ao vírus. Se, por um lado, praticamente a polícia 

e parcela da sociedade buscam evitar a exposição à pandemia, a criminalidade não respeita tais 

recomendações, dedicando-se inclusive a conquistar novos domínios e territórios, 

aproveitando-se da situação para encerrar velhas “questões” com grupos rivais (CAMPOS, 

HERMES e FREITAS, 2021).  

Segundo o FBSP (2021), a justificativa do aumento de homicídios no contexto 

pandêmico no Brasil, se deve ao afastamento dos profissionais de segurança pública das suas 

funções devido ao cuidado com a saúde. O Brasil teve 29,7% do efetivo dos profissionais da 

segurança pública (policiais, bombeiros militares e guardas municipais) contaminado pela 

Covid-19, gerando afastamentos e licenças médicas, ocasionando enfraquecimento na força 

operacional dos agentes de segurança (FBSP, 2021).  

Além dessas questões, o isolamento social proporcionou o agravamento das mortes 

violentas, bem como da violência doméstica. Como a principal medida de mitigação da 

transmissão da COVID-19 é o isolamento social, essa situação agravou a ocorrência de 

violência doméstica, pois muitas mulheres, crianças e idosos, que passaram a conviver em 

maior intensidade com seu potencial agressor, em casa. Em 2018, segundo os dados do Mapa 

da Violência contra a Mulher, 58% dos agressores das mulheres foram seus companheiros 

(namorados, ex-companheiros, esposos) e 42% foram pais, avôs, tios e padrastos (MEIRA et.al, 

2021). No caso de Natal, ocorreu um aumento de 26% nos casos de violência doméstica entre 

2019 e 2020, segundo dados do OBVIO. 

Em relação à distribuição espacial de CVLIs, pôde-se observar o aumento nos bairros 

que reside a população mais pobre, como nos casos de Potengi, Pajuçara, Nossa Senhora da 

Apresentação e Lagoa Azul, todos localizados na região administrativa Norte. Com o advento 

da pandemia da COVID-19, os criminosos passaram a buscar outros meios de obtenção de 

ganhos, haja vista a perceptível ausência da clientela recorrente. Outro revés da pandemia é o 

exaurimento de todas as ações estatais em busca da contenção da COVID-19, levando inclusive 

as forças de segurança a agirem em outras frentes. Soma-se ainda a falta de recursos, como o 
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comprometimento de diárias operacionais, antes direcionadas para o combate ao crime, agora 

destinadas à saúde pública (CAMPOS, HERMES e FREITAS, 2021).  

 Em 2019 o município de Natal apresentou um total de 284 CVLIs, enquanto em 2020 

esse número foi à 296, representando um aumento de 4,2% nessas ocorrências, o que 

representou uma interrupção declínio das mortes, observado nos dois anos anteriores, após o 

pico de 2017. Contudo, pouco se sabe sobre o efeito da pandemia da COVID-19 no 

comportamento das CVLIs, e, nesse sentido, este trabalho busca colaborar para a compreensão 

dessa dinâmica. 
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3 PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO 

ESPACIAL DAS CVLIs EM NATAL/RN, NOS ANOS DE 2019 E 2020 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para a análise 

da distribuição das CVLIs no espaço intraurbano de Natal (para os anos de 2019 e 2020) através 

de uma análise exploratória espacial de dados. Para tanto, serão utilizados mapas temáticos, 

mapas isopléticos, mapas de clusters, imagens de satélite e medidas espaciais, além de 

estatística descritiva, a partir da pesquisa Metadados, do Observatório da Violência do Rio 

Grande do Norte (OBVIO). 

Com base na discussão realizada nos capítulos anteriores, é justificado a utilização dos 

dados por coordenadas, pelo seu nível de detalhamento para a análise das ocorrências das 

CVLIs, na medida em que extrapolam os limites administrativos; permitindo a utilização de 

medidas espaciais, métodos de interpolação e mensurações em menores escala de desagregação. 

Torna-se possível, a partir do uso das coordenadas, analisar um maior conjunto de dados, com 

maior variabilidade, o que permite, por sua vez, identificar padrões e correlações que não seriam 

observadas, se os dados fossem trabalhados unidades geográficas mais agregadas 

(ANDRESSEN, 2006; CÂMARA, 2007; BARLEY, 2001). Diante desse contexto, a qualidade 

do georreferenciamento tornou-se um fator importante para a pesquisa, e os anos selecionados 

(2019 e 2020) apresentaram um ótimo percentual de CVLIs georrefenciados, acima dos 95% 

das ocorrências. 

Em relação ao período analisado, o ano de 2019 foi selecionado com o intuito de analisar 

o comportamento espacial das CVLIs antes da pandemia, ou seja, sem as práticas de isolamento 

social e sem a desconcentração das forças de segurança, que, no ano de 2020 estiveram voltadas 

na fiscalização dos decretos estaduais de toque de recolher. Por fim, o ano de 2020 é justificado 

pelo momento pandêmico vivenciado no mundo, com o objetivo de verificar as mudanças ou 

manutenções do padrão e do comportamento espacial das CVLIs diante à pandemia. 

 

 3.1 Unidade de Análise 

 

 Primeiramente, a escolha por Natal/RN para ser a unidade de análise do trabalho deu-se 

em função do maior conhecimento do autor deste trabalho em relação ao perfil 

sociodemográfico da cidade, sua infraestrutura urbana, bem como a dinâmica de segregação 

existente em Natal. Além disso, outros fatores foram determinantes para a sua seleção, como a 

possibilidade de analisar e compreender de maneira detalhada a dinâmica da violência 
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intraurbana do município de Natal, a partir da dimensão e da perspectiva do espaço. O olhar 

numa perspectiva espacial muito precisa e pormenorizada das CVLIs (no nível das 

coordenadas) prescinde de uma área de estudo menor. Em outras palavras, caso fosse escolhida 

toda a RM de Natal, por exemplo, a análise de dados tão desagregados não seria tão detalhada 

e precisa, como os dados por coordenadas permitem. Como há uma carência de estudos que 

utilizam dados desagregados para a compreensão do fenômeno da violência, o autor entende 

que a escolha por um único município favorece a análise dos dados e a compreensão do 

fenômeno (qual seja a dinâmica espacial dos homicídios). 

  No entanto, é importante reconhecer que o recorte escolhido, limitado à Natal, impede 

uma análise ampla e integrada do fenômeno da violência no contexto metropolitano. Porém, 

abre-se a possibilidade de investigar de maneira detalhada a distribuição e o comportamento da 

violência dentro do espaço intraurbano de Natal, seja em relação às características dessa 

violência, bem como da população residente e dos equipamentos urbanos, que por sua vez se 

comportam de maneira diferenciada entre os diferentes espaços da cidade de Natal, e entre si; 

além da capacidade de examinar como se dá a relação entre as CVLIs e o espaço intraurbano 

de Natal (especialmente em relação à infraestrutura urbana). 

Ao longo do trabalho, a pesquisa irá detalhar Natal a partir de quatro recortes espaciais: 

Regiões Administrativas, Bairros, Setores Censitários e coordenadas geográficas. Em relação 

às regiões administrativas, Natal possui 4 zonas: Norte, Sul, Leste e Oeste. Já no que concerne 

aos bairros, a cidade apresenta 37 ao todo. Os setores Censitários que serão utilizados no 

presente trabalho é o da malha territorial do Censo Demográfico de 2010, onde o município 

contabilizou um total de 910 setores. A Figura 2 mostra as unidades administrativas de Natal, 

que serão consideradas neste trabalho. 

3.2 Fonte de dados 

 

3.2.1 Observatório da Violência do Rio Grande do Norte - OBVIO 

 

Com o intuito de compreender a dinâmica da violência letal no Estado do Rio Grande 

do Norte, foi criado no ano de 2012 o Observatório da Violência do Rio Grande do Norte – 

OBVIO, com o objetivo de compreender o fenômeno da violência dentro do Estado. Para tanto, 

o OBVIO desenvolveu a pesquisa Metadados, que se trata de uma pesquisa ativa, construída 

por meio do tratamento interpolado e parametrizado de diversas fontes de dados (DATASUS, 

ITEP, Segurança Pública, Ministério Público e fontes jornalísticas previamente credenciados). 
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O Metadados do OBVIO contém informações a respeito de cada vítima de CVLI no Estado, 

assim como dados espaciais desagregados pela ocorrência do delito por mesorregiões, 

microrregiões, região metropolitana, municípios, bairros, e por coordenadas geográficas. 

Apresenta ainda variáveis como: data, hora, meio empregado para a morte, macrocausas, além 

de inúmeras informações socioeconômicas e demográficas da vítima, a partir de variáveis 

como: escolaridade, renda, origem, residência, idade, sexo, raça e cor (OBVIUM, 2020; 

HERMES JUNIOR, 2019), o que representa uma significativa vantagem para a compreensão 

do fenômeno da violência, se comparado, por exemplo, à base de dados do SIM/DATASUS, 

por sua vez, limitada ao nível do agregado municipal.  

 

3.2.2 Secretária de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB 

 

A base de dados obtida junto à SEMURB tem como objetivo captar os dados espaciais 

de praças, áreas verdes, shoppings, escolas e postos de saúde, com o intuito de verificar, através 

de técnicas de medidas espaciais, a correlação espacial entre as mortes violentas e os referidos 

equipamentos urbanos, por meio de medidas de distância.  

 É importante frisar que os dados obtidos da SEMURB estão no formato shapefile, que 

representa a tipologia da ontologia espacial para pesquisas de análise espacial. As estruturas de 

dados utilizados em banco de dados geográficos podem ser divididas em dois grandes grupos: 

camadas vetoriais e camadas matriciais. As camadas vetoriais são utilizadas na representação 

das coordenadas de cada entidade geográfica, por três formas básicas: pontos, linhas e 

polígonos; enquanto as camadas matriciais usam uma grade regular que é expressa célula à 

célula, ao elemento que está sendo representado, ou seja, por meio de uma matriz P (m,n) 

composta por m colunas e n linhas. No caso dos dados do OBVIO, por exemplo, as informações 

de CVLIs são representados por camadas vetoriais do tipo ponto (CÂMARA, et.al 2001; 

RAMOS, et.al 2007).  

A relação entre os dados do OBVIO e da SEMURB têm em comum o fato de ambos 

serem representados ao nível das coordenadas (por pontos), o que possibilita a construção de 

medidas de distância entre as ocorrências e os equipamentos urbanos; a fim de analisar, pra 

cada bairro, quais são aqueles que possuem CVLIs mais próximas de escolas, postos de saúde, 

praças e áreas verdes, com o objetivo de identificar possíveis padrões espaciais entre as CVLIs 

e os equipamentos urbanos. É importante ressaltar que este tipo de análise é muito pouco 

utilizado na literatura, ainda mais quando se trata de um município em específico e para a 

temática dos homicídios, o que representa uma importante contribuição deste trabalho para os 
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estudos de violência no espaço intraurbano. É possível, por meio de medidas de distância, 

realizar análises muito detalhadas, correlacionando os resultados ao fenômeno da segregação 

socioespacial; neste caso, para o município de Natal. 

 

3.2.3 Censo Demográfico 2010 

  

 Com o intuito de dispor de uma maior variabilidade nos resultados (por unidades de 

área) sobre a distribuição espacial das CVLIs, adotou-se como uma das unidades de análise os 

limites administrativos dos setores censitários do censo demográfico de 2010. Os setores 

censitários representam a menor porção territorial utilizada pelo IBGE para planejar e realizar 

os levantamentos de dados do censo. Além disso, corresponde a um recorte do território 

nacional e considera a divisão político-administrativa e outras estruturas territoriais (IBGE, 

2010). Com a ausência do censo demográfico de 2020, o presente trabalho irá manter a malha 

dos setores censitários de 2010 para fins de limites territoriais dentro dos bairros, com o objetivo 

de atribuir a quantidade de CVLIs para 2019 e 2020, bem como os equipamentos urbanos, para 

cada setor de 2010. A partir da agregação dos dados no nível dos setores censitários, será 

utilizado o método de autocorrelação espacial, com o objetivo de realizar testes de significância 

estatística, para a avaliação da correlação espacial entre a distribuição dos homicídios e dos 

equipamentos urbanos.  

 

3.3 Técnicas e Métodos 

 

3.3.1 Medidas Espaciais 

  

Os dados georrefenciados podem ser apresentados por meio de três geometrias no SIG: 

pontos, linhas e polígonos. Essas ontologias armazenam informações quantitativas e 

qualitativas servindo como um banco de dados espacial. As medidas espaciais serão 

empregadas por meio do cálculo de distância euclidiana, entre a geometria de violência e os 

equipamentos urbanos, gerando medidas sintéticas como distância média e/ou mediana em 

relação às ocorrências e cada tipo de equipamento urbano; sendo que os resultados serão 

agregados por bairros, para os anos de 2019 e 2020.  
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Dado dois pontos no espaço geoespacial em um ambiente SIG, os dados são 

representados pelas coordenadas (x1 e x2) do primeiro objeto e (y1 e y2) do segundo. A 

distância entre eles pode ser calcula da seguinte forma: 

𝒅 = √𝑥2 − 𝑥1² + 𝑦2 − 𝑦1² (1) 

Onde d representa a distância dos dois pontos; x1 e x2 representam a latitude e longitude 

do objeto x; e y1 e y2 representam a latitude e longitude do objeto y. Por fim, podemos calcular 

a distância entre dois pontos x e y, representados em um espaço euclidiano dimensional, 

seguindo a seguinte fórmula: 

𝒅 = √∑ (𝒙𝟏 − 𝒚𝟏)² + (𝒙𝟐 − 𝒚𝟐)²𝒏
𝒊=𝟏  (2) 

 

3.3.2 Interpolação por Kernel 

 

Com o intuito de analisar o comportamento dos homicídios no espaço contínuo, uma 

alternativa simples é a estimação da intensidade pontual das CVLIs na região em estudo. 

Através de uma função bidimensional sobre os eventos analisados, compõem-se uma superfície 

cujo valor será proporcional à intensidade das ocorrências na unidade espacial de análise. Essa 

contagem do total de pontos dentro de uma região de influência é ponderada pela distância de 

cada ponto à localização de interesse (CÂMARA, 2007). 

Figura 5 - Apresentação da Interpolação de Kernel 

 

Fonte: Câmara, 2001. 

 Essa estimação é conhecida como kernel estimator, e as condições necessárias para sua 

mensuração são: 1) um raio de influência (r ≥ 0), ou seja, deve-se definir a vizinhança do ponto 

a ser interpolado, controlando a mancha que será gerada na superfície; 2) uma função de 

estimação com propriedades de suavização do fenômeno. Para satisfazer esses parâmetros a 

escala da unidade de análise é fundamental, devido a escolha do raio de influência. Em outras 

palavras, um raio pequeno gera uma superfície descontínua, e se for grande demais, a superfície 
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pode ficar muito amaciada, com uma visualização confusa (CÂMARA e CARVALHO, 2004). 

A estimação de Kernel pode ser dada pela seguinte expressão: 

𝜆𝑟(𝑢) =
1

𝑟2
∑ 𝑘 𝑛

𝑖=1 (
𝑑 (𝑢𝑖,𝑢)

𝑟
) , 𝑑(𝑢𝑖,𝑢) ≤ 𝑟 (3) 

 Aonde o 𝜆𝑟 representa a função da intensidade; 𝑢𝑖 são as localizações de n eventos 

observados na unidade de análise e u representa a localização genérica cujo valor iremos 

estimar; o r é o raio de influência que define a vizinhança do ponto a ser interpolado e o k é a 

função da interpolação (CÂMARA e CARVALHO, 2004). Como os dados do OBVIO são 

organizados por coordenadas X e Y, serão elaborados mapas de interpolação por Kernel para a 

realização de uma análise espacial exploratória sobre a distribuição das ocorrências e por 

características das vítimas, no espaço contínuo. A área do raio de influência que será utilizado 

no presente trabalho é de 700 metros, já que estamos tratando de uma unidade escalar não tão 

grande. O objetivo da interpolação por Kernel é a criação de mapas de manchas que permitam 

a visualização do padrão espacial das CVLI no município de Natal nos anos de 2019 e 2020. 

 

3.3.3 Autocorrelação Espacial 

 

A técnica de autocorrelação espacial analisa a dependência espacial de uma ou duas 

variáveis no espaço, ou seja, se há correlação espacial em relação aos vizinhos; estes definidos 

a partir de uma matriz de vizinhança, e por meio de testes de significância. A técnica de 

autocorrelação mais utilizada é o índice global de Moran e o de Geary (ANSELIN, 1995; 

CÂMARA et al, 2001) As técnicas de estatística espacial foram criadas com a finalidade de 

averiguar o quanto um determinado território é semelhante ao vizinho mais próximo, para a 

análise do nível de dependência espacial de um dado fenômeno. 

 Quando a unidade de análise possui várias áreas, é possível que haja diferentes padrões 

espaciais observáveis num dado território, ou, em outras palavras, diferentes regimes de 

correlação espacial em diferentes sub-regiões. Com o intuito de apresentar esses distintos 

regimes espaciais, utiliza-se os indicadores locais de autocorrelação espacial. Para tanto, 

existem alguns parâmetros básicos para a construção dos mapas de clusters, como será 

apresentado a seguir. 

 

Matrizes de Proximidade Espacial 
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 Com o intuito de estimar a variabilidade espacial da unidade em análise, um parâmetro 

básico é a matriz de proximidade espacial ou matriz de vizinhança. Tendo uma unidade de 

análise n áreas {Ai...An} constrói-se a matriz Wij (n x n), onde os elementos W representa uma 

medida de proximidade entre Ai e Aj. Essa matriz de vizinhança pode ser calculada da seguinte 

maneira: 

• Wij = 1, se o centroide de Ai, está a uma determinada distância de Aj; caso o contrário o 

Wij = 0.  

• Wij = 1, se Ai, compartilha um lado comum com Aj; caso o contrário o Wij = 0.  

 

• Wij = lij/li, onde lij é o comprimento da fronteira entre Ai e Aj e li é o perímetro de Ai; 

 

Normalmente, ao utilizar os cálculos de indicadores locais, a soma dos pesos das linhas 

da matriz é igual a 1. A compreensão da matriz de vizinhança é generalizar os resultados para 

vizinhos de maior ordem (vizinho do vizinho). Adotando-se este critério pode-se construir 

matrizes de W(2). Na figura abaixo temos um exemplo aonde as áreas A e C são vizinhos na 

matriz de proximidade espacial de segunda ordem.  

 

Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial: Índice de Moran 

 Um dos principais aspectos da autocorrelação espacial é a caracterização da 

dependência espacial, que representa como os valores estão correlacionados com um 

determinado espaço. O índice global de Moran I expressa a dependência espacial, a partir da 

análise dos desvios de cada unidade geográfica em relação à média, e os desvios dos vizinhos.  

𝐼 =
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑧𝑖 − 𝑧̅)𝑛

𝑗=1 (𝑧𝑗 − 𝑧̅)𝑛
𝑖=1

∑ (𝑧𝑖 − 𝑧̅)2𝑛
𝑖=1

 

 

Contudo, o mesmo cálculo feito para matrizes de proximidade de maior ordem permite 

estimar a função de autocorrelação para cada ordem de vizinhança. Assim, é possível calcular 

o índice local, que calcula quanto cada unidade territorial varia em relação à média e quanto os 

seus respectivos vizinhos variam conjuntamente. 

𝐼(𝑘) =
𝑛 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑘(𝑧𝑖 − 𝑧̅)𝑛
𝑗=1 (𝑧𝑗 − 𝑧̅)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑧𝑖 − 𝑧̅)2𝑁
𝑖=1

 

 

 O Índice de Moran realiza um teste cuja hipótese nula é a de independência espacial 

(neste caso seu valor seria zero). Os valores positivos (entre 0 e + 1) apontam para uma 
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correlação positiva; sendo que, caso o valor seja negativo (entre 0 e -1), a correlação é negativa. 

Com o intuito de analisar se os valores possuem significância estatística, é preciso considerar 

que os dados trabalhados apresentam uma distribuição normal através de um teste de pseudo-

significância. A hipótese implícita no cálculo do índice de Moran é a estacionariedade dos 

vizinhos de primeira e segunda ordem. Quando existir a não-estacionariedade de primeira 

ordem, os vizinhos terão a tendência de ter valores mais parecidos que áreas distantes, pois cada 

valor é comparado à média global. O Índice Global de Moran gera apenas um único resultado 

para um conjunto de dados da unidade de análise estudada, informando o nível de 

interdependência espacial entre todas as áreas que compõem este recorte espacial.  

 

Índice Local de Associação Espacial (LISA)  

Já o Índice de Moran fornece um único valor como medida da associação espacial para 

todo o conjunto de dados de uma unidade de análise. Assim, os indicadores locais produzem 

um valor específico para cada território que está sendo estudado, fazendo com que o 

agrupamento dos objetos que são identificados com valores e atributos semelhantes sejam 

representados em formatos de clusters; e os valores irregulares ou atípicos em formatos de 

outliers. Anselin (1995) aponta que o LISA tem dois objetivos principais: 1) identificar os 

agrupamentos espaciais com padrões de associação espacial que é significativo; 2) desagregar 

o resultado do índice global nas unidades de análise estudadas; ou seja, a soma do LISA é 

proporcional ao Índice Global. O LISA pode ser representado pela seguinte expressão, para 

cada área da unidade de análise: 

𝐼 =  𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑗

𝑗=1

𝑧𝑗 

• Wij representa a matriz de vizinhança para a área i e com a área j; 

• zi e zj são os desvios em relação a média; 

 

Para facilitar a interpretação, os pesos wij podem ser padronizados em formatos de 

linhas, embora isso não seja necessário. A matriz vai definir os vizinhos de um determinado 

polígono através de diferentes maneiras. Portanto, determinar o grau da ordem de vizinhança é 

uma das etapas para a execução da autocorrelação espacial.  

 A significância estatística do índice local de Moran é mensurada de forma semelhante 

ao do índice global. Para cada unidade de área, calcula-se o índice local, realizando permutações 

aleatórias do valor das demais áreas vizinhas e não vizinhas, até obter uma pseudo-distribuição 
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para a qual possamos computar os parâmetros de significância. Uma vez determinada a 

significância estatística do índice local de Moran, gera-se um mapa indicando as regiões que 

apresentam correlação local (positiva ou negativa) com significância estatística. No mapa, os 

resultados são apresentados pelos seguintes tipos de agrupamentos: 

 

• Alto – Alto: Áreas com valores extremos da distribuição, acima da média, contendo 

vizinhos com valores também extremos e acima da média;; 

• Baixo – Baixo: Áreas com valores extremos da distribuição e abaixo da média, 

contendo vizinhos com valores também extremos e abaixo da média; 

• Baixo – Alto: Áreas com valores extremos da distribuição e abaixo da média, contendo 

vizinhos com valores extremos da distribuição e acima da média; 

• Alto – Baixo: Áreas com valores extremos da distribuição e acima da média, contendo 

vizinhos com valores extremos da distribuição e abaixo da média; 

 

Portanto, o LISA (autocorrelação local) apresenta uma indicação do grau de associação 

linear positiva ou negativa, entre os valores de uma variável em um determinado local (i) e a 

média das variáveis observadas em áreas vizinhas (j).  

 

O Diagrama de Espalhamento de Moran 

Construído com base nos valores normalizados (valores dos atributos subtraídos de sua 

média e dividido pelo desvio padrão), é uma forma adicional de representar a dependência 

espacial, e a relação (positiva e negativa) da autocorrelação espacial. O espalhamento de Moran 

compara os valores normalizados do atributo numa área com a média dos seus respectivos 

vizinhos, construindo um gráfico bidimensional.  
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Quadro 1 - Diagrama do Espalhamento de Moran 

 
                    Fonte: Câmara, 2001. 

 

Onde o z são os valores normativos das áreas e o wz é a média dos vizinhos. Como visto 

Quadro 1, o diagrama é dividido em quatro quadrantes, que podem ser interpretados da seguinte 

maneira:  

• Q1 (valores positivos e médias dos vizinhos positivas) e Q2 (valores negativos e média 

dos vizinhos negativa). Indicam que os pontos de associação espacial são positivos, no 

sentindo que uma área possui vizinhos com valores semelhantes (na mesma direção de 

correlação); 

• Q3 (valores positivos e médias dos vizinhos negativas) e Q4 (valores negativos e média 

dos vizinhos positiva). Indicam que os pontos de associação espacial são negativos, no 

sentindo que uma área possui vizinhos com valores distintos, na direção oposta.  

 

No presente trabalho será utilizado o diagrama de Moran para verificar os pontos que 

apresentam uma associação positiva ou negativa entre a violência e os equipamentos urbanos. 

Ressalta-se que será utilizado tanto a autocorrelação univariada, que analisa a correlação 

espacial entre cada unidade de área a média dos vizinhos (como fora explicado), e a 

autocorrelação bivariada, que analisa a correlação espacial entre cada unidade de área (referente 

a uma variável “A”) e a média dos vizinhos em relação à uma variável “B”. O objetivo é avaliar 

se o extremo da distribuição de um dado indicador, por exemplo as CVLIs, possuem correlação 

espacial com o extremo da distribuição de uma outra variável, como os equipamentos urbanos. 

Este exemplo será apresentado no capítulo de resultados. 
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3.3.4 Interpretação Visual de Imagens de Satélite 

  

 As técnicas de sensoriamento remoto visam a intepretação da superfície terrestre através 

da aquisição de imagens por fotografias aérea, por satélites orbitais, ou mesmo (mais 

recentemente) por drones. O principal objetivo da interpretação visual de imagens é a 

elaboração dos chamados “mapas temáticos”, que são compostos por polígonos cujos atributos 

relacionam-se com algum assunto específico. No entanto, outras aplicações são utilizadas na 

intepretação visual, como por exemplo, a classificação supervisionada de objetos, e a 

identificação de padrões espaciais. 

 Antes de iniciar qualquer tarefa de interpretação visual de imagens, devem ser 

claramente conhecidos os objetivos que o mapa elaborado deverá atender (NOVO e 

PANZONNI, 2001). No caso do presente trabalho, a intepretação serviu para compreender de 

maneira visual as características físicas, naturais e antrópicas, bem como a dinâmica de uso e 

ocupação do solo urbano, das áreas onde se concentram as CVLIs. Para tanto, foram utilizadas 

imagens do Google Earth, de alta resolução espacial. Os pontos de coordenadas das ocorrências, 

assim como a malha de setores censitários, foram sobrepostos às imagens, por meio de arquivos 

de extensão Keyhole Markup Language - .kml, o que permitiu a visualização dos homicídios e 

das imagens em simultâneo. 

Além dos equipamentos urbanos, a interpretação das imagens de satélite auxiliou na 

compreensão da relação entre a distribuição espacial dos homicídios e aspectos do uso do solo, 

mais especificamente da segregação socioespacial, dado que as imagens (de alta resolução) 

permitem identificar os tipos de habitação (como, por exemplo, habitações mais precárias), a 

presença (ou não) de centros comerciais, vias pavimentadas e outros aspectos da infraestrutura 

urbana do município de Natal.  

 

3.4 Estruturação da pesquisa 

 

 Como visto na discussão teórica, fatores como desigualdade socioespacial, concentração 

de riqueza, grau de urbanização, estrutura etária, escolaridade e configuração familiar são vistos 

como condicionantes para o emprego da violência (CERQUEIRA, 2014; LEVVIT, 1999; 

BEATO, 1998; BATELLA e DINIZ, 2010; ADORNO, 1993; RIBEIRO e CANO, 2016). A 

fim de atender ao principal objetivo da pesquisa, que é analisar a distribuição espacial das 

CVLIs na cidade de Natal e sua relação com a segregação socioespacial, bem como com a 

demanda e oferta de serviços – além dos dados sobre equipamentos urbanos da SEMURB, e as 
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imagens de satélite – foram utilizadas variáveis sobre as características sociodemográficas das 

vítimas, bem como informações sobre as causas e características das CVLIs, a partir da base de 

dados do OBVIO (da pesquisa Metadados). 

 As variáveis do OBVIO apresentam a caracterização de cada vítima de CVLI no Estado 

do Rio Grande do Norte. Ao todo, a base metadados possui 25 variáveis, que vão desde 

informações sobre o processo jurídico do delito, às características sociodemográficas das 

vítimas, e do meio empregado e as motivações interpessoais de cada homicídio. Como o 

objetivo do trabalho é apresentar a distribuição das vítimas de CVLI, este trabalho focou nas 

variáveis espaciais, sobretudo no nível das coordenadas. 

 

Quadro 2 - Variáveis obtidos pelo banco de dados do OBVIO 

Variáveis Categorias 

Número de CVLI Total de ocorrências por CVLI 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

Idade Idade Simples 

Estado Civil 

Solteiro 

Casado 

Viúvo 

União Estável 

Etnia 

Preta 

Parda 

Branca 

Ignorada 

Escolaridade 

Ensino Fundamental incompleto 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Ignorada 

Meio Empregado 

Arma de Fogo 

Arma Branca 

Carbonização 

Espancamento 

Outros 

Indicador Comportamental 

Tráfico de Drogas 

Embate Policial 

Vitimização Policial 

Violência Interpessoal 

Violência Doméstica 

       Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Uma das limitações da base metadados do OBVIO é que nem todas as CVLIs estão 

georreferenciadas. Como os dados de coordenadas são extraídos pela informação policial, 

algumas ocorrências são despercebidas ou não são coletadas. O OBVIO possui quatro 

categorias de georreferenciamento no seu sistema de metadados: 
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• Georref: contém a informação exata da coordenada geográfica que ocorreu a CVLI, 

sendo geralmente coletado pelo policial que estava na ocorrência. Essa informação é 

considerada ótima.  

• Aproximado: contém a informação da rua e do número da residência mais próxima que 

ocorreu a CVLI. O instituto OBVIO coleta no google Earth a coordenada geográfica 

que representa a rua e a casa em questão, e insere na base metadados. Essa informação 

é considerada boa. 

• Estimado: contém a informação da rua que ocorreu a CVLI. O instituto OBVIO coleta 

no google Earth a coordenada geográfica que representa a rua em questão e insere em 

seus metadados. Essa informação é considerada média. 

• NGEO: contém a informação do bairro que ocorreu a CVLI. O instituto OBVIO coleta 

no google Earth a coordenada geográfica do bairro, contudo, eles inserem a informação 

do centroide12 do bairro em seus metadados. Nesse sentindo, a informação é considerada 

ruim, pois não aponta a localização exata do ocorrido. 

 

A qualidade do georreferenciamento é essencial para a construção dos resultados do 

presente trabalho, pois permite inferir medidas espaciais, e a localização correta possibilita a 

utilização da interpolação espacial dos dados. Como pode ser visto no quadro 2, os anos de 

2019 e 2020 apresentam uma qualidade acima dos 95%, o que significa que são dados 

excelentes para a utilização de métodos de análise espacial. 

 

Quadro 3 - Qualidade do Georrefeciamento de CVLI para os anos de 2019 e 2020 

    Elaboração Própria. 

 

Já as variáveis obtidas por meio da SEMURB são geoespaciais e referem-se às 

ontologias das instalações de serviços do intraurbano de Natal, apresentados no formato 

shapefile. Com essas variáveis de localização, é possível fazer medidas espaciais entre as 

ocorrências de CVLIs e os equipamentos urbanos.  

 
12 O centroide refere-se ao ponto central de um determinado polígono. Neste caso, o dado se torna ruim pois ela 

não indica o local exato da CVLI, mas o centro do bairro que ocorreu a ocorrência. 

Ano Total de 

ocorrências 

Ocorrências 

Georref 

Qualidade 

Georref 

Setores 

Censitarios 

Setores 

Censitários 

CVLI 

Porcentagem de 

SC com CVLI 

2019 284 275 96,8 910 193 21,2 

2020 296 286 96,6 910 196 21,5 
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Quadro 4 - Variáveis obtidos pelo banco de dados da SEMURB 

     Fonte: Elaboração Própria. 

  

3.4.1 Estratégias para a análise exploratória dos dados 

 

Nos dois anos em estudo foram utilizados a técnica do join spatial, executado no 

software QGIS 3.0, para inserir o total das CVLIs (representadas por pontos) no polígono da 

malha de setores censitários do ano de 2010. A necessidade de um bom georreferenciamento 

se dá na medida em que, caso o ponto esteja localizado erroneamente, não representará a 

localização correta, ocorrendo uma distribuição equivocada do evento no espaço. Num segundo 

momento, foi utilizado os pontos representados por esses dois anos para criar os mapas de 

interpolação de Kernel, com o objetivo de mensurar a intensidade, a proximidade e o volume 

de maneira contínua das CVLIs no espaço da cidade, extrapolando os limites administrativos. 

Por fim, com os dados georreferenciados utilizou-se no software QGIS 3.0 a função de 

distância ao próximo centro, que mede a distância de uma ontologia a outra, ou seja, 

possibilitando medir a distância de CVLIs em relação a equipamentos urbanos como praças, 

quadras poliesportivas, delegacias, hospitais e postos de saúde. Nesse sentido, foi mensurado a 

média da distância entre as CVLIs e os equipamentos e serviços ao nível dos bairros.  

Com a finalidade de realizar análises espaciais de área, foram selecionados os setores 

censitários, por meio da agregação de informações do metadados do OBVIO e da SEMURB. 

Este procedimento permitiu a elaboração de mapas de autcorrelação espacial, que, por sua vez, 

foram essenciais para se compreender (a partir de testes de significância estatística) a relação 

espacial entre as CVLIs e os equipamentos urbanos. 

Variáveis Descrição 

Praças 

Localização das praças que contém 

equipamentos poliesportivos, de lazer, e 

de conveniência 

Educação 
Localização de escolas, universidades e 

creches 

Segurança Postos de segurança da cidade 

Saúde 
Unidade de Pronto atendimento, hospitais 

particulares, postos de saúde e clínicas. 



 

 

80 
 

Num segundo momento, foram produzidos mapas temáticos, que foram trabalhados a 

partir das seguintes categorias: Total de CVLIs, idade média das vítimas, porcentagem de 

vítimas da cor preta, porcentagem de vítimas com ensino fundamental, porcentagem das vítimas 

no período Noite/Madrugada, porcentagem das vítimas por armas de fogo; e depois por causas: 

tráfico de drogas, embate policial, vitimização policial, violência interpessoal e violência 

doméstica. 

 

Quadro 5 - Diagrama de Fluxo de dados da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

3.5 Softwares e programas 

 

O software utilizado para a realização das análises espaciais do trabalho foram o QGIS 

3.0 e o Geoda. O QGIS foi utilizado inicialmente com o objetivo de inserir as informações de 

CVLIs que estavam registrados no metadados do OBVIO para o formato de banco de dados 

geoespacial, em formato de shapefile na projeção Universal Transversal de Mercator – UTM, 

zona 25 hemisfério Sul. Levando as informações para o QGIS 3.0, foram feitos tanto os mapas 

de interpolação (de Kernel, com raio de ocorrência de 700 metros), como os mapas temáticos, 

das variáveis descritas na seção anterior. 

Para a realização dos mapas temáticos, os pontos representados pelas CVLIs foram 

inseridos na camada de setores censitários, por sua vez representada pela ontologia de 



 

 

81 
 

polígonos. Nesse sentindo, foi utilizado a técnica do join spatial que une atributos por sua 

localização. O QGIS 3.0 ainda foi utilizado para a construção de medidas espaciais, a partir da 

técnica da distância ao próximo centro, que tem como objetivo medir a distância entre as CVLIs  

e os equipamentos urbanos. Por fim, para a elaboração dos mapas de clusters (de autocorrelação 

univariado e bivariado), com o intuito de verificar padrões espaciais por meio da 

autocorrelação, foi utilizado o software Geoda, que contém várias funções de estatística 

espacial.  
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4 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE CVLI’s EM NATAL/RN NOS ANOS DE 2019 E 

2020: PANORAMA GERAL DAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

DAS VÍTIMAS.  

  

Ao olhar a cidade se vê favelas, bairros pobres, regiões habitadas pela classe média e 

regiões de alto poder aquisitivo. Diante desse cenário, o urbano produz necessariamente um 

clima de disputas sociais, culturais e econômicas, já que essas diferentes populações possuem 

distintas experiencias de vida (MORAIS, 1981). Segundo Voss (2007), são os diferenciais 

sociodemográficos de uma determinada população que ocasionam as variabilidades na 

qualidade de vida dos espaços.  

As mortes intencionais e letais nas cidades brasileiras possuem um padrão espacial em 

relação ao local de ocorrência dos óbitos, concentrando-se nos espaços com maior 

vulnerabilidade social, como já foi discutido nos capítulos teóricos (ADORNO, 1993; 

HUGHES, 2004; CAIADO, 1998; PEDRAZZINI, 2006), o que faz com que haja espaços mais 

violentos e com maior risco de ocorrência de um crime violento letal. 

Apesar da violência ser concentrada (em grande parte) em determinados bairros, ou em 

determinadas regiões (em muitos casos mais periféricas, em relação aos centros urbanos), não 

se deve esquecer que estes formam um todo e que a letalidade corrente resulta em um 

sentimento de medo para toda a cidade (PEDRAZZINI, 2006). Nesse sentindo, Morais (1981) 

aponta que as associações de bairros poderão vir a ser chave na recuperação da tranquilidade e 

humanidade nas grandes cidades, isso, claro, caso seja acompanhado de uma melhoria geral 

nos indicadores de violência. No entanto, a ausência do estado em bairros populares, com a 

existência de praças, quadras poliesportivas, áreas verdes e outros equipamentos urbanos 

abandonados, ou mesmo a ausência desses equipamentos, além da ausência de escolas, postos 

de saúde e de segurança pública; contribuem para o aumento da violência nessas localidades. 

 Como foi discutido anteriormente no capítulo metodológico, a distribuição espacial das 

CVLIs foi obtida através de cinco técnicas espaciais: 1) Interpolação de Kernel; 2) Medidas 

Espaciais; 3) Mapas de Autocorrelação Espacial; 4) Intepretação da Imagem de Satélite; 5) 

Mapas Temáticos. 
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4.1 Interpolação de Kernel: distribuição das CVLIs no espaço contínuo 

  

Com o intuito de verificar o comportamento do padrão das CVLIs em Natal, adotou-se 

a técnica de interpolação de Kernel para estimar a intensidade desse fenômeno. Utilizando um 

raio de 700m por ocorrências, verificou-se um comportamento contínuo do fenômeno sem a 

limitação das regiões administrativas ou bairros. Na Figura 6, as cores mais quentes 

representam uma maior intensidade de violência, ou seja, as ocorrências de CVLIs são mais 

próximas e concentradas, enquanto que as manchas com tonalidades de cores mais clara 

significam menores intensidades de CVLIs, sendo sua distribuição é mais dispersa. 

 

Figura 6 - Interpolação de Kernel na cidade de Natal/RN em 2019 

 
          Fonte: Elaboração própria. 
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Como foi visto na figura 6, a interpolação de Kernel foi sobreposta com a camada de 

bairros, para facilitar a discussão. Por se tratar de limites maiores em relação, por exemplo, aos 

setores censitários, pôde-se verificar as diferenças de intensidade das CVLIs dentro de cada 

bairro. 

O ano de 2019 compreende o período posterior ao pico de violência do ano de 2017, e 

manteve o nível de redução do número absoluto de CVLIs, evidenciando a tendência de 

diminuição da violência. Contudo, a distribuição espacial dos homicídios não mudou, no qual 

observa-se que as regiões Norte e Oeste mantém os níveis de CVLI elevados e concentrados. 

O oposto das regiões Sul e Leste, que mantém no mapa cores menos quentes e com manchas 

mais dispersas em seus territórios.  

A região Norte desponta como a região que apresenta o maior número de CVLIs na 

cidade. A interpolação de Kernel permite verificar de maneira contínua onde se concentram as 

ocorrências. Vemos pontos de concentração de CVLIs, ou seja, manchas com tonalidade mais 

quente (ou seja, concentrada) em todos os bairros da porção Norte da cidade, exceto em Salinas. 

 Destaca-se também o volume de ocorrências na Zona Oeste. O bairro de Felipe Camarão 

que, durante a década apresentou um volume alto CVLIs, em 2019 apresenta-se com uma 

distribuição mais dispersa em seu território. Já Cidade Nova, que em anos anteriores 

apresentava baixa intensidade, apresentou uma forte ligação com Cidade Esperança na 

continuidade desse fenômeno. No entanto, a porção mais intensa de violência no ano de 2019 

foi em Bom Pastor, Dix-Sept Rosado e Quintas, além dos bairros da região Norte.  

 A região Sul apresenta baixos volumes de CVLIs, e de maneira mais dispersa em seu 

território. Não se observa por exemplo tons mais quentes nesta região, como pode ser visto nas 

regiões Norte e Oeste, além de coexistir manchas pontuais em alguns locais, mas de maneira 

não contínua. Portanto, a interpolação de Kernel evidencia um padrão espacial na distribuição 

de CVLIs na região Sul, que se difere das demais.  

 Por fim, no ano de 2019, a região Leste apresenta manchas com tons um pouco mais 

quentes do que na porção Sul, mas não se comparando às regiões Norte e Oeste. Os tons mais 

escuros das manchas, ocorrem no bairro de Cidade Alta, que é o local onde se concentra um 

maior volume de CVLIs; e, como pode se observar no mapa, com uma característica mais 

concentrada. 
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Figura 7 - Mapa de Interpolação de Kernel em 2020 

 

         Fonte: Elaboração própria. 

 

Já no ano de 2020, marcado pela pandemia da COVID-19, apresentou uma distribuição 

espacial não muito diferente se comparado à 2019. Pode-se observar a manutenção do padrão 

espacial na região Norte, com tons mais quentes entre todos os bairros, resultado de um número 

elevado de CVLIs nessa região, e localizadas de maneira mais concentrada no território. 

A região Oeste apresentou uma distribuição em 2020 semelhante ao observado no ano 

anterior, no entanto com algumas diferenças pontuais. A primeira alteração foi o aumento da 

mancha mais quente no bairro de Felipe Camarão, no qual observou-se um aumento 

considerável nos dois anos. Se em 2019 essa tonalidade foi dispersa em dois pontos do bairro, 

em 2020 houve um espraiamento dessa mancha. No entanto, o ponto principal a se destacar 
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sobre a distribuição das CVLIs foi a continuidade da violência nos bairros de Bom Pastor, 

Nordeste, Dix-Sept Rosado e Quintas, porém, diferentemente de 2019 essa mancha está com a 

tonalidade mais quente, ou seja, com mais volume e mais concentrada. 

Em 2020, a região Sul apresentou uma distribuição espacial de mancha de CVLIs 

semelhante ao ano anterior. No entanto, desta vez, ainda mais dispersa e descontínua. Já a região 

Leste, em 2020, não apresentou a mesma mancha quente (registrada em 2019) no bairro de 

Cidade Alta, apesar de verificar um aumento na tonalidade da mancha no bairro de Mãe Luiza. 

 

4.2 Medidas de distância espacial entre as CVLIs e os equipamentos urbanos 

  

As medidas espaciais calculadas neste trabalho foram fundamentais para se 

compreender a posição das ocorrências das CVLIs em relação aos equipamentos urbanos, 

utilizados pela população em geral. Na Tabela 3, temos a relação entre distância média das 

ocorrências de CVLIs em relação a quatro tipos de equipamentos urbanos, por bairros e para os 

dois anos em estudo: Educação (contém creches e escolas), Saúde (Unidade básica de saúde, 

Unidade de Pronto Atendimento e Hospitais públicos e privados) e Segurança Pública (Postos 

policiais, delegacias e guarnições de agentes públicos). 

 Percebe-se, por exemplo, que ocorre uma forte aproximação entre as ocorrências de 

mortes violentas e as instalações de educação como escolas e creches, principalmente no ano 

de 2019. No entanto, em meio ao contexto de fechamento das escolas devido ao contexto vivido 

pela pandemia da COVID-19, percebe-se no ano de 2020 o aumento da distância das 

ocorrências com as escolas nas zonas Norte e Oeste. No ano de 2019 a média de distância entre 

os dois pontos foi de 300m, enquanto em 2020 esse valor foi de 439,5 metros, para todo o 

município. O bairro que explica bem essa tendência é Mãe Luiza, que, em 2019 a distância 

entre um ponto de CVLI e um equipamento de educação era de 157,7 metros (em média), e, em 

2020, foi para 350,5, apesar do aumento das mortes violentas nesses dois períodos no referido 

bairro (de 4 casos em 2019 para 7 casos em 2020). Essas informações (seja pela atualidade dos 

dados, seja pelo nível de desagregação) podem ser muito úteis para a definição de estratégias 

de policiamento ostensivo. 

 Ainda sobre a relação entre a distância dos casos de CVLIs com os equipamentos de 

educação, a região administrativa Sul foi aquela que apresentou maiores médias de distâncias, 

ou seja, há um maior distanciamento entre as ocorrências com escolas e creches. São poucas as 
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ocorrências de CVLIs nessa região, e isso contribui para uma maior distância dos equipamentos, 

pois os homicídios nessas áreas ocorrem de forma mais dispersa no território.  

 Na região administrativa Oeste, observa-se uma proximidade das ocorrências de CVLIs 

com equipamentos de educação e saúde, muito embora as distâncias médias em relação a estes 

equipamentos tenham aumentado entre 2019 e 2020. Alguns bairros da porção Oeste chamam 

atenção, como por exemplo, Felipe Camarão, que possui elevados casos de CVLIs e apresenta 

uma média de distância da ocorrência ao equipamento urbano de educação de 260,8 em 2019, 

e 442,2 em 2020. Os bairros de Quintas e Dix-Sept Rosado apresentam um padrão semelhante 

ao que foi visto em Felipe Camarão, mas no caso do primeiro, a distância é ainda mais próxima. 

 Na Região Norte observa-se uma tendência (geral) das ocorrências serem mais distantes 

dos equipamentos de segurança pública. Uma possibilidade dessa constatação é o tamanho da 

área territorial da região, que é a maior (se comparada às demais), muito embora seja importante 

ressaltar que se trata de uma região marcada pela ausência do Estado, seja pela falta de 

equipamentos ou pela prestação serviços públicos com qualidade precária. Contudo, as médias 

de distância das ocorrências são um pouco menores em relação aos equipamentos de educação. 

Mesmo diante do fechamento das escolas em 2020, a distância média das ocorrências de CVLIs 

a esse tipo de equipamento foi de 308 metros, o que mostra a importância dos órgãos de 

segurança pública atuarem mais fortemente junto às escolas da zona Norte, principalmente se 

considerarmos que a violência (os homicídios) estão fortemente relacionados à facções 

criminosas, ao tráfico de drogas, e a grupos de extermínio. 

 A região Leste apresenta uma distância média dos homicídios bem menor, em relação 

aos equipamentos urbanos. Por exemplo, no bairro da Rocas ocorreram 4 casos de CVLIs e 

contabilizou-se uma distância média entre as ocorrências com praças de 35,5 metros, ou seja, 

ou a morte ocorreu na própria praça ou ao redor. 

As medidas espaciais são importantes para evidenciar a existência de um padrão (ou 

não) de distância entre as ocorrências de CVLI com equipamentos urbanos, e se de fato são 

próximos ou não, e até mesmo em que volume acontece essa aproximação ou distanciamento. 

Isso permite gerar inferências não apenas em relação a uma relação direta entre os homicídios 

e tais equipamentos, mas, também, servem como indicativos se as ocorrências estão 

concentradas em áreas mais ermas/vazias, mais distantes dos (sub)centros comerciais, etc. 
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Tabela 3 - Medidas Espaciais e a proximidade das CVLI com equipamentos urbanos em 

2019 e 2020 em metros 

 

       Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte. Elaboração própria. 

Bairros Segurança Pública Saúde Educação Praça 
Ocorrências de 

CVLI 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Zona Norte 

Igapó 1119,6 1174,7 438,4 408,6 236,9 221,4 358,7 436,4 16 19 

Lagoa Azul 1930,7 1421,3 767,6 704,8 529,0 421,2 748,3 511,4 29 29 

NSA 2481,9 2422,5 778,9 806,8 423,9 484,3 825,7 905,8 34 37 

Pajuçara 1023,8 926,5 574,7 538,6 255,5 364,6 532,3 454,8 17 26 

Potengi 513,5 584,8 392,7 287,4 217,1 176,5 241,4 176,2 15 19 

Redinha 2156,4 2074,9 563,7 525,0 412,5 492,2 518,4 581,2 20 13 

Salinas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 

Total 1318,0 1229,2 502,3 467,3 296,4 308,6 460,7 438,0 132 143 

Zona Leste 

Alecrim 462,7 527,2 336,6 355,3 187,4 182,0 313,1 417,9 7 9 

Areia Preta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

Barro Vermelho 359,5 720,7 321,0 338,6 184,5 217,4 51,0 284,4 1 3 

Cidade Alta 354,5 252,4 353,6 591,2 200,0 448,4 125,0 342,1 6 4 

Lagoa Seca 539,5 455,3 257,9 138,8 327,4 386,2 272,5 213,1 3 1 

Mãe Luiza 534,5 908,5 206,2 350,5 157,7 117,1 260,5 367,5 4 7 

Petrópolis 0,0 234,0 0,0 142,0 0,0 91,9 0,0 129,0 0 2 

Praia do Meio 687,1 721,5 312,3 205,8 261,8 88,1 61,7 333,4 2 1 

Ribeira 0,0 583,5 0,0 28,3 0,0 288,9 0,0 35,5 0 2 

Rocas 1496,0 262,3 1219,8 133,7 922,2 129,9 894,0 108,8 1 4 

Santos Reis 3942,0 697,2 1025,4 619,0 770,8 282,8 946,7 203,6 1 3 

Tirol 441,2 638,7 43,8 136,5 331,8 87,4 339,9 292,5 1 1 

Total 734,7 500,1 339,7 253,3 278,6 193,3 272,0 227,3 26 37 

Zona Oeste 

Bom Pastor 548,5 501,9 263,8 264,4 189,9 230,0 373,0 294,1 9 11 
Cidade da 
Esperança 561,6 0,0 421,2 0,0 226,7 0,0 445,6 0,0 7 0 

Cidade Nova 905,3 1258,0 391,7 677,5 388,4 456,4 731,0 1058,6 11 1 

Dix-Sept Rosado 784,2 664,6 364,3 311,3 157,9 133,4 488,9 363,2 11 7 

Felipe Camarão 974,4 897,8 364,9 424,2 260,8 287,5 579,6 612,6 19 26 

Guarapes 2561,6 2860,1 731,8 1810,9 252,6 1391,0 964,3 1626,4 3 1 

Nordeste 1434,0 1627,2 578,8 815,7 469,8 451,0 535,0 655,6 11 3 

NSN 364,4 470,4 172,6 336,0 296,7 109,7 329,0 345,4 1 3 

Planalto 1912,6 1983,3 815,8 703,6 377,4 508,8 1193,3 1276,3 15 14 

Quintas 710,8 721,5 296,8 335,4 195,9 216,7 303,3 333,4 11 28 

Total 1075,7 1098,5 440,2 567,9 281,6 378,5 594,3 656,6 98 94 

Zona Sul 

Candelária 858,7 1430,5 656,3 1067,4 438,1 604,3 241,7 502,5 7 3 

Capim Macio 858,1 1392,9 815,7 385,8 270,3 234,3 412,9 252,7 4 1 

Lagoa Nova 460,2 392,9 289,4 436,8 197,7 344,7 255,4 382,7 3 3 

Neópolis 654,5 935,3 561,8 752,9 236,3 247,9 278,8 237,1 3 2 

Nova Descoberta 944,9 736,1 732,5 530,1 309,3 91,9 678,4 517,2 3 3 

Pitimbu 797,3 990,1 809,5 865,2 371,4 200,7 573,6 504,1 4 2 

Ponta Negra 2023,5 1816,0 1022,4 742,2 591,8 352,9 768,9 494,3 5 7 

Total 942,4 1099,1 698,2 682,9 345,0 296,7 458,5 412,9 29 21 

Natal 1017,7 981,7 495,1 492,9 300,4 294,3 446,4 433,7 285 295 
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Em relação aos dois períodos, nota-se que apesar do aumento do número de CVLIs em 

2020, elas ocorreram mais distantes dos equipamentos de educação e saúde, provavelmente 

sendo resultado do impacto da prática do isolamento social. No entanto, não houve redução no 

número de mortes violentas, ou seja, o distanciamento social não interrompeu a ocorrência de 

CVLIs no espaço intraurbano, como por exemplo os homicídios associados ao tráfico de drogas 

e ao embate policial (como será discutido mais adiante), sem falar dos agravantes para casos de 

feminicídios e violência doméstica. Este último não é objeto de estudo deste trabalho, mas, vale 

ressaltar que dados do OBVIO mostraram um aumento significativo entre 2019 e 2020, da 

ordem de quase 200%, nos casos de violência doméstica.  

Em relação à maior proximidade entre CVLIs e equipamentos urbanos, destaca-se 

menores distâncias nos casos de estabelecimentos de educação e praças. Comumente, são dois 

locais que são utilizados com mais frequência por um público jovem, que são mais propícios a 

serem vítimas de mortes violentas. No entanto, a pandemia acarretou uma maior distância entre 

os casos de CVLI e esses locais (na maioria dos bairros da cidade), um efeito que provocou 

alterações na distribuição espacial dos homicídios na cidade de Natal. 

 

4.3 Autocorrelação Espacial: relação entre CVLIs e equipamentos urbanos 

 

Como fora comentado na metodologia, os dados de CVLIs e de equipamentos urbanos 

foram organizados no nível dos setores censitários, para que fosse possível analisar a 

significância estatística da correlação espacial entre essas informações. O índice global de 

Moran ficou abaixo de 0,3, seja em relação à distribuição das CVLIs, seja em relação aos 

equipamentos; resultados este esperado, pois, os setores censitários representam uma unidade 

administrativa bastante desagregada (corresponde aproximadamente a 200 domicílios, sendo 

que divide o município de Natal em quase 900 setores). O resultado disso é que a maioria dos 

setores não possuem ocorrências de CVLIs ou mesmo equipamentos, o que contribui para um 

baixo índice global (que denota a ausência de dependência espacial). Contudo, sabemos que os 

dados, se agregados para uma unidade administrativa maior, como os bairros, resultaria num 

índice global mais significativo. De toda forma, optamos por calcular e mapear índices locais, 

para que fosse possível observar os extremos de distribuição dos fenômenos (CVLIs e 

equipamentos), e sua relação de vizinhança (com os setores vizinhos). A Figura 8 mostra a 

autocorrelação univariada dos equipamentos urbanos, onde fica evidente clusters de 
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concentração de equipamentos na zona leste, em detrimento a clusters (bolsões) de ausência de 

equipamentos urbanos nas zonas Norte e Oeste, justamente aonde se concentram as CVLIs. 

 

 Figura 8 - Autocorrelação Univariada de Equipamentos Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Figura 9 - Autocorrelação Bivariada com o total de CVLI e equipamentos urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Já a Figura 9 mostra a autocorrelação bivariada entre a soma das ocorrências de 2019 e 

2020 e os equipamentos urbanos. Optamos por somar os homicídios dos dois anos, pois, aqui o 

objetivo não é identificar mudanças no padrão entre os dois anos, mas, o de relacionar a 

distribuição espacial das CVLIs com os equipamentos. A interpretação do mapa acima é um 
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pouco mais complexa: o azul claro (low-high) representa os setores censitários com baixa 

ocorrência de CVLIs, sendo que a média dos setores vizinhos é marcada por uma elevada 

concentração de equipamentos urbanos. Isso ocorre em diversas áreas da porção leste do 

município de Natal, o que nos ajuda a compreender a dinâmica de segregação socioespacial 

presente no capital potiguar. Claro que, nessas mesmas regiões, observamos o comportamento 

vermelho (high-high), relacionado à ocorrência de CVLIs, com os vizinhos marcados por 

elevada infraestrutura (com a presença de equipamentos). Isso ocorre, pois, basta ter um 

homicídio no setor para que este já seja mapeado como extremo da distribuição estatística, em 

função da baixa magnitude dos eventos, no nível dos setores censitários. Como comentamos, 

no nível dos setores, os dados são quase que binários: ou se observa uma ocorrência ou 

nenhuma, o que dificulta o teste de significância estatística. Contudo, mesmo com essas 

limitações, o mapa do índice local de Moran permite observar a forte segregação socioespacial 

existente em Natal. 

Como era esperado (em função dos mapas de kernel), na porção oeste do bairro de N.S. 

Apresentação, assim como na Zona Oeste de Natal, observamos clusters vermelhos claros 

(high-low), marcados por alta concentração de CVLIs e ausência de equipamentos urbanos nos 

setores vizinhos. Isso, claro, juntamente à clusters azuis (low-low) nos setores no qual não se 

observaram ocorrências de CVLIs, fato que ocorre mesmo numa região violenta como essa, 

justamente porque os setores são unidades de área muito pequenos. 

 

4.4 Intepretação Visual das Imagens de Satélite 

   

O aumento, nos últimos anos, da disponibilização de imagens de sensores remotos, 

permite a utilização de imagens gratuitas, de alta resolução espacial, para a análise do fenômeno 

das CVLIs no espaço intraurbano de Natal, em diferentes escalas (RODRIGUES et.al, 2009). 

Essas imagens são adquiridas através de sensores remotos, colocados a bordo de aeronaves ou 

de satélites de sensoriamento remoto, também chamados de satélite de observação da Terra 

(RUDORFF et.al, 2009). Através de softwares dedicados exclusivamente para o tratamento de 

imagens, pode-se gerar imagens com diferentes composições de cores, ampliações de partes 

das imagens e classificações temáticas dos objetos nelas identificados, com inúmeras aplicações 

para os estudos urbanos. No caso do presente trabalho, adotou-se o uso da intepretação visual 

de imagem mediante a localização das CVLIs, o que permitiu verificar as características 
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naturais e antrópicas dos locais (ou seja, as características do uso e ocupação do solo urbano) 

onde ocorreram com maior frequência os homicídios. 

  Na figura 10, observa-se a imagem aérea da região administrativa Norte para o ano de 

2020 do Google Earth. É possível observar áreas densas, com concentração de unidades 

habitacionais, com ruas pavimentadas e com um tom avermelhado nos tetos das residências, 

assim como áreas menos densas, além de porções de vegetação e dunas, e do estuário do rio 

Potengi. Adotar as imagens como um método para compreender a distribuição espacial das 

ocorrências é relevante, pois permite compreender as características locais da posição das 

CVLIs em relação à diversos aspectos, tais como: nível de densidade populacional, proximidade 

de centros comerciais e de equipamentos, tipo de habitação, ruas pavimentadas, dentre outras 

diversas características do solo e da infraestrutura urbana. Essas análises têm o enorme 

potencial de relacionar o fenômeno das CVLIs com a dinâmica de segregação socioespacial do 

município de Natal. 

  Na Figura 10 (e nas subsequentes), com o objetivo de representar o fenômeno da 

violência de maneira distinta à distribuição por pontos (de coordenadas XY), optamos por 

representar as CVLIs no agregado dos setores censitários, somente para os setores em que 

ocorreram homicídios nos dois anos, em 2019 e 2020. Como os setores são áreas muito 

pequenas, o mapeamento daqueles setores em que ocorreram CVLIs nos dois períodos merecem 

um destaque, pois correspondem a áreas que merecem uma especial atenção por parte dos 

órgãos de segurança pública; além de ser um forte indicador de áreas mais violentas. 

É importante frisar que a região administrativa Norte apresentou 25 setores censitários 

que apresentaram CVLI tanto em 2019 como em 2020, o que é um número muito elevado, pois, 

ao todo, a cidade apresentou 55 setores comuns (de ocorrência de homicídios nos dois anos), 

com a porção Norte detendo 45,5% desse total.  

Por meio das imagens de satélite, foi possível observar que a maioria desses setores são 

localizados em muitos casos nas áreas limítrofes das regiões, ou seja, nas áreas mais afastadas, 

além de locais que apresentam menos densidade de domicílios e comércio, e contendo ruas e 

avenidas não pavimentadas e com a existência de áreas verdes (matas) e terrenos baldios. 

Também foi possível visualizar no mapa as duas pontes que dão acesso à região Norte, e bem 

próximo dessas áreas é possível visualizar setores violentos, que apresentaram CVLIs tanto em 

2019 como em 2020. Uma característica singular dos locais que apresentam distribuição de 

mortes violentas nesta região é a sua proximidade do estuário do Rio Potengi e das áreas 

limítrofes da cidade. 
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Figura 10 - Mapa da Região Norte com Setores Comuns de CVLI no ano de 2019 e 2020 

 

     Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

 

Já em relação ao mapeamento da região Oeste, apresentada na Figura 11, as imagens de 

satélite mostram que os setores comuns que possuíram mortes violentas em 2019 e 2020 estão 

localizados em áreas mais afastadas, com pouca densidade habitacional e próximos as Zonas 

de Preservação Ambiental (ZPA). Assim como na região administrativa Norte, se observam 

nos setores violentos ruas e avenidas não pavimentadas, muitos terrenos baldios e áreas verdes 

(matas). 

 As regiões Norte e Oeste, juntas, concentram 80% dos casos de CVLI na cidade de Natal 

nos dois anos em análise, e são justamente as áreas marcadas por infraestruturas precárias como 

por exemplo: ausência de pavimentação em muitas ruas e avenidas, falta de tratamento de 

esgoto eficiente, presença de moradias de risco, vulnerabilidade socioambiental e a inexistência 

de serviços básicos à população.  
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Figura 11 - Mapa da Região Oeste com Setores Comuns de CVLI dos anos de 2019 e 

2020 

 

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

 

 Em relação às imagens da região administrativa Leste e Sul, apresentadas pelas Figuras 

12 e 13, elas apresentam diferentes características que foram vistas nas duas primeiras regiões. 

Pois elas se concentram em áreas com melhor infraestrutura de serviços e de habitação, com 

ruas e avenidas pavimentadas e em espaços residenciais mais estruturados. Em relação a Zona 

Leste, por exemplo, um dos setores violentos fica no centro comercial do Alecrim, onde ocorre 

um grande fluxo de pessoas diariamente, nas Rocas e na Praia do Meio, que, por sua vez, são 

áreas residenciais, mas com forte presença de equipamentos. No entanto, não apresentam a 

mesma qualidade habitacional de Tirol e Petrópolis que são bairros verticalizados, e com maior 

fluxo de pessoas. 
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Figura 12 - Mapa da Região Leste com Setores Comuns de CVLI dos anos de 2019 e 

2020 

 

     Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

 Por fim, a zona Sul apresenta áreas verticalizas, com alta densidade de domicílios 

verticais e horizontais, em contraponto a enormes espaços residenciais de baixa densidade, 

tendo Lagoa Nova como principal bairro comercial e de serviços. Somente dois setores 

censitários apareceram comuns em 2019 e 2020 e ambos estão localizados em Candelária. Um 

dos setores está localizado em uma área com vias não pavimentadas, com presença de dunas e 

vegetação, e o outro, em uma área habitacional com alta densidade de domicílios. 

 A distribuição espacial das ocorrências na região Sul é única, por se tratar de uma região 

com ruas pavimentadas, alta densidade de domicílios e maior presenças de condomínios. Ou 

seja, as ocorrências são mais dispersas e não se concentram em áreas concentradas, 

diferentemente da porção Norte e Oeste, que possuem espaços marcados por uma maior 

frequência de mortes violentas (devido à ação do tráfico de drogas). 
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Figura 13 - Mapa da Região Sul com Setores Comuns de CVLI dos anos de 2019 e 2020 

 

     Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

 

4.5 Mapas temáticos: características sociodemográficas das vítimas de CVLIs 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados absolutos e percentuais de CVLIs por regiões 

administrativas para o ano de 2019, expondo informações sociodemográficas e a tipificação das 

ocorrências de CVLIs. De maneira geral, é observado a maior concentração de CVLIs durante 

o referido ano na região Norte da cidade, que concentrou 46,1% das ocorrências. De igual 

modo, a região administrativa Oeste também apresentou elevado número de mortes violentas, 

sendo que as duas regiões somam 80,6% dos casos. Já na porção Leste e Sul de Natal, foi 

verificado uma menor participação dessas condutas em seus territórios.  

 Em relação ao sexo, assim como discutido anteriormente no capítulo sobre a relação da 

violência com os aspectos demográficos, pôde-se confirmar o que foi exposto pela literatura, 

onde o sexo masculino apresenta maior tendencia de vitimização às categorias de mortes 

externas. A Tabela 4 apresenta que 95,4% das vítimas de CVLI em Natal eram homens, com 

todas as regiões administrativas apresentando percentual acima de 90%, com destaque para a 

região Leste, que apresentou 100% em seus casos. A região Oeste, por sua vez, apresentou uma 

vitimização feminina de 8,2%. 
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Tabela 4 - Perfil sociodemográfico e Análise das Causas das CVLI por Regiões 

 Administrativas em 2019 

 

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

 

Em relação ao estado civil das vítimas de CVLI em Natal, a maioria se encontrava 

solteira e não possuía relações matrimoniais ou união estável com algum parceira(o), 

contabilizando um total de 71,1% dos casos, não apresentado diferenças significativas entre as 

regiões administrativas. Em relação às vítimas casadas ou com união estável, essas representam 

5,3% dos totais de ocorrências; enquanto 21,8% não foi descoberto o seu estado civil e passaram 

a ser incorporados como ignorados.  

 

 Leste Sul Norte Oeste Total 
 Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

Total de CVLI 26 9,2 29 10,2 131 46,1 98 34,5 284 100 

Sexo 

Masculino 26 100,0 28 96,6 127 96,9 90 91,8 271 95,4 

Feminino 0 0,0 1 3,4 4 3,1 8 8,2 13 4,6 

Estado Civil 

Solteiro 15 57,7 17 58,6 104 79,4 66 67,3 202 71,1 

Casado 2 7,7 2 6,9 3 2,3 6 6,1 13 4,6 

Viúvo 0 0,0 0 0,0 1 0,8 1 1,0 2 0,7 

União Estável 1 3,8 1 3,4 2 1,5 2 2,0 6 2,1 

Ignorado(a) 8 30,8 9 31,0 21 16,0 24 24,5 62 21,8 

Raça/cor 

Preta 5 19,2 1 3,4 27 20,6 20 20,4 53 18,7 

Parda 19 73,1 25 86,2 100 76,3 71 72,4 215 75,7 

Branca 2 7,7 2 6,9 2 1,5 5 5,1 11 3,9 

Ignorado(a) 0 0,0 1 3,4 2 1,5 2 2,0 5 1,8 

Escolaridade 

Ensino Fundamental 3 11,5 10 34,5 42 32,1 29 29,6 84 29,6 

Ensino Médio 1 3,8 2 6,9 8 6,1 6 6,1 17 6,0 

Ensino Superior 4 15,4 2 6,9 1 0,8 0 0,0 7 2,5 

Ignorado(a) 17 65,4 15 51,7 80 61,1 63 64,3 175 61,6 

Meio empregado 

Arma de fogo 21 80,8 22 75,9 120 91,6 83 84,7 246 86,6 

Arma Branca 1 3,8 2 6,9 5 3,8 6 6,1 14 4,9 

Espancamento 1 3,8 1 3,4 2 1,5 2 2,0 6 2,1 

Carbonização 0 0,0 0 0,0 2 1,5 1 1,0 3 1,1 

Outros 3 11,5 3 10,3 2 1,5 6 6,1 14 4,9 

Indicador Comportamental 

Tráfico de drogas 8 30,8 9 31,0 68 51,9 64 65,3 149 52,5 

Embate Policial 4 15,4 6 20,7 40 30,5 11 11,2 61 21,5 

Vitimização Policial 1 3,8 2 6,9 2 1,5 1 1,0 6 2,1 

Violência interpessoal 10 38,5 7 24,1 13 9,9 19 19,4 49 17,3 

Violência Doméstica 0 0,0 3 10,3 3 2,3 2 2,0 8 2,8 

Outros 3 11,5 2 6,9 5 3,8 1 1,0 11 3,9 

Período 

Manhã 3 11,5 9 31,0 22 16,8 16 16,3 50 17,6 

Tarde 9 34,6 9 31,0 43 32,8 24 24,5 85 29,9 

Noite 6 23,1 7 24,1 30 22,9 27 27,6 70 24,6 

Madrugada 8 30,8 4 13,8 36 27,5 31 31,6 79 27,8 
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 No tocante à composição populacional raça/cor, observa-se que somente 3,9% das 

vítimas foram identificadas como brancos, ou seja, a maioria das ocorrências de CVLIs no ano 

de 2019 foram de pessoas pardas ou pretas. Na região Norte por exemplo, foi contabilizado 

96,9% das vítimas identificadas como preta/parda, evidenciando uma característica 

demográfica importante para a compreensão do padrão das mortes violentas em Natal. 

 A maioria dos indivíduos mortos por CVLI em Natal tinham baixa escolaridade, apesar 

do alto número de resultados que conteve ignorado. A Tabela 4 apresenta que 29,6% do total 

constituía-se de vítimas que continham somente o ensino fundamental completo ou em 

andamento, e somente 2,5% constava com ensino superior. No entanto, apresentou-se uma 

diferença regional importante, pois na região Leste ocorreu um maior número de vítimas com 

maior escolaridade, diferenciando-se dos demais. 

 Em relação ao meio empregado, observa-se que 86,6% das vítimas são mortas por armas 

de fogo. Esse percentual é ainda maior nas regiões com maior concentração de CVLIs, como, 

por exemplo, nas regiões Norte e Oeste, que apresentaram 91,6% e 84,7%, respectivamente. 

Esse alto índice está totalmente relacionado ao principal tipo de causa de CVLI, que é a ação 

do tráfico de drogas, pois a arma de fogo é utilizada nos confrontos de facções rivais, embates 

policiais e na defesa do território do crime.  

Sobre o indicador comportamental ou análise das causas das CVLI, observa-se que a 

maioria dos casos tem relação com a ação do tráfico de drogas, seja pela ação dos traficantes 

na tentativa de defender o território, seja no confronto contra facções rivais, contra os agentes 

de segurança pública ou nas disputas pelo controle dos presídios; isso, pois, mais da metade das 

vítimas se encaixaram nesse perfil, com 52,5%. A Região Oeste apresentou o maior percentual 

de vítimas por ação do tráfico em seu território, superando até mesmo a porção Norte nesse 

quesito, mesmo que tenha apresentado o maior número de casos absolutos.  

É importante notar o alto percentual de vítimas por embate policial, sendo a segunda 

categoria a de maior causa de CVLIs. Na Região Norte, por exemplo, 30,5% das vítimas foram 

mortas por confrontos contra policiais. Já em relação à vitimização policial, 6 agentes da 

segurança pública perderam suas vidas.  

Contudo, observa-se ainda um número considerável de mortes violentas por motivos de 

violência interpessoal, por causa de discussões de trânsito, briga em bares ou festas, 

envolvimento com torcidas organizadas, pretextos fúteis e individuais ou até mesmo por 

vingança. Nesse quesito, destaca-se a região Leste, onde 38,5% dos casos das CVLIs foram por 

esse tipo de violência. 
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 Por fim, a violência doméstica representou 2,8% dos casos de CVLIs (superando a 

vitimização policial). Apesar da Zona Sul ter ocorrido somente uma CVLI do sexo feminino, e 

apresentar três casos de violência doméstica, deve-se ao fato das vítimas serem crianças. Apesar 

do período comum de ocorrer as CVLIs sejam de noite ou madrugada, observa-se uma 

distribuição mais semelhante nos casos, como por exemplo na região Sul, que concentrou um 

maior percentual de mortes nas partes da manhã ou tarde do dia.  

O ano de 2019 é de suma importante para a análise da pesquisa por se tratar do último 

ano antes do contexto da pandemia da COVID-19, iniciada em 2020, sendo importante ressaltar 

que após o pico de CVLIs registrado no ano de 2017 em Natal (assim como em todo país), havia 

uma tendencia de queda nos registros de homicídios, e 2019 manteve essa redução de casos de 

CVLIs, comparado a 2018 (quando ocorreu um declínio de 58,6% dos casos). 

A Tabela 5 igualmente apresenta os resultados absolutos e percentuais de CVLIs por 

regiões administrativas, agora para o ano de 2020. Como já discutido, o ano de 2020 apresentou 

uma condição excepcional em relação aos anos anteriores devido a pandemia da COVID-19. 

Determinados comportamentos pouco habituais como isolamento social, trabalho e estudo 

remoto, fechamento de bares e restaurantes, fechamento de eventos esportivos e de lazer se 

tornaram essenciais para o controle e diminuição do contágio do vírus. 

Comparando os dois períodos é possível perceber um aumento nos casos de CVLIs no 

ano de 2020, que apresentou um total de 296 casos, enquanto no ano anterior foi contabilizado 

284, o que resultou num aumento da ordem de 4,2%. Em relação a concentração de CVLIs entre 

as regiões administrativas, o percentual de 2020 foi semelhante ao apresentado em 2019, com 

a região Norte e Oeste somando 80,1% das ocorrências. No entanto, a principal diferença em 

relação à distribuição das ocorrências de CVLIs entre as regiões se dá pelo fato de em 2020 a 

região Leste ter apresentado um maior número de mortes violentas em relação a porção da Sul, 

ocorrendo assim uma inversão. 

Em relação ao sexo, assim como visto anteriormente no ano de 2019, ocorreu a 

predominância dos homens como principais vítimas de CVLIs no ano de 2020. Em relação às 

regiões administrativas, assim como no ano anterior, 2020 também apresentou um percentual 

acima de 90% de vítimas masculinas. No entanto, observou-se um aumento de 23% de vítimas 

femininas, com destaque novamente a região Oeste, que apresentou 9,6% de ocorrências entre 

as mulheres. 
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Tabela 5 - Perfil Sociodemográfico e Análise das Causas das CVLI por Regiões 

Administrativas em 2020 

 

          Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

 

No tocante ao estado civil das vítimas de CVLIs em Natal, no ano de 2020, também foi 

semelhante ao encontrado no ano anterior, onde a maioria das vítimas eram solteiros e não 

 

Categorias 
Leste Sul Norte Oeste Total 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

 

Total de CVLI 37 12,5 22 7,4 143 48,3 94 31,8 296 100,0 

Sexo 

Masculino 35 94,6 22 100,0 138 96,5 85 90,4 280 94,6 

Feminino 2 5,4 0 0,0 5 3,5 9 9,6 16 5,4 

Estado Civil 

Solteiro 25 71,4 16 72,7 108 75,5 59 62,8 208 70,3 

Casado 4 11,4 1 4,5 10 7,0 9 9,6 24 8,1 

Viuvo 0 0,0 0 0,0 3 2,1 2 2,1 5 1,7 

União Estável 4 11,4 1 4,5 8 5,6 7 7,4 20 6,8 

Ignorado(a) 4 11,4 4 18,2 13 9,1 17 18,1 38 12,8 

Etnia 

Preta 7 18,9 3 13,6 24 16,8 17 18,1 51 17,2 

Parda 27 73,0 18 81,8 102 71,3 65 69,1 212 71,6 

Branca 2 5,4 1 4,5 12 8,4 7 7,4 22 7,4 

Ignorado(a) 1 2,7 0 0,0 5 3,5 5 5,3 11 3,7 

Escolaridade 

Ensino Fundamental 12 32,4 5 22,7 53 37,1 29 30,9 99 33,4 

Ensino Médio 3 8,1 0 0,0 4 2,8 4 4,3 11 3,7 

Ensino Superior 0 0,0 1 4,5 0 0,0 1 1,1 2 0,7 

Ignorado(a) 22 59,5 15 68,2 86 60,1 60 63,8 183 61,8 

Meio Empregado 

Arma de fogo 36 97,3 16 72,7 126 88,1 83 88,3 261 88,2 

Arma Branca 1 2,7 3 13,6 5 3,5 6 6,4 15 5,1 

Espacamento 0 0,0 1 4,5 4 2,8 0 0,0 5 1,7 

Carbonização 0 0,0 0 0,0 3 2,1 1 1,1 4 1,4 

Outros 0 0,0 2 9,1 5 3,5 4 4,3 11 3,7 

Indicador Comportamental 

Tráfico de drogas 16 43,2 7 31,8 93 65,0 68 72,3 184 62,2 

Embate Policial 10 27,0 3 13,6 23 16,1 14 14,9 50 16,9 

Vitimização Policial 1 2,7 2 9,1 2 1,4 1 1,1 6 2,0 

Violência 

interpessoal 8 21,6 8 36,4 16 11,2 7 7,4 39 13,2 

Violência Doméstica 1 2,7 0 0,0 7 4,9 2 2,1 10 3,4 

Outros 1 2,7 2 9,1 2 1,4 2 2,1 7 2,4 

Período 

Manhã 5 13,5 1 4,5 25 17,5 16 17,0 47 15,9 

Tarde 10 27,0 6 27,3 27 18,9 30 31,9 73 24,7 

Noite 13 35,1 9 40,9 61 42,7 22 23,4 105 35,5 

Madrugada 9 24,3 6 27,3 30 21,0 26 27,7 71 24,0 
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possuíam relações matrimoniais ou união estável com algum parceira(o). Entretanto, em relação 

ao ano anterior, ocorreu um aumento de 84,6% entre as vítimas casadas e 233% entre as vítimas 

de união estável. Em relação a raça/cor, os resultados de 2020 também são semelhantes aos 

vistos em 2019, pois juntos as vítimas declaradas pardas e pretas somaram 88,8% das 

ocorrências. Contudo, observa-se um aumento de vítimas declaradas da cor branca, em números 

absolutos foram 11 vítimas em 2019 e 22 em 2020, constatando um aumento de 100%. O padrão 

da escolaridade das vítimas de CVLIs também foi semelhante entre 2019 e 2020, onde a maioria 

das vítimas possuíam o ensino fundamental. Em relação aos percentuais por região, não houve 

diferença do padrão visto no anterior, mantendo-se a característica de baixa escolaridade. 

 Já no que concerne ao perfil das CVLIs em Natal em 2020, a utilização de arma de fogo 

se manteve como o principal meio empregado, representando 88,2% das ocorrências totais, com 

destaque a região Leste, que apresentou 97,3%. Observa-se que a Porção Sul apresentou um 

maior percentual de armas brancas em suas ocorrências, em que pese a primazia no uso de 

armas de fogo. Em relação às principais causas, o tráfico de drogas e o embate policial 

permaneceram como sendo as principais, aumentando o percentual em relação ao ano anterior. 

O principal destaque está no aumento da violência doméstica, que teve seu principal locus de 

atuação a região administrativa Norte, com 7 casos de um total de 10.  

As próximas figuras apresentam a distribuição das CVLIs no nível dos setores 

censitários, com o objetivo de contribuir com a análise da concentração dos homicídios no 

espaço intraurbano de Natal. A Figura 14 apresenta o total de vítimas por CVLIs para os anos 

2019 e 2020 no nível dos setores censitários. No ano de 2019, foi apresentado ocorrências em 

193 setores censitários, contabilizando 21,3% do total de 910. No ano seguinte, verificou-se 

196 setores com ocorrência de ao menos uma CVLI, representando um aumento de 1,5% entre 

o quantitativo de setores censitários. Apesar de uma diferença mínima no número de CVLIs por 

setores, observa-se um aumento no número de ocorrências dentro dos setores: enquanto o setor 

em 2019 com o maior número de ocorrências foram cinco CVLIs, em 2020 o maior número de 

CVLIs por setor foi de oito, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação. 
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Figura 14 - Mapa do Total de vítimas por CVLI em Natal por setores censitários para os 

anos de 2019 e 2020 

  

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

 

 Diante da distribuição espacial das CVLIs, observa-se uma tendência espacial 

semelhante entre os dois anos, tendo as ocorrências concentradas na região Norte e Oeste da 

cidade. Apesar da semelhança entre os mapas, pode-se notar diferenças importantes entre os 

anos, como, por exemplo, na porção Norte: a porção do território que faz limite a Extremoz e 

São Gonçalo, no extremo norte, foi marcada por uma alta concentração de CVLIs em 2019, 

enquanto em cinco desses setores (que apresentaram elevada incidência de homicídios) não 

apresentaram ocorrências em 2020. Em outras palavras, enquanto em 2019 os homicídios 

ocorreram em áreas limítrofes (extremas) da mancha urbana, caracterizadas por áreas mais 

hermas e vazias, em 2020 as CVLIs da zona Norte estavam mais distribuídas, de maneira mais 

homogênea, ao longo dos bairros e dentro da mancha urbana, fenômeno que pode estar 

associado à redução do policiamento ostensivo, durante o período da pandemia. 

A maioria dos setores apresentaram somente uma ou duas CVLIs, em cada ano 

analisado. Como pode ser visto na figura abaixo, 55 setores censitários compartilharam CVLI 

para 2019 e 2020, ou seja, 28% dos setores que tiveram ocorrências em 2019, de igual modo, 

permaneceu ocorrendo homicídio(s) em 2020. Desses setores censitários comuns para os dois 
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períodos, a maioria se concentra na porção Oeste e Norte, que contém o maior volume de CVLIs 

na cidade. Essas são áreas que necessitam ter uma maior atenção do poder público e da gestão 

de segurança pública.  

 

Figura 15 - Mapa contendo setores censitários comuns para os anos de 2019 e 2020 

 

                                           Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

 

 Em relação à idade média das vítimas de CVLIs, verificou-se que as vítimas natalenses 

são mais envelhecidas do que é discutido na literatura. Tomando como exemplo o ano de 2019, 

a idade média das vítimas foi de 28,5, no entanto, isso ocorre devido aos outliers de idade de 

algumas vítimas que fogem da normalidade (no caso de 2019 foram 5 vítimas acima de 70 

anos). Entretanto, quando verificado a moda, ou seja, o resultado mais frequente de um 

conjunto, foi de 21 anos, ou seja, a idade com maior frequência de vítimas de CVLIs, em 2019. 

Em 2020, a idade mais frequente foi de 24 anos, enquanto a idade média das vítimas foi de 

30,5. Em relação à distribuição espacial por setores censitários em 2019 e 2020, verifica-se uma 

maior concentração de CVLIs por pessoas que foram vítimas na idade entre 15 a 30 anos, 

sobretudo nos espaços mais propensos de ocorrer mortes violentas, como pode ser visto na 

Figura 16. 
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Figura 16 - Mapa da idade média das vítimas por CVLI em Natal por setores censitários 

para os anos de 2019 e 2020 

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

 O mapa da Figura 16 apresenta os espaços pintados por cor roxa, representando as 

vítimas de CVLI com idade média entre a faixa etária de 16 a 30 anos de idade, onde geralmente 

a literatura aponta como o grupo populacional que apresenta maior tendência a ser vítima de 

morte violenta. Foi possível observar que alguns pontos verdes e laranjas, são mais propícios 

em acontecer nos setores que somente apresentaram uma única ocorrência por setor.  

 Em relação a raça/cor, foi distribuído espacialmente a categoria de vítimas declarados 

pretos em 2019 e 2020 por setores censitários, como pode ser visto na Figura 17. O mapa 

representa o percentual de ocorrências por setores censitários, e foi dividido nas seguintes 

classes: 0% (não ocorreu nenhuma ocorrência com a característica detalhada); 1 – 25%, 26 – 

50%, 51%-99% e 100% (ou seja, todas as ocorrências do setor possuem a característica 

detalhada). 
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Figura 17 - Mapa de Percentual das vítimas por CVLI em Natal por setores censitários 

da raça/cor preta para os anos de 2019 e 2020 

 

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

  

Observa-se que a maioria dos setores censitários nos dois anos apresentaram nenhuma 

ocorrência de CVLI por vítimas da raça/cor preta, pois a grande maioria foi declarada parda, 

como já visto anteriormente nas Tabelas 1 e 2. No entanto, pode se notar pontos roxos no mapa, 

que aponta a totalidade de vítimas segundo a característica detalhada. Em 2019, dos 910 setores 

censitários, 20 apresentaram 100% de ocorrências com vítimas declaradas pretas, representando 

o percentual de 2,1%. Já no ano de 2020, esse número foi de 22 setores censitários. Entre os 

dois anos, podemos verificar algumas semelhanças em relação a essa característica, pois ambos 

são dispersas e são encontrados em todas as regiões, apesar de estarem mais presentes nas 

regiões Oeste e Norte; contudo, em setores diferentes, pois somente três setores são comuns 

entre os dois anos. Enquanto em 2019 pode-se verificar uma maior presença de outras cores, 

no ano seguinte verifica-se uma prevalência das ocorrências de vítimas pretas. 

 A Figura 18 apresenta o mapa em relação ao percentual de ocorrências de CVLIs por 

setores censitários em relação a categoria de ensino fundamental, pois foi a escolaridade mais 

frequente, observa nas Tabelas 1 e 2. Apesar do grande número de ignorados, pode-se verificar 

um padrão espacial semelhante entre os dois anos. 
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Figura 18 - Mapa de Percentual das vítimas por CVLI em Natal por setores censitários 

por escolaridade - ensino fundamental para os anos de 2019 e 2020 

 

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

 Observa-se que o padrão espacial das vítimas de ensino fundamental é mais disperso em 

todo o território de Natal, ou seja, mesmo nas áreas onde temos números baixos de CVLIs, a 

vítima mais propensa é a de baixa escolaridade. Verifica-se também que a maioria dos setores 

em que não se verifica vítimas com ensino fundamental, é porque se enquadra na declaração de 

ignorados, que contabiliza o total de 61,6% em 2019 e 61,8% em 2020. Em 2019, dos 193 

setores que apresentaram ocorrência de CVLIs, 46 apresentaram 100% das suas vítimas com a 

escolaridade fundamental, ou seja 23,8%, enquanto em 2020 esse percentual foi de 24,4%. 

Contudo, os ignorados escondem a real proporção de vítimas com baixa escolaridade. 

 Em relação ao período que aconteceram as ocorrências entre os setores, observa-se uma 

mudança espacial nesta característica. Como foi visto nas Tabelas 4 e 5, o grande volume de 

CVLIs se sucedeu na parte da noite ou madrugada, e quando espacializado (como é visto na 

Figura 19), verifica-se que em 2020 a totalidade das ocorrências entre os setores foram mais 

frequentes nesse horário da madrugada (marcado pelos setores de cor roxa); enquanto em 2019 

temos uma maior distribuição das cores, talvez porque em 2020 ocorreu uma menor circulação 

de pessoas no horário comercial, ao longo do dia. 
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Figura 19 - Mapa de Percentual das vítimas por CVLI em Natal por setores censitários 

por período noite/madrugada para os anos de 2019 e 2020 

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

 Fazendo um paralelo entre os setores mais violentos e o período em análise, no ano de 

2019 se observa que nesses setores os homicídios não ocorrem somente à noite ou na 

madrugada, mas também no período diurno. Diferentemente de 2020, que vemos uma maior 

prevalência dessa cor na maioria dos setores com maiores totais de mortes violentas. Em 

comparação ao ano de 2019, o ano de 2020 apresentou um aumento de 21% dos casos no 

período noite/madrugada, assim como houve um aumento nos setores com 100% de casos nesse 

período. Em 2019 foram contabilizados 91 setores com essa característica, enquanto no ano 

seguinte 106, apresentando um aumento de 16,4% dos setores que passaram apresentar 100% 

dos seus casos no período noturno. 

 Em relação ao meio empregado, como visto anteriormente, a arma de fogo foi o 

principal instrumento utilizado, com um percentual acima dos 85% em cada ano. Ou seja, de 

cada 10 pessoas que são vítimas de CVLI em Natal, 8 são por armas de fogo. Em relação à 

distribuição espacial, os dois anos são semelhantes, os delitos com essa característica ocorrem 

em todo território natalense, inclusive nas áreas onde se verifica menores números de CVLIs. 
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Figura 20 - Mapa de Percentual das vítimas por CVLI em Natal por setores censitários 

por arma de fogo para os anos de 2019 e 2020 

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

  A predominância da cor roxa evidencia o principal meio empregado de CVLIs dentre 

os setores, e mesmo diante do contexto pandêmico, observa-se a predominância do uso da arma 

de fogo na execução de mortes violentas em praticamente todos os setores censitários que 

apresentaram ocorrência. Em 2019 por exemplo, dos 193 setores que apresentaram casos de 

CVLI, 164 apresentaram 100% de casos com a utilização de arma de fogo, assim como em 

2020, que contabilizou o mesmo valor entre os setores censitários. 

 Como visto nas Tabelas 4 e 5, as principais causas de mortes violentas analisadas em 

Natal no ano de 2019 se deram através das seguintes categorias: tráfico de drogas, embate 

policial, violência interpessoal, vitimização policial e violência doméstica. Ao desagregar essas 

informações e distribui-los espacialmente, verificou-se que há não existência da preservação de 

padrões espaciais entre ambos os anos, em relação aos setores censitários.  

No caso da Figura 21, acerca da distribuição de vítimas decorrentes da influência do 

tráfico de drogas, somente 4% das ocorrências ocorreram em setores comuns nos dois anos de 

análise, apesar da predominância do roxo nos setores localizados nas regiões Norte e Oeste da 

cidade, o que mostra a forte presença do tráfico nessas áreas do município. Em 2019, dos 193 

setores que obtiveram ocorrência de CVLI, 114 registraram ocorrência por tráfico de drogas, e, 
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desse número, 90,2% se encontram na porção Norte e Oeste da cidade, tendo o bairro de Lagoa 

Azul com o maior número de casos, com 17 ocorrências de CVLI por motivo de tráfico de 

drogas.  

 

Figura 21 - Mapa de Percentual das vítimas por CVLI em Natal por setores censitários 

pela causa do tráfico de drogas para os anos de 2019 e 2020 

 

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 

  

 Em 2020, como foi visto na tabela, ocorre uma alteração importante na distribuição de 

mortes violentas em Natal, pois a porção Sul da cidade passa a obter um maior número de CVLI 

em relação à Zona Leste, ao passo que as ocorrências por tráfico de drogas continua sendo a 

principal macrocausa das CVLIs. Mesmo diante de um contexto pandêmico, ocorre uma 

expansão de casos de CVLIs por tráfico de drogas, ou seja, ela passa a ser mais dispersa no 

espaço intraurbano de Natal: enquanto 2019 obteve 114 setores com registros de CVLIs, 2020 

apresentou 130 setores, e novamente, Lagoa Azul foi o bairro com o maior número de 

ocorrências, desta vez com 27 ocorrências ligadas ao tráfico.  

 Observa-se, portanto, que mesmo diante do contexto pandêmico, ocorreu um maior 

número de mortes violentas por causa da ação do tráfico de drogas do que em seu ano anterior, 

e em relação a perspectiva espacial, essa categoria de CVLI apresentou-se mais dispersa e mais 
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atuante em toda a cidade. Tomando como exemplo a região Sul, em 2019 observou-se somente 

8 casos de CVLIs por motivo de tráfico de drogas, enquanto em 2020 esse número aumentou 

para 16, representando um aumento de 100%.  

 A Figura 22 apresenta a distribuição espacial das vítimas por CVLIs em Natal por causa 

de embate policial, ou seja, pessoas que foram mortas por confronto contra policiais. Como 

visto nas Tabelas 1 e 2, essa categoria se apresenta como a segunda causa que mais ocasiona 

vítimas de CVLIs, somente perdendo para o tráfico de drogas. No ano de 2019, 47 setores 

censitários apresentaram vítimas de CVLIs por meio de embate policial, e deste valor, 76% dos 

setores censitários apresentaram 100% das suas ocorrências como embate policial. Já o ano de 

2020 apresentou uma queda no número de setores que apresentou CVLIs por meio de embate 

policial (40 ao todo), ocorrendo uma redução de 14,8%. Essa redução é perceptível também de 

maneira espacial, principalmente nos setores que se encontram nas regiões Norte e Oeste. Em 

2019, o bairro que apresentou o maior número de CVLIs por embate policial foi Nossa Senhora 

da Apresentação, com 10; enquanto que em 2020, foram os bairros de Potengi e Nossa Senhora 

da Apresentação, ambos com 5. 

 

Figura 22 - Mapa de Percentual das vítimas por CVLI em Natal por setores censitários 

pela causa de embate policial para os anos de 2019 e 2020 

 

 Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 
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 Outra categoria de causa de CVLI escolhida para a análise da pesquisa é a violência 

doméstica. É uma violência motivada por superioridade de gênero e que geralmente têm o 

parceiro cometendo violência fatal contra parceira e/ou filhos. Como pode ser visto na Figura 

23, apesar de ser poucos casos e em poucos setores, nota-se que esta categoria apresenta um 

padrão espacial específico. Diferentemente das demais causas ou categorias que são 

distribuídos espacialmente na porção Norte e Oeste, a violência doméstica no ano de 2019 

ocorreu com maior predominância nos setores localizados na parte Sul e Norte, em um contexto 

ainda pré pandêmico. No ano de 2019 os bairros que apresentaram mais setores com violência 

doméstica foram Nossa Senhora da Apresentação (Região Norte) e Ponta Negra (Região Sul), 

ambos com 2 violências domésticas cada. Em 2020, esse padrão espacial é alterado e a 

tendência de concentração espacial no Norte e Oeste retorna na categoria de violência 

doméstica. Desta vez a Região Norte apresentou 3 setores com 7 ocorrências de violência 

doméstica, enquanto a região sul passou a ter um único caso em somente um setor censitário, 

localizado no bairro de Lagoa Nova.  

 

Figura 23 - Mapa de Percentual das vítimas por CVLI em Natal por setores censitários 

pela causa de violência doméstica para os anos de 2019 e 2020 

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 
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 Em seguida, na Figura 24 temos o mapa com o percentual de vítimas de CVLIs por 

setores censitários decorrente da violência interpessoal. Essa categoria integra mortes violentas 

decorrentes de briga em bares, embates de gangues, torcidas organizadas, motivos fúteis, 

vingança, conflitos de trânsito e dentre outros. Enquanto em 2019 esta categoria ocorria na 

maioria dos setores Norte e Oeste, observa-se uma redução no número de setores em 2020, 

simultaneamente em decorrência da diminuição de casos desse tipo entre os dois anos, sendo 

uma das poucas categorias em que se observou declínio (provavelmente em função do 

isolamento social). 

 No entanto, observou-se um aumento desses casos na região administrativa Leste e Sul 

a partir de 2020; no caso da região administrativa Sul ela ocorreu de maneira mais dispersa em 

três setores, onde cada um contabilizou uma única ocorrência. O bairro em 2020 que apresentou 

maior número de violência interpessoal foi Potengi, com 15 casos distribuídos em 12 setores 

diferentes. 

 

Figura 24 - Mapa de Percentual das vítimas por CVLI em Natal por setores censitários 

pela causa de violência interpessoal para os anos de 2019 e 2020 

 

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 
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 Por fim a última categoria analisada, verificando sua distribuição espacial foi a 

vitimização policial. Em 2019, todas as mortes violentas com policiais ocorreram em setores 

censitários que apresentaram um único caso de CVLI. Foram dois casos na Cidade da 

Esperança, um na Redinha e um no Alecrim. Já em 2020, em dois setores não foram totalmente 

100% de ocorrências de vitimização policial, mas observa-se o restante com a cor roxa.  

 

Figura 25 - Mapa de Percentual das vítimas por CVLI em Natal por setores censitários 

pela causa de vitimização policial para os anos de 2019 e 2020 

 

 

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nos últimos anos foi observado uma mudança na distribuição espacial dos homicídios. 

Esse fenômeno, concentrado sobretudo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste passou a 

expandir e ganhar intensidades no Norte e Nordeste, sobretudo nas capitais dos Estados. 

Cidades que eram reconhecidos por serem pacatas e tranquilas passaram a apresentar números 

elevados de mortes violentas, enquanto cidades como São Paulo e Rio de Janeiro evidenciaram 

redução. Natal segue essa tendência e a partir de 2008 passou a ter um aumento significativo 

no número de homicídios.  

 Na década de 2010, o Estado do Rio Grande do Norte passou a apresentar elevadas taxas 

de homicídios. Em nível nacional, o ano de 2017 foi o mais violento e o estado potiguar 

apresentou taxas de mortes violentas maiores do que a média nacional. Fatores importantes 

como a implosão da disputa das facções pelo controle do presídio de Alcaçuz, os embates entre 

as facções criminosas nas áreas vulneráveis da cidade, ausência de políticas de segurança, 

sucateamento de equipamentos das forças de segurança pública, combinada com a baixa 

efetividade policial foram determinantes para o panorama preocupante de 2017 (e dos anos 

anteriores, de crescimento dos índices de violência). 

 No entanto, assim como observado em todo país a partir de 2018, Natal apresentou 

redução no caso de homicídios. Entre 2017 e 2018 foi apresentado um declínio de 20% no 

número de CVLIs na cidade, e a tendência de redução se manteve no ano de 2019. Contudo, o 

mundo é surpreendido com o novo panorama provocado pela pandemia da COVID-19. Com o 

intuito de frear a propagação do vírus, adoção de práticas de isolamento social passaram a serem 

realizados: escolas, serviços não essenciais, áreas de lazer e esporte foram fechados pelos 

decretos estaduais.  

Inicialmente, uma das primeiras respostas que o sistema Metadados do OBVIO 

revelaram é que o padrão de declínio de CVLIs visto nos dois anos anteriores não subsistiu, 

tendo o ano de 2020 apresentado um aumento de 4,2% no número de homicídios em relação a 

2019. Portanto, os decretos estaduais de isolamento social apresentaram pouco impacto ao nível 

de CVLI na cidade de Natal. 

Levando em consideração essa problemática a pesquisa pretendeu analisar a distribuição 

espacial das CVLIs no espaço intraurbano de Natal nos anos de 2019 e 2020, através de técnicas 

espaciais. Com a disseminação dos Sistemas de Informações Geográficas, observado nas 

últimas décadas, somado à disponibilidade do OBVIO em apresentar dados ao nível das 
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coordenadas de cada ocorrência de CVLI, pôde-se lançar mão de metodologias espaciais para 

compreender a espacialidade desse fenômeno. 

Inicialmente, para a avaliação da eficácia da metodologia aplicada, foi necessário ter o 

conhecimento prévio da qualidade do georreferenciamento, por meio de análises de 

consistência da base de dados do OBVIO. Constatou-se que o nível dos dados georreferenciados 

era acima de 96% para os dois anos, o que foi satisfatório para a realização das técnicas 

espaciais. As técnicas espaciais utilizadas foram a interpolação de Kernel, medidas espaciais de 

distância, mapas de autocorrelação, mapas temáticos com a caracterização sociodemográfico 

das vítimas de CVLI ao nível dos setores censitários e a interpretação visual por imagem de 

satélite. Para a realização das medidas espaciais de distância, foram obtidos dados espaciais 

provenientes da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, onde quatro tipos 

equipamentos urbanos foram escolhidos: equipamentos de segurança pública, educação, praças 

e saúde.  

Os resultados provenientes da interpolação de Kernel evidenciou manchas quentes 

concentradas nos bairros da região administrativa Norte e Oeste. Esse mapa de densidade 

evidencia o alcance do raio que tal fenômeno tem em relação ao espaço que está inserido, e 

observou-se nos dois mapas que essa abrangência na região Sul era pouco significativa, ou seja, 

apresentou manchas de tons mais intermediários, o que indica um padrão de distribuição mais 

disperso e afastado um do outro, o que indica casos isolados de CVLIs. Já nas regiões Norte e 

Oeste, essas distribuições são mais densas e concentradas em pontos semelhantes, indicando a 

existência de áreas que são mais propicias a ocorrer mortes violentas. 

Outro ponto observado pela interpolação de Kernel é a semelhança de padrão espacial 

nos dois anos. Apesar da existência de raríssimas exceções, como no caso de Cidade Alta que 

em 2019 apresentou tons quentes na região Leste (não repetida em 2020), no demais, é uma 

distribuição bastante semelhante. Ou seja, o isolamento social não interferiu ou influenciou na 

distribuição de homicídios no espaço intraurbano da cidade, principalmente em relação a 

abrangência do fenômeno. Por outro lado, algumas alterações (de menores proporções) foram 

constatadas, como a mudança na localização das CVLIs da zona norte: em 2019 ocorreram em 

áreas mais hermas, marcadas por serem limítrofes da mancha urbana do município (no extremo 

norte), ao passo que, em 2020, foram mais distribuídas na região Norte, fenômeno que pode 

estar relacionado à redução do policiamento ostensivo durante a pandemia. 

A construção de medidas espaciais (de distância média), assim como o mapeamento de 

autocorrelação espacial, foram essenciais para a compreensão da distribuição espacial dos 
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homicídios e a relação com a distribuição dos equipamentos urbanos, evidenciando aspectos da 

segregação socioespacial existente no município de Natal. Foi possível notar que as CVLIs 

ocorrem em geral mais próximas a equipamentos como de educação e praças, muito embora 

essa relação não seja fixa no tempo. Contudo, foi possível verificar a importância de se pensar 

políticas públicas que combinem as forças de segurança pública em espaços estratégicos, como 

os estabelecimentos de ensino. 

Ao longo do trabalho também foi possível notar maiores distâncias entre as ocorrências 

de CVLIs – especialmente nas regiões Norte e Oeste – com os equipamentos urbanos (seja por 

meio das medidas de distância, seja pela interpretação das imagens de satélite), por se tratar das 

regiões da cidade que exibem um maior quadro de vulnerabilidade, e que sofrem tanto com a 

falta de quantidade como de qualidade na prestação de serviços (de equipamentos públicos e de 

infraestrutura urbana). Assim, a segregação socioespacial se faz presente, muito devido à 

concentração dos homicídios em áreas marcadas pela exclusão territorial, aonde o Estado se faz 

menos presente. 

Já na relação Leste, as CVLIs ocorrem em menor quantidade e mais próximas dos 

equipamentos, justamente por se tratar de uma região bem estruturada em termos de serviços, 

em bairros como a Ribeira, Petrópolis e Tirol. Em relação à zona Sul esperava-se uma 

aproximação maior, mas o que se notou foi uma distância em relação a alguns equipamentos, 

mas que em todo caso, não chegou ao mesmo nível das regiões Norte e Oeste. A densidade 

populacional da zona Sul é menor, e, os poucos registros estão localizados em áreas mais 

isoladas. 

Em relação à interpretação das imagens de satélite, pode-se verificar de maneira visual 

as características naturais, antrópicas e a configuração territorial (do uso do solo urbano) das 

áreas que ocorreram mortes violentas. Verifica-se que são áreas com baixa densidade de 

domicílios, com ruas não pavimentadas, próximo a terrenos baldios e de áreas que apresentam 

vulnerabilidade socioambiental. Essas características são mais típicas nas regiões Norte e Oeste, 

mas ocorre também na região Sul, já que os dois delitos que ocorreram no mesmo setor 

censitário de Candelária em 2019 e 2020 aconteceram em áreas mais afastadas.   

Em relação aos mapas temáticos, utilizou-se variáveis sociodemográficas das vítimas 

de CVLIs, distribuídos no nível de setores censitários. A escolha pelo recorte dos setores 

censitários foi acertada, pois foi possível observar as áreas dentro de cada bairro que se 

concentravam o maior número de ocorrências de CVLIs; inclusive foram destacados os setores 

que tiveram ocorrências nos dois anos. Ademais, foram elaborados mapas de setores censitários 
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com as macrocausas da violência, bem como mapas sobre as características sociodemográficas 

das vítimas. 

Primeiramente, observou-se a distribuição das ocorrências por setores censitários. Como 

já sabido, as regiões Norte e Oeste concentraram os setores com mais CVLIs. No entanto, 

observou-se um comportamento interessante, na região Norte em 2019 a distribuição estava 

mais concentrada nos setores censitários mais afastados ou localizados nas extremidades, 

enquanto que, em 2020, as ocorrências passaram a se concentrar nos setores censitários centrais.  

Em seguida vimos que os mapas mostraram maior prevalência nos setores censitários 

por vítimas jovens e com baixa escolaridade. Setores localizados nas regiões Norte e Oeste 

apresentaram padrão de vítimas da cor preta. Em 90% dos setores censitários apresentaram 

100% de prevalência de vítimas mortas por armas de fogo. Portanto, a arma de fogo é utilizada 

na execução de vítimas em todas as partes da cidade, independentemente da causa ou pela 

condição de vulnerabilidade do lugar. 

No que concerne às causas, temos uma significativa prevalência do tráfico de drogas 

nas regiões administrativas Norte e Oeste da cidade. Portanto, o tráfico de drogas, sobretudo o 

embate entre as facções criminosas, é o principal fator de CVLI em Natal, logo seguido pelo 

embate policial. Nas demais regiões observa-se uma prevalência por violência interpessoal e 

doméstica. A violência doméstica tem poucas ocorrências se comparado a outros tipos de CVLI, 

mas o que chama atenção é sua distribuição dispersa na cidade, ou seja, ela não é somente 

concentrada nas áreas mais pobres.  

O mapeamento em pequenas unidades de área, como realizado neste trabalho, pode 

contribuir para construir um diagnostico detalhado e pormenorizado das áreas que necessitam 

de maior policialmente ostensivo ou ação do estado. Em 2019 e 2020 foi apresentado 55 setores 

comuns, ou seja, no qual ocorreram CVLIs entre ambos os anos. Para estudos futuros poder-

se-ia verificar semelhanças nas causas e efeitos das mortes violentas nesses setores e se em 

2021 continuariam apresentando incidência.   

Por fim, as técnicas espaciais utilizadas foram importantes para a compreensão 

detalhada da distribuição espacial das CVLIs na cidade de Natal, como essa distribuição dos 

homicídios se comporta em relação à distribuição dos equipamentos urbanos e da infraestrutura 

urbana do município, com grande potencial para a elaboração de políticas públicas na área da 

segurança pública. Ademais, a proposição de uma metodologia que utiliza de técnicas espaciais 

a partir de níveis extremamente desagregados das CVLIs, representa, para o autor deste 

trabalho, uma importante contribuição para os estudos demográficos (e para as ciências sociais, 
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em geral) no campo da violência; diante à ausência de estudos que considerem unidades de 

análise do espaço intraurbano. Para além da relevância deste tipo de metodologia para o 

planejamento dos órgãos de segurança pública, há uma grande lacuna a ser preenchida e uma 

agenda ampla de pesquisa, para os próximos anos. É possível aprofundar nos métodos espaciais, 

como a utilização de modelos espacialmente explícitos (como o GWR e regressões espaciais), 

para a busca da compreensão das macrocausas da violência, a partir da incorporação de outras 

variáveis demográficas (e dimensões da realidade social), a partir deste nível de desagregação 

e de detalhamento, em relação à escala das pequenas áreas do espaço intraurbano; e ampliando 

para novos recortes, como o espaço intraurbano metropolitano. 
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