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RESUMO 

 

VENANZONI, Eduardo. Violência e território na escala do urbano e regional: 

análise espacial do homicídio doloso no município de Lorena/SP. 2017. 174 f. 

Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Universidade do Vale do 

Paraíba, São José dos Campos, São Paulo, 2017. [Orientador: Prof. Dr. Pedro Ribeiro 

Moreira Neto] 

 

A presente pesquisa aborda a questão do crime violento - expressão cruel do fenômeno 

da violência urbana que vem se constituindo, nas últimas décadas, uma das maiores 

preocupações da sociedade brasileira contemporânea - a partir da análise do crime 

tipificado por homicídio doloso, tendo por dimensão espacial duas escalas distintas: 

regional e urbana. Para a primeira, foi desenvolvida uma análise descritiva da incidência 

e crescimento do crime de homicídio na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte (RMVPLN), entre os anos de 2004 e 2014, por meio de método utilizado 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para elaboração do “Mapa da 

Violência do Brasil”, que se utiliza de dados oficiais disponibilizados pelo Sistema de 

Informações sobre Mortalidade, mantido pelo Ministério da Saúde. Já para a escala 

urbana, foi realizada análise do crime de homicídio doloso no município de Lorena/SP, 

por meio de consulta aos registros oficiais da Secretaria de Segurança Pública de São 

Paulo referente aos anos entre 2010 e 2016, examinando, através de uma abordagem 

territorial, suas relações com o processo histórico de urbanização e as correlações 

estatísticas entre os índices de homicídio doloso e os índices de bem-estar urbano. Para 

tanto, na dimensão urbana, tendo por base territorial as Unidades Territoriais de 

Planejamento (UTPs) estabelecidas no Plano Diretor (2016) - que obedecem aos limites 

dos setores censitários demarcados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para realização do Censo Demográfico - foram elaborados mapas que serviram 

para a construção e ilustração dos indicadores sociais que representam a taxa bayesiana 

de homicídio doloso, medidas pelo local da ocorrência do fato e pelo endereço de 

residência da vítima, assim como do índice que representa as condições físico-

territoriais do ambiente urbano construído, elaborado por meio do método apresentado 

pelo Observatório das Metrópoles, vinculado ao Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPLUR – UFRJ), denominado 

Indicador do Bem-Estar Urbano (IBEU). Como resultado, foi apresentada, por meio de 

um conjunto de tabelas e gráficos, a evolução do homicídio na RMVPLN entre os anos 

2004 e 2014, incluindo um detalhamento de aspectos ligados ao homicídio de jovens, 

homicídio de mulheres e homicídios por arma de fogo para os maiores municípios da 

região. Além disso, na escala urbana, a partir da técnica estatística de correlação linear, 

foi possível inferir que entre os anos de 2010 e 2016, na cidade de Lorena, 31,62% dos 

casos registrados de homicídio doloso, assim como 42,39% da vitimação desse tipo de 

crime, podem ser explicados pelas condições de bem-estar urbano que os moradores 

vivenciam.  

 

Palavras-chave: Violência Urbana. Homicídio Doloso. Território. Lorena. Vale do 

Paraíba e Litoral Norte. 
 



ABSTRACT 

 

VENANZONI, Eduardo. Violence and territory in urban and regional scale: spacial 

analysis of murder in the city of Lorena/SP. 2017. 174 f. Thesis (Master in Urban and 

Regional Planning) – Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, São 

Paulo, 2017. [Advisor: Prof. Dr. Pedro Ribeiro Moreira Neto] 

 

The present research approaches the matter of violent crime – cruel expression of urban 

violence phenomenon that has become, in last decades, one of the biggest concerns of 

contemporary brazilian society – from analysis of crime typified as murder, having as 

spacial dimension two scales: regional and urban. For the first was developed a 

descriptive analysis of incidence and increase of murder in the Metropolitan Region of 

Vale do Paraiba and North Coast (RMVPLN), between 2004 and 2014, through the 

method used by Institute of Applied Economic Research (IPEA) to elaborate the 

Brazilian Map of Violence, that uses official datas provided by Information Systems 

about Mortality, sustained by Health Ministry. To the urban scale, it was made an 

analysis of murder in the city of Lorena/SP, through consultations to the official 

registration of the Public Security Secretariat of São Paulo relative the years between 

2010 and 2016, examining, through a territorial perspective, the relation between 

historical processes of urbanization and statistics correlations between the indexes of 

murder and urban well-being. For this purpose, in the urban dimension, based in the 

Planning Territorial Units (UTPs) set up in the Master Plan (2016) – that comply the 

limits of census sectors demarcated by the Brazilian Institute of Geography and Statistic 

(IBGE) to the accomplishment of the Demographic Census – was drawn up maps that 

served to the construction and illustration of social indicators that represents the 

Bayesian ratio of murder, measured by the local of occurrence and the victim’s 

residence, just as the index that represents the physical territorial built urban ambience, 

produced through the method presented by Metropolis Observatory, bounded to the 

Institute of Urban Research and Planning of the Federal University of Rio de Janeiro 

(IPPLUR – UFRJ), called Urban Well-Being Index (IBEU). As result, was presented, in 

a set of tables and graphics, the evolution of murder in the RMVPLN between the years 

of 2004 and 2014, including a detail of aspects connected to the youth murder, female 

murder and firearm murder in the biggest cities of the region. In addition, in the urban 

scale, from the statistical technique of linear correlation, it was possible infer that 

between 2010 and 2016, in the city of Lorena, 31.62% of the registered cases of murder, 

as well as 42.39% of victimization in this type of crime, could be explained by the urban 

well-being that the residents experience.  

 

 

Keywords: Urban violence. Murder.  Territory.  Lorena. Vale do Paraiba and North 

Coast. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir dos anos 1980 o rumo do crescimento urbano apresenta outra nova 

característica: as cidades de porte médio, com população entre 100.000 e 500.00 

habitantes, passam a crescer mais do que as metrópoles. O país continua crescendo em 

um processo acelerado de urbanização, porém as metrópoles não detêm mais as maiores 

taxas de crescimento urbano. (MARICATO, 2006) 

Segundo a geógrafa Sandra Lencioni (2004), desde então, a dinâmica 

metropolitana paulista expressou-se pelo adensamento urbano e industrial que 

extravasou a região metropolitana de São Paulo. Nesse processo os espaços foram 

metropolizados, isto é, assumiram aspectos e características de metrópole. Segundo a 

autora citada, tratava-se de um entorno metropolitano composto pelas seguintes regiões 

de governo, definidos pela Fundação SEADE: Santos, Itapetininga, Guaratinguetá, 

Taubaté, Cruzeiro, Jundiaí, Bragança Paulista, Limeira, Rio Claro, Piracicaba, 

Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, no qual as três últimas cidades eram, 

então, os importantes núcleos que desempenham funções de gestão e controle do 

capital, antes, exclusiva à cidade de São Paulo (LENCIONI, 2004, p. 157 e 159).  

No que concerne a metrópole valeparaibana, o crescimento recente das cidades 

do Vale Médio do rio Paraíba do Sul se deu por um movimento de concentração, 

partindo dos centros do Alto Vale em direção ao entorno de São José dos Campos, o 

que a distingue da maioria das regiões metropolitanas, que se desenvolveram a partir de 

um movimento de dispersão urbana e populacional de uma cellula mater, geralmente a 

capital. Não obstante, ao longo desse processo, São José dos Campos se firma como 

centro inequívoco de uma metrópole em formação, tendo assumindo o posto de maior 

centro urbano da região.  (RIBEIRO-MOREIRA; MELLO, 2010)  

Não obstante, essa nova dinâmica de transformação de espaços não 

metropolizados em espaços metropolizados, nos termos de Lencioni (2004), 

proporciona aos municípios metropolizados uma alteração do padrão de urbanização, 

em escala regional, de tal forma que os espaços e a sociedade tendem a assimilar as 

características e os modos de vida encontrados na metrópole de São Paulo. Isso traz 

para esses municípios “a realidade da indústria, da expansão urbana, dos problemas 

ambientais, da pujança econômica; bem como das favelas e da violência” (ibidem. p. 

156).  
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Nesse contexto, acerca da violência, tem-se que a incidência de atos criminosos 

torna-se muito mais elevada no meio urbano do que nas comunidades rurais, logo, o 

risco em relação ao crime é por excelência um risco do urbanita (SOCZKA, 2005). 

Deste modo, o crime, somado a outros fenômenos típicos da vida na metrópole – como 

a distribuição desigual de equipamentos de infraestrutura urbana, insuficiência de 

espaços públicos de socialização e lazer, pouco controle da ocupação do solo, 

demasiado adensamento populacional, precarização das condições de trabalho e 

desemprego -, acaba por alterar paisagens e comportamentos daqueles que habitam a 

cidade. (LIMA, 2000). 

Posto isso, a presente pesquisa apresentada abordará a questão do crime 

violento, expressão cruel da violência urbana, tratando exclusivamente da análise do 

crime de homicídio doloso. Para tanto, propõe-se abordagens em duas escalas distintas, 

regional e urbana, tendo por dimensão espacial, respectivamente, a Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) e o município de 

Lorena/SP. 

Para a escala regional, pretende-se desenvolver uma análise descritiva da 

incidência do crime de homicídio na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte, entre os anos de 2004 e 2014, a partir do método utilizado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para elaboração anual do mapa da violência no 

Brasil através de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do 

Ministério da Saúde, com objetivo de compreender a dinâmica de crescimento do 

homicídio nos municípios vale-paraibanos nos últimos anos. 

Já para a escala urbana, é proposta a análise homicídio no município de 

Lorena/SP entre 2010 e 2016 a partir de uma pesquisa de caráter exploratório com 

enfoque territorial que busca, através da correlação entre indicadores de homicídio 

doloso e de urbanização, construídos, respectivamente, a partir de dados da Secretaria 

de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e do censo demográfico realizado em 

2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responder, por 

inferência, a seguinte pergunta: Em que medida niveis de bem-estar urbano - 

relacionados à aspectos físico-territoriais do ambiente contruído – interferem ou 

explicam a probabilidade de ocorrência do homicídio doloso, tanto pela perscpectiva do 

lugar do crime como pela observação do lugar de residência da vítima? 
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1.1 Problemática 

 

O problema central da presente pesquisa diz respeito ao notável crescimento do 

crime violento caracterizado por homicídio doloso, uma das mais diversas formas de 

violência urbana, que nas últimas décadas vêm se estabelecendo como uma das maiores 

preocupações da sociedade brasileira contemporânea, manifestado na opinião pública e 

no sentimento de medo e insegurança que atualmente afeta os mais distintos grupos e 

classes sociais. (ADORNO, 2002).  

Esse crescimento é percebido pelos números oficiais do Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, que registrou em 2014 mais de 59 

mil homicídios no país - o maior número de homicídios já registrado até então -, fato 

que coloca o Brasil na posição de país com maior número absoluto de homicídios, 

correspondendo a mais de 10% dos homicídios registrados no mundo. Trata-se de uma 

tragédia de ordem pública que, dentre outras consequências, traz implicações na saúde, 

na dinâmica demográfica e, consequentemente, no processo de desenvolvimento 

econômico e social do país, uma vez que aproximadamente 45% dos óbitos de homens 

jovens são ocasionados por homicídios - indicador que chega a incrível marca de 53% 

se considerarmos apenas os homens com idade entre 15 a 19 anos. (INSTITUTO..., 

2016). 

Assim, o problema da violência letal no país é um tema prioritário a ser 

enfrentado por autoridades, sociedade civil e comunidade acadêmica, a partir da 

construção de políticas públicas que busquem compreender o fenômeno da violência 

homicida, que atualmente se comporta como uma epidemia no país, atingindo, mesmo 

que de forma desigual, desde as metrópoles até as pequenas cidades.  

Para o enfrentamento dessa questão, Diniz e Ribeiro (2005, p. 79) ponderam que 

o tratamento espacial do problema é um importante subsídio às políticas públicas de 

segurança e combate à criminalidade, avaliando que a identificação de áreas mais 

propensas a determinadas modalidades de crime permite uma melhor compreensão do 

fenômeno da violência urbana, mas, sobretudo, a possibilidade de intervir de forma 

consciente na realidade. Para Beato (1998) essa abordagem espacial 

 

diferencia-se das abordagens sociológicas e psicológicas por deslocar a 

análise dos criminosos para os delitos propriamente ditos, explorando o 

contexto no qual a violência ocorre, e identificando padrões espaciais e 

temporais associados a modalidades de delito específicas. 
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1.2 Objetivo de Pesquisa 

 

O principal propósito da presente pesquisa consiste, essencialmente, em estudar a 

questão da violência a partir de uma abordagem territorial, que não tem a pretensão de 

determinar às causas da violência homicida pela análise dos criminosos, mas sim de 

explorar as tendências de seu crescimento e distribuição no espaço urbano e regional. 

Essa abordagem possibilita, entre outras questões, compreender a relação entre os 

processos históricos de urbanização e o problema do homicídio doloso, além de permitir 

inferir em que medida aspectos relativos ao ambiente urbano construído estão 

associados à possibilidade de ocorrência de um evento de homicídio doloso. Em 

detalhe, tem-se: 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as relações entre o crime violento tipificado como homicídio doloso - 

expressão marcante do fenômeno da violência urbana - e as condições de urbanização 

do território, tendo como dimensão espacial a Região Metropolitana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte (RMVPLN) e o município paulista de Lorena/SP, sendo a primeira uma 

análise descritiva em escala regional entre os anos de 2004 e 2014 e a segunda uma 

análise exploratória em escala urbana entre os anos de 2010 e 2016. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Por meio de informações sobre mortalidade disponibilizadas pelo Ministério da 

Saúde (SIM-DATASUS), compreender a dinâmica de crescimento do homicídio em 

escala regional a partir da elaboração de tabelas e gráficos temáticos que apresentam a 

evolução desse tipo de crime na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte entre os anos de 2004 e 2014; 

- Construir para o município de Lorena/SP, com informações do Censo 2010 

(IBGE), um indicador de bem-estar urbano que represente aspectos físico-territoriais do 
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ambiente construído, estabelecendo o georreferenciamento deste com as Unidades 

Territoriais de Planejamento (UTP) contidas no Plano Diretor do município;  

- Construir para o município de Lorena/SP, por meio de registros oficiais da 

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), um indicador que represente as 

taxas de homicídio doloso, por índices de ocorrência e de residência, estabelecendo o 

georreferenciamento destes com as Unidades Territoriais de Planejamento (UTP) 

contidas no Plano Diretor do município;  

- Produzir mapas temáticos na escala urbana que representem as dimensões do 

ambiente urbano construído, o índice relacionado ao bem-estar urbano e os índices de 

homicídio doloso em Lorena/SP entre os anos de 2010 e 2016, utilizando- se dos 

indicadores construídos e das unidades espaciais intra-urbanas estabelecidas (UTP); 

- Associar, através de métodos estatísticos de correlação e regressão linear, os 

indicadores urbanos construídos (bem-estar urbano e homicídio doloso) a fim de aferir a 

tendência de influência de um sobre o outro, ou seja, em que medida as condições 

físico-territoriais do ambiente urbano construído explicam a ocorrência e a vitimação do 

crime de homicídio doloso na cidade de Lorena/SP. 

 

 

1.3 Hipótese de Pesquisa 

 

Os fatores causadores do acréscimo no quadro da criminalidade urbana são de 

natureza diversa, sendo que muitos estudos apontam causalidades sociais, outros 

atribuem explicações econômicas ou ainda espaciais e até predisposição genética. 

CERQUEIRA (2013, p.97). 

No entanto, para Diniz e Ribeiro (2005), mesmo sendo inúmeras as hipóteses e 

as construções teóricas que versam sobre a incidência criminal, quando o estudo da 

criminalidade violenta é feita a partir de uma perspectiva espacial, as formulações 

teóricas que versam sobre o plano do indivíduo são inadequadas para nortear a 

construção de hipóteses de estudo, sendo mais apropriado utilizar abordagens da 

“desorganização social”, que partem do principio de que a criminalidade emerge como 

consequência de problemas associados aos mecanismos de controle social, 

condicionadas por fatores estruturais, como status econômico, heterogeneidade étnica, 

mobilidade residencial, urbanização e migração. 
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Nesse contexto, a presente pesquisa parte da hipótese de que o homicídio - 

forma especifica de crime violento - não se distribui homogeneamente pelo espaço 

regional e urbano, exibindo um padrão espacial característico que tende a guardar 

relação com o processo histórico de urbanização.  

 

 

1.4 Justificativa 

  

Segundo o sociólogo Julio Waiselfisz (2011, 2012 e 2015), como resultado de 

vários processos econômicos e sociais convergentes, a geografia dos homicídios tem se 

alterado significativamente nas últimas décadas, apontando para importantes mudanças 

nos padrões de produção da violência homicida no país.  

Para o autor citado, essas alterações se dão a partir de dois processos 

concomitantes de desconcentração: primeiro, pela interiorização da violência homicida, 

que até fins do século passado concentrava-se nas capitais e em grandes metrópoles 

(São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Vitória e Belo Horizonte), mas que a partir de 2003 

praticamente se estagna nos aglomerados metropolitanos, transferindo o dinamismo de 

crescimento das taxas médias aos municípios do interior dos estados e; pelos mesmos 

fatores, um segundo tipo de desconcentração que dissemina o fenômeno entre os 

estados, resultando em incrementos significativos nos níveis de violência em diversas 

unidades da federação que, até então, esse não era um problema central.  

Por fim, acerca desses dois movimentos – interiorização e disseminação -, o 

autor pondera que “na realidade, trata-se de um único processo: a migração dos polos 

dinâmicos da violência, de um limitado número de regiões metropolitanas de grande 

porte para áreas de menor tamanho e menor presença do Estado” (WAISELFISZ, 2015, 

p. 37). 

Nesse sentido, o recorte espacial escolhido para pesquisa - Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte, de forma abrangente, e o município paulista de 

Lorena, de modo específico – parece ser oportuno, porquanto se trata de um contexto 

metropolitano emergente, mas que ainda preserva dinâmicas, características e aspectos 

interioranos. Não obstante, a escolha de Lorena também parece ser adequada, na medida 

em que permite examinar e analisar a dinâmica espacial do homicídio doloso a partir da 

realidade de um pequeno município, “onde os estudos tendem a ser essencialmente 
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descritivos, portanto, descuidados no que se refere aos fatores vinculados à violência 

urbana neste nível de agregação” (DINIZ; NAHAS; MOSCOVITCH, 2003, p.8).  

Ademais, a escolha do tema é pertinente para área do planejamento urbano e 

regional, uma vez que a abordagem territorial através do uso de indicadores 

georreferenciados atualizados periodicamente permite subsídios importantes para 

formulação de políticas públicas, uma vez que padrões espaciais da violência associados 

a outras dimensões da qualidade de vida urbana permitem uma melhor compreensão do 

fenômeno (ibidem, p. 2) 

Por fim, é salutar o esforço para consolidação e aplicação de métodos científicos 

para a construção de indicadores urbanos que possam ser utilizados no âmbito das 

políticas públicas para o tratamento de problemas que demandam estratégias baseadas 

nos diferenciais intra-urbanos de eventos em saúde, como é a questão da mortalidade 

por homicídio, que não ocorre de forma homogênea no território urbano. 

Não obstante, a correlação entre os dados se faz necessária, uma vez os 

indicadores de homicídio doloso - expressão cruel dos territórios em disputa – não 

podem ser vistos isoladamente e, por sua vez, indicadores socioeconômicos por si só 

não podem, exclusivamente, justificar situações de violência (KOGA; RAMOS; 

NAKANO, 2008).  

Ante o exposto, a presente dissertação se organiza em seis capítulos. No 

primeiro são apresentados os objetivos, a justificativa, o problema e a hipótese da 

pesquisa, assim como o contexto e a relevância do tema para o Vale do Paraíba. No 

Capítulo 2 faz-se uma breve revisão da literatura, abordando aspectos conceituais com 

ênfase para autores e obras que estudam o território, a violência e a relação entre ambos. 

O Capítulo 3 trata dos métodos utilizados na pesquisa, considerando o estabelecimento 

de duas abordagens distintas e complementares, porquanto, parte-se de recortes 

espaciais e temporais diferentes, demandando, portanto, métodos específicos para 

análise na dimensão regional e na dimensão urbana. O Capítulo 4 faz uma breve 

contextualização espacial, apresentando os aspectos históricos e geográficos que 

serviram para a formação social e econômica do Vale do Paraíba e do município de 

Lorena/SP, para o qual se apresenta um relatório fotográfico para ilustração de aspectos 

da paisagem urbana. O Capítulo 5 apresenta e discute os resultados alcançados, 

oferecendo um conjunto de indicadores, mapas, tabelas e gráficos relevantes para o 

tema e que poderão, inclusive, ser aproveitados para estudos posteriores, seja no âmbito 
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acadêmico como no âmbito da gestão urbana. O Capítulo 6 refere-se à conclusão da 

dissertação.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A proposta da presente pesquisa é avaliar, no âmbito do tema da violência 

urbana, o fenômeno do crime violento a partir da análise especifica de dados relativos 

ao crime de homicídio doloso, contextualizando-os com aspectos físico-territoriais 

resultantes do processo de urbanização, considerando que reconhecimento destes “pode 

ser uma saída para estabelecer as diferentes prioridades políticas” (BECKER, 2007. 

p.35).  

Deste modo, torna-se importante ampliar o entendimento do conceito de 

território, que para o geógrafo Milton Santos: 

(...) tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O 

território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de 

pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; o 

lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vid. 

(SANTOS, 2007, p. 14). 

 

Nesse contexto, o território se coloca para além do sentido restrito enquanto 

espaço geográfico, mas, sobretudo, como elemento mediador na compreensão de 

processos econômicos, políticos e sociais (KOGA; RAMOS; NAKANO, 2008).  

Para o geógrafo Henry Lefebvre (2000, p. 349) o território apresenta-se 

“politicamente instrumental, facilitando, com isso, o controle da sociedade”. Essa 

dominação é classista, cujo poder advém de duas fontes, primeiro da propriedade 

privada do solo e, em segundo lugar, pela ação do Estado (LEFEBVRE, 2000, p. 42).  

Sobre o problema da propriedade privada no Brasil, para a historiadora Emília 

Viotti da Costa, é fundamental o entendimento dos efeitos histórico-sociais que 

remontam a promulgação da Lei de Terras (1850), que determinava que a aquisição de 

terras públicas deixasse de ser feita mediante doação do Estado e passasse a ser feita 

somente por meio de compra. Deste modo, a terra passa a ser vista como uma 

mercadoria, um símbolo representativo de poder econômico e não mais apenas de 

prestígio social, transferindo-se, portanto, as decisões concernentes à sua utilização para 

aqueles indivíduos com capital suficiente para comprá-las (COSTA, 1977, p.172).  

Há então, como efeito, um processo de valorização da propriedade privada no 

Brasil, seja na mentalidade das pessoas, quando o título passa a legitimar a dominação e 

exploração, seja no campo jurídico, quando passa a ser tratada como mercadoria. Sob 

esse aspecto, o historiador Sérgio Buarque de Holanda elucida que valores autoritários e 

paternalistas da esfera doméstica - herança rural - vão sendo assimilados pelas demais 
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esferas do relacionamento social, ampliando-se ao ponto de constituírem a própria 

sociedade política brasileira, que passa a ser, deste modo, um caso de sociedade 

patrimonialista, onde há uma invasão da esfera pública pelo privado (HOLANDA, 

1985, p. 80-81). 

 Segundo o renomado jurista Raymundo Faoro (2001, p. 205) essa sociedade 

patrimonialista permanece dominante no Brasil após a independência, porém, mesmo 

antes da emancipação política, a aliança do poder aristocrático com as elites agrárias 

locais permitiu construir um modelo de Estado que protege sempre os intentos de 

segmentos sociais donos da propriedade e dos meios de produção.  

Esse processo, nas palavras do sociólogo José de Souza Martins (2000, p. 27):  

 

significou a manutenção e consolidação do poder daqueles que possuíam 

terras. Paralelamente, outras ações se dirigiram nessa mesma direção e 

ajudaram a criar um Estado não igualitário, clientelista e patrimonialista, com 

uma sociedade distinta do ideal de Estado moderno, conformada por grupos 

sociais com direitos desiguais (MARTINS, 2000, p. 27). 

 

 Com relação à ação do Estado na produção do espaço, que deve ser função 

pública, destaca-se sua submissão a interesses privados, porquanto 

 

não se pode negar a regência orquestrada do mercado imobiliário 

especulativo, que se dá no cotidiano dos territórios das cidades brasileiras. É 

esse mercado que define onde se fará a cidade, um legado que vem sendo 

construído ao longo da história da urbanização brasileira (KOGA, 2013).  

 

Nesse sentido: 

 

As cidades brasileiras expõem legados históricos que constituem dívidas 

socioterritoriais acumuladas durante séculos de urbanização segundo padrões 

desiguais do ponto de vista social, excludente do ponto de vista territorial e 

predatório do ponto de vista ambiental. Esse quadro de crise urbana aparece 

em diversos contextos regionais e socioambientais, desde as cidades da zona 

costeira até aquelas localizadas nas regiões do interior mais recôndito do país 

(NAKANO, 2008, p. 54). 

 

Esse padrão desigual e excludente de urbanização, em grande medida, é operado 

pela lógica regressiva do investimento público, a partir da concentração de recursos em 

áreas privilegiadas – segregadas -, que resulta na escassez de investimentos em outras 

regiões – excluídas -, ocupadas, sobretudo, por trabalhadores pobres. Para Milton 

Santos, “deixado ao quase exclusivo jogo do mercado, o espaço vivido consagra 

desigualdades e injustiças e termina por ser, em sua maior parte, um espaço sem 

cidadãos” (SANTOS, 2007, p. 43).  
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Sobre esse aspecto, o arquiteto Flávio Villaça (2012) observa uma grande 

perversidade no caso da urbanização brasileira, que consiste no fato do problema central 

do país não ser necessariamente a pobreza, mas a desigualdade – econômica e de poder 

político – e as injustiças a ela associadas, sendo a segregação urbana a mais importante 

manifestação espacial da desigualdade que impera em nossa sociedade, sobretudo nas 

metrópoles, onde fica mais evidente o desnível que existe entre o espaço urbano dos 

mais ricos e o dos mais pobres.  

Ao analisar a distribuição espacial das classes sociais no município de São 

Paulo, o citado autor revela um processo lógico de desenvolvimento de uma Área de 

Grande Concentração das Camadas de Alta Renda, em uma região geral da cidade que 

não abrange nem 20% da população da Região Metropolitana. Esse fenômeno da 

excepcional concentração dos ricos em áreas diminutas está presente em todas as 

grandes metrópoles brasileiras – Rio de Janeiro (Barra da Tijuca); Porto Alegre 

(Independência / Moinhos de Vento); Belo Horizonte (Lourdes / Savassi); Recife (Boa 

Viagem); Curitiba (Batel); Fortaleza (Aldeota); Salvador (Iguatemi) (VILLAÇA, 2012). 

Em síntese, a fim de atender aos interesses do “jogo do mercado”, o Estado, 

responsável pela gestão do orçamento público, direciona grandes quantidades de 

recursos destinados à urbanização para as chamadas áreas de segregação, onde há 

excepcional concentração de ricos, o que resulta na escassez de recursos disponíveis 

para outras regiões, que passam a se configurar como áreas precárias, urbanisticamente 

incompletas e economicamente desvalorizadas, que se tornam lugar para os 

trabalhadores pobres. Trata-se, portanto, de um modelo de investimento regressivo que 

destina muito dinheiro para atender poucos; e pouco dinheiro para atender a muitos. 

Para Maricato (2008), além dessa tradição de um investimento público 

regressivo, perpetuado pelas gestões locais, a partir da “lógica da geração e captação das 

rendas fundiária e imobiliária que tem como uma de suas consequências o aumento dos 

preços de terrenos e imóveis”, outra consequência desse tipo de processo de produção 

das cidades brasileiras é a escalada da violência e o aumento no número de homicídios. 

 

Estes se referem especialmente aos jovens e entre estes, aos pardos e negros. 

Diferentemente do conceito formado na opinião pública, não é nos bairros de 

mais alta renda que a violência mostra sua face mais cruel. Ali ganha mais 

importância os crimes contra o patrimônio (roubos de carros especialmente). 

A frequente morte de jovens nas ruas pode ser constatada exatamente em 

bairros que apresentam os mais baixos níveis de renda e escolaridade. Não 

por coincidência, esses bairros constituem regiões marcadas pela ilegalidade 

(na ocupação do solo e na resolução de conflitos) e pela precariedade em 

relação aos serviços públicos e privados (MARICATO, 2008). 
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Tem-se então que aqueles que vivem em regiões urbanisticamente precárias e 

bairros pobres são, na verdade, mais vulneráveis a serem vítimas da violência homicida. 

Todavia, há na sociedade brasileira, uma persistente tendência em relacionar “territórios 

de vulnerabilidade social como áreas violentas e perigosas. Esta associação direta e 

simplista acaba por construir no imaginário coletivo o estigma da degeneração social em 

grande parte da população brasileira” (KOGA; RAMOS; NAKANO, 2008). 

Sobre esse aspecto, a antropóloga Teresa Pires do Rio Caldeira (2000, p. 135) 

poderá: 

A profunda desigualdade que permeia a sociedade brasileira certamente serve 

de pano de fundo à violência cotidiana e ao crime. A associação de pobreza e 

crime é sempre a primeira que vem à mente das pessoas quando se fala de 

violência. Além disso, todos os dados indicam que o crime violento está 

distribuído desigualmente e afeta especialmente os pobres. No entanto, 

desigualdade e pobreza sempre caracterizaram a sociedade brasileira e é 

difícil argumentar que apenas elas explicam o recente aumento da 

criminalidade violenta. Na verdade, se a desigualdade é um fator explicativo 

importante, não é pelo fato de a pobreza estar correlacionada diretamente 

com a criminalidade, mas sim porque ela reproduz a vitimização e a 

criminalização dos pobres, o desrespeito aos seus direitos e a sua falta de 

acesso à justiça. 

 

Ainda acerca dessa questão, o sociólogo e criminologista Loïc Wacquant faz 

uma importante distinção entre a violência “vinda de baixo” e a violência “vinda de 

cima”. Para o referido autor, é realmente tentador encarar a violência urbana, sobretudo 

as explosões de violência coletiva em grandes cidades, como sintomas de patologias 

morais das classes baixas e de elementos inferiores da classe trabalhadora. No entanto, 

ao analisar grandes distúrbios populares ocorridos na Inglaterra, França e Estados 

Unidos, o autor explica que a inquietação pública por parte dos pobres urbanos da 

Europa e América do Norte constitui uma resposta (sócio) lógica à compacta violência 

estrutural liberada sobre eles, conformando uma violência “vinda de cima”, que acaba 

por marginalizar e estigmatizar os pobres (WACQUANT, 2001, p. 5).  

Para Wacquant, tal violência estrutural se estabelece a partir de três componentes 

principais: 

(1) desemprego em massa, persistente e crônico, representando, para 

segmentos inteiros da classe trabalhadora, a desproletarização que trazem seu 

rastro aguda privação material; (2) o exílio em bairros decadentes, onde 

escasseiam os recursos públicos e privados, na medida em que a competição 

por eles aumenta devido à imigração; (3) crescente estigmatização na vida 

cotidiana e no discurso público, tudo isso ainda mais terrível por ocorrer 

contra o pano de fundo de uma escalada geral da desigualdade (ibidem, p. 6). 
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Ao que parece, essa violência chamada de estrutural tem forte relação com 

aquilo chamado por ZIZEK (2014, p. 17) de “violência sistêmica fundamental do 

capitalismo, que consiste nas consequências muitas vezes catastróficas do 

funcionamento regular de nossos sistemas econômicos e políticos”. Ou ainda, com 

aquilo que Walter Benjamin chamou de violência pura, divina, que parece irromper “do 

nada” (ibidem, p. 24).  

Trazendo essa discussão para o Brasil, Caldeira (2000, p. 45) aponta que “a 

violência e o crime não existem isoladamente na sociedade brasileira, mas sim num 

tenso diálogo com a consolidação democrática”. Deste modo, a violência urbana, nas 

proporções atuais, estaria relacionada com o nível de efetividade democrática do Estado 

(COSTA, 2011). Não obstante, dentro desse contexto de violência estrutural-sistêmica e 

consolidação democrática, cabe repercutir a relação negativa entre crime e coesão social 

(DINIZ; RIBEIRO, 2005) e o atual conceito de cidadania no Brasil.  

Em relação a este último aspecto, SOUKI (2006), a partir de revisão 

bibliográfica da obra do inglês T.H. Marshall, faz um estudo propositivo sobre 

cidadania no Brasil apoiada, sobretudo, em Milton Santos (2005). Dentro do estudo 

feito pela autora citada, tem-se por cidadania, fundamentalmente, a ideia de um 

consenso político sobre o pertencimento do indivíduo a uma comunidade cívica - que 

implica um método de inclusão social oriundo da percepção das elites acerca da 

desigualdade como algo que lhes afeta, no sentido de afetar seu bem-viver. Essa 

consciência teria provocado na Inglaterra um efeito integrador essencial para 

convivência em sociedade entre os economicamente muito desiguais. No entanto, o caso 

brasileiro é de uma “cidadania regulada”, termo cunhado pelo geógrafo Milton Santos 

que faz referência a não universalidade dos direitos e a manutenção de uma estrutura 

capitalista que perpetua a exclusão social e o fenômeno histórico da convivência da 

pobreza com a riqueza no mesmo espaço, quadro que tende a se agravar com a 

urbanização acelerada, sobretudo nas metrópoles dos países periféricos, e que só seria 

alterado com uma política de estado. 

 

 

2.1 Métodos 

  

Acerca do método de pesquisa, considerando que a análise do homicídio doloso 

está proposta em duas dimensões espaciais - regional e urbano -, há de se construir, 
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obviamente, procedimentos metodológicos distintos. Para tanto, esse Capítulo tratará de 

elucidar sobre os métodos escolhidos, enfatizando suas diferenças, as fontes de dados e 

informações, as decisões quanto ao recorte temporal entre outros aspectos. 

 

 

2.2 Fonte de dados sobre homicídio doloso 

 

Em primeiro lugar, no que concerne a fonte de dados sobre homicídios no Brasil, 

ressalta-se que a responsabilidade sobre o registro de ocorrências, assim como 

sistematização e divulgação do mesmo, está a cargo do poder executivo estadual, por 

meio das secretarias de segurança pública e suas respectivas instituições que exercem 

funções de polícia judiciária. No entanto, considerando que o homicídio é um evento 

que resulta num óbito, o Sistema de Informação sobre Mortalidade, mantido pelo 

Ministério da Saúde (SIM-DATASUS/MS) se constitui outra importante fonte de dados. 

Assim, torna-se imperativo a decisão sobre qual fonte utilizar: registros da polícia, do 

Ministério da Saúde ou ambos. 

Nesse contexto, Castro, Assunção e Durante (2003) compararam os dados de 

homicídios registrados pelos dois sistemas de informação para o estado de Minas Gerais 

e concluíram que há uma grande regularidade temporal nos registros policiais, 

indicando que as informações disponibilizadas pela Polícia Militar são mais completas 

do que aquelas registradas pelo Ministério da Saúde para municípios que possuam 

população até 100.000 habitantes. Não obstante, a pesquisa aponta que para municípios 

mais populosos, o SIM-DATASUS pareceu recuperar de forma mais completa os óbitos 

por homicídios. Todavia, para os autores citados, independente da fonte de dados que se 

escolha, tem-se que o homicídio “é um dos tipos de crime menos sujeitos a 

subnotificação, por causa de sua gravidade e da dificuldade de desaparecimento do 

corpo da vítima, que serve como prova da ocorrência do delito” (CASTRO; 

ASSUNÇÃO; DURANTE, 2003, p. 170). 

Deste modo, para a presente pesquisa, fez-se a escolha de utilizar os dados 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde, por meio do SIM-DATASUS para a análise 

do homicídio na dimensão regional – aplicado à RMVPLN que agrega 39 municípios. 

Já para a análise na dimensão urbana, optou-se em utilizar os registros oficiais da 

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), através do portal da 
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transparência mantido pelo órgão e também presencialmente na Delegacia de Polícia de 

Lorena – município com população inferior a 100 mil habitantes. 

Essa escolha implica em intervalos temporais distintos para as dimensões de 

análise. Os dados do SIM estão organizados desde o ano de 1996 até o ano de 2014. Já 

os dados no Registro Digital de Ocorrências (RDO) para o município de Lorena/SP se 

referem aos anos entre 2010 e 2016. Deste modo, a pesquisa para a Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte se atém aos anos entre 2004 e 2014, a 

fim de considerar o intervalo de uma década, e os estudos para Lorena consideram o 

intervalo disponibilizado pela SSP-SP, ou seja, entre os anos 2010 e 2016.  

Uma vez escolhido os métodos para obtenção de dados de homicídio contidos 

em registros oficiais mantidos por órgãos governamentais, apresentam-se, a seguir, os 

métodos para as análises espaciais propostas considerando a dimensão do território 

regional e, posteriormente, a dimensão do território urbano. 

 

 

2.3 Método para análise do homicídio doloso na escala regional 

 

Como exposto anteriormente, para análise do homicídio na escala regional, 

tendo por recorte espacial a RMVPLN, a presente pesquisa se utilizará de dados 

disponibilizados pelo SIM/MS, que é, desde 1975, um sistema de informação nacional 

baseado nos atestados de óbitos. O sistema é acessado diretamente pelo Portal da Saúde 

vinculado ao SUS (DATASUS), sendo que a consulta dos dados de homicídio é feita 

por meio de um tabulador genérico de domínio público denominado aplicativo 

TABNET, que permite, entre outras pesquisas, o acesso à mortalidade de 1996 a 2014 

pela CID-10. 

Cabe ressaltar que os registros do SIM/MS são utilizados pelo Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) para a elaboração das edições anuais do mapa 

da violência para o Brasil, cujo método considera homicídio as agressões e intervenções 

legais obtidos pela soma das seguintes CIDs 10: X85-Y09 e Y35-Y36.  

Deste modo, a presente pesquisa faz uso do método do IPEA para análise do 

crime violento caracterizado por homicídio RMVPLN – região metropolitana criada em 

2012 e integrada por 39 municípios – no recorte temporal de uma década, entre os anos 

de 2004 e 2014. 
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Para essa dimensão, a análise e discussão sobre a taxa geral de homicídio se 

atêm a todos os trinta e nove municípios que compõe as cinco sub-regiões da 

RMVPLN. No entanto, considerando que mais de 90% da população regional – que 

concentra 2,5 milhões de habitantes – se reúne num conjunto de dezessete municípios 

que possuem individualmente população superior a 20 mil habitantes, optou-se, somente 

para esses, aprofundar a análise do homicídio para outros aspectos: homicídio de jovens, 

homicídio por gênero e homicídio com uso de arma de fogo. 

Por fim, para a discussão dos resultados, os registros encontrados no 

SIM/DATASUS para os municípios da RMVPLN foram organizados em tabelas, 

quadros e gráficos temáticos.  

 

 

2.4 Método para análise do homicídio doloso na escala urbana 

 

De outro lado, o método para análise do homicídio doloso no espaço intraurbano 

de Lorena/SP se fez, basicamente, pela relação deste evento com as condições de 

urbanização verificadas a partir das Unidades Territoriais de Planejamento (UTPs) 

demarcadas no Plano Diretor em vigor. A análise se pautou pela correlação do indicador 

de bem-estar urbano - referente ao ambiente urbano construído - e o indicador de 

homicídio doloso – que é constituído por dois índices que se complementam, sendo um 

relacionado ao local de ocorrência do fato e outro que considera o local de residência da 

vítima (vitimação). 

 Como dito, as Unidades Territoriais de Planejamento (UTPs) são utilizadas pela 

pesquisa como unidade geográfica de análise na dimensão urbana. Assim, além da 

legislação urbanística vigente no município de Lorena, utilizou-se a planta cadastral 

atualizada fornecida pela Prefeitura Municipal de Lorena, contendo, além dos polígonos 

representativos das UTPs, o desenho da malha viária, nomenclatura das vias, contorno 

das quadras, hidrografia, rodovias, ferrovia e o traçado do perímetro urbano.  

 Para construção do indicador de homicídio doloso, por ocorrência e por 

residência, foram coletados registros oficiais relativos aos anos de 2010 a 2016 junto à 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, primeiramente por meio do 

Portal da Transparência mantido pelo órgão e, posteriormente, no Cartório Criminal da 

Delegacia de Polícia de Lorena/SP. 
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 Já para a construção de um indicador social capaz de representar aspectos da 

realidade do ambiente urbano construído nas diferentes regiões que compõe a cidade, 

fez-se a opção do método apresentado pelo Observatório das Metrópoles, vinculado ao 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(IPPLUR – UFRJ), denominado Indicador do Bem-Estar Urbano Municipal (IBEU-

Municipal). Esse indicador possui a vantagem de utilizar, exclusivamente, variáveis 

contidas no censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que são possíveis de serem trabalhadas nas UTPs do Plano Diretor 

de Lorena, uma vez que essas foram construídas a partir da aglomeração de setores 

censitários, sendo, portanto, áreas de ponderação. 

 Por fim, ressalta-se que: as Unidades Territoriais de Planejamento oficiais, 

estabelecidas no Plano Diretor de Lorena em 2016, foram adaptadas para a presente 

pesquisa a fim de facilitar a caracterização e análise do território urbano (1); os dados 

brutos de homicídio doloso foram corrigidos estatisticamente em estimativas bayesianas 

para 10.000 habitantes (2) e; a correlação entre os indicadores de bem-estar urbano e de 

homicídio doloso foram calculados pelo método de correlação linear de Pearson, assim 

como pela análise de diagramas de dispersão e do coeficiente de determinação.  

 Feito essa síntese introdutória, apresenta-se de forma detalhada as etapas do 

método estabelecido para análise na dimensão urbana. 

 

 

2.5 Método para construção da base territorial 

 

A presente pesquisa considera a hipótese de que o crime tipificado como 

homicídio doloso, seja no que concerne sua ocorrência – lugar onde o homicídio 

aconteceu -, como no que diz respeito ao seu grau de vitimação – lugar de residência da 

vítima -, possui relação com o ambiente urbano construído, ou seja, a violência 

homicida possui associação com questões físico-territoriais ligadas à disponibilidade, 

oferta e acesso a equipamentos e serviços públicos de infraestrutura urbana.  

Essa hipótese encontra lastro teórico no próprio conceito de cidade, que para o 

geógrafo Roberto Lobato Corrêa (2004) é lugar privilegiado de ocorrência de uma série 

de processos sociais, com destaque para acumulação de capital e reprodução social, que 

criam funções (atividades) e formas espaciais (materializações), sendo, portanto, 
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organizada espacialmente como reflexo e condicionante da própria sociedade, logo, 

tem-se que uma grande característica do espaço urbano é a heterogeneidade.  

Sendo assim, a análise de fenômenos urbanos, a priori, deve reconhecer as 

diferenças e desigualdades inerentes ao espaço socialmente construído. Para tanto, a 

divisão voluntariosa do espaço urbano em áreas menores que tendem a respeitar certo 

nível de homogeneidade de ocupação, padrão construtivo e condições socioeconômicas 

da população, se mostra uma estratégia viável para estudos na área do planejamento 

urbano e regional.  

Exemplo disso são as Unidades de Planejamento (UP), cujo caso notável é o do 

município de Belo Horizonte/MG, que contém atualmente 80 UPs criadas para auxiliar 

a execução de políticas públicas, incluindo o orçamento participativo.  

Segundo informações disponíveis na página oficial da Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH), após a elaboração do Plano Diretor Municipal em 1993, deu-se início 

ao desenho de unidades intraurbanas para agregação de informação e planejamento 

urbano, sendo que a administração municipal utilizou-se das seguintes referências para 

delimitações das UPs: a) a inserção total em determinada Administração Regional; b) o 

número de unidades seria tal que não permitisse a excessiva fragmentação da leitura do 

espaço urbano e, ao mesmo tempo, a diluição dos dados; c) a possibilidade real de 

identificação da unidade por parte da população local, levando à opção de constituí-las 

como agregação de bairros, conforme limites popularmente conhecidos; d) o respeito à 

homogeneidade de ocupação, tendo em conta o padrão construtivo e perfil 

socioeconômico da população; e) a não inclusão de barreiras físicas ou estruturas viárias 

de grande impacto dentro de cada UP; f) a existência de elementos polarizadores e; g) a 

compatibilidade com os setores censitários do IBGE. 

 Nesse contexto, a pesquisa ora apresentada se utiliza das Unidades Territoriais 

de Planejamento (UTP), estabelecidas no Plano Diretor de Lorena, cuja revisão foi 

concluída em 2016, e que foram construídas a partir de critérios muito similares aos 

utilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Ante o exposto, apresenta-se um breve 

histórico evolutivo das políticas de planejamento urbano no município, com ênfase para 

as estratégias de estabelecimento de divisões espaciais sobre o território urbano, como 

veremos a seguir. 
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2.5.1 Políticas de planejamento urbano em Lorena/SP 

 

O município de Lorena, por possuir população superior a 20 mil habitantes e por 

estar inserida em uma Região Metropolitana, enquadra-se no rol de municípios que por 

exigência da Lei Federal nº 10.257/2001 (do Estatuto da Cidade) deve conter o Plano 

Diretor, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, executada 

pelo Poder Público municipal, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (BRASIL, 2001). 

O primeiro Plano Diretor do Município foi elaborado em 1975, denominado 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Esse plano é anterior à Constituição 

Federal de 1988 que de forma inédita incluiu um capítulo exclusivo para a Política 

Urbana e atribuiu aos municípios a competência de promover o adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano.  Sendo assim, o Plano de 1975 tratou de questões urbanísticas no conjunto 

de um planejamento estratégico de caráter administrativo para o município. 

Em 1992, duas importantes leis municipais urbanísticas foram criadas: Lei nº 

1963 que dispõe sobre uso e ocupação do solo urbano e; Lei nº 1964 que estabelece o 

código de obras do município, ambas ainda vigentes. 

A Lei Municipal nº 1963/1992 (uso e ocupação do solo urbano) dividiu a zona 

urbana de Lorena em 17 (dezessete) Unidades de Vizinhança (UVs), contidas em 05 

(cinco) setores, sendo: a) Setor Norte: U.V.1, U.V.2, U.V.3, U.V.16; b) Setor Leste: 

U.V.6, U.V.7, U.V.9, U.V.10, U.V.11, U.V.13, U.V.14; c) Setor Oeste: U.V.4, U.V.5, 

U.V.8, U.V.12; d) Setor Sul: U.V.15 e; Distrito de Canas: U.V.17. Essa delimitação 

pode ser vista na Figura 01 a seguir. 
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Figura 1 - Unidades de Vizinhança (UVs) de Lorena/SP. 

 
Fonte: Lorena, 1992. 

 

Em 1995, foi elaborado o primeiro Plano Diretor de caráter exclusivamente 

urbanístico, no entanto, o mesmo não pôde fazer uso de um conjunto de instrumentos 

urbanísticos que ainda estavam sendo debatidos no âmbito da regulamentação da 

Política Urbana estabelecida pela Constituição. Essa regulamentação só ocorreu em 

2001, com a aprovação da Lei do Estatuto da Cidade. Ainda assim, esse Plano 

estabelece a demarcação de Unidades de Planejamento. 

Após o Estatuto da Cidade, foram feitas outras duas revisões do Plano Diretor de 

Lorena, sendo uma em 2010, que oficializou os bairros urbanos e rurais a partir de um 

mapa específico (Figura 02); e outra em 2016, que atualmente vigora.  

Essa última - Lei Municipal Complementar nº 244/2016 (LORENA, 2016a), 

pretende incrementar a construção de um Sistema Municipal de Planejamento Urbano, a 

partir da delimitação das Unidades Territoriais de Planejamento (Figura 03), que foram 

definidas nos seguintes termos: 
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Art. 242. Ficam criadas as Unidades Territoriais de Planejamento (UTP), 

demarcadas no MAPA 02, apenso ao presente plano diretor, formadas por um 

ou mais bairros reunidos, e definidas pelas características de homogeneidade 

de uso e ocupação do solo, vocação urbana da área e perfil socioeconômico 

dos moradores.  

Parágrafo único. As Unidades Territoriais de Planejamento (UTP) são 

divisões espaciais localizadas dentro do perímetro urbano com objetivo de 

auxiliar a política de desenvolvimento urbano, por meio da descentralização 

do planejamento, execução e avaliação dos programas, planos e projetos de 

interesse urbanístico.  

Art. 243. Para definição de uma Unidade Territorial Urbana foram utilizados 

os seguintes critérios: 

I – compatibilidade com os setores censitários do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE); 

II – respeito a limites popularmente conhecidos, a partir da agregação de 

bairros, de modo a facilitar a identificação da unidade pela população local; 

III – padrão construtivo das edificações; 

IV- perfil socioeconômico da população residente e usuária; 

V – aspectos do uso e ocupação do solo urbano.  

 

Do texto da lei, ressalta-se que: a divisão do espaço urbano, que configura as 

atuais UTPs, tem por objetivo servir de auxílio à política de desenvolvimento urbano, 

atribuição do Município (1); as UTPs são definidas pelas características de 

homogeneidade de uso e ocupação do solo, vocação urbana e perfil socioeconômico dos 

moradores (2) e; a compatibilidade com os setores censitários do IBGE é critério de 

definição do perímetro das UTPs, o que facilita o entendimento dos indicadores e a 

criação de índices a partir do acesso a microdados gerados periodicamente pelo censo 

demográfico (3). 

Essa última observação é de suma importância para a presente pesquisa, pois a 

compatibilidade com os setores censitários demarcados pelo IBGE, permite que se 

desenvolva para as UTPs indicadores sociais que servirão à análise proposta e que, 

posteriormente, poderão ser aproveitados pela administração pública, sendo de grande 

utilidade à gestão urbana do município.  
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Figura 2 - Bairros urbanos e rurais de Lorena/SP. 

 
Fonte: Lorena, 2010. 
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Figura 3 - Unidades Territoriais de Planejamento (UTP) de Lorena/SP 

 
Fonte: Lorena, 2016a 
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 Em suma, considerando que um dos objetivos da presente pesquisa consiste em 

correlacionar os indicadores de homicídio doloso e de bem-estar urbano, torna-se 

imprescindível a contextualização dos índices produzidos com o território urbano e, 

assim sendo, mostra-se adequada a utilização das Unidades Territoriais de Planejamento 

de Lorena, porquanto as mesmas foram desenhadas a partir da agregação de setores 

censitários do IBGE.  

 Dentro desse contexto, tem-se que o método desenvolvido pelo Observatório das 

Metrópoles para construção do indicador de bem-estar urbano pode ser empregado no 

estudo proposto, porquanto também faz uso de variáveis contidas no censo demográfico 

produzido pelo IBGE com base nos setores censitários de cada município. Não obstante, 

primeiramente, se faz necessário elucidar acerca do método para construção da base 

territorial a partir dos dados Censo 2010. 

 

 

2.5.2 Base de informações por setores censitários 

 

O censo demográfico é a mais complexa operação estatística realizada no país, 

quando são investigadas as características da população e de todos os domicílios, 

constituindo a única fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da 

população em todos os municípios brasileiros (INSTITUTO..., 2011). 

A periodicidade dos censos é regulamentada pela Lei nº 8.184, de 10 de maio de 

1991, que estabelece um máximo de dez anos para o intervalo intercensitário. A coleta 

do Censo Demográfico 2010 foi realizada no período de 1º de agosto a 30 de outubro de 

2010, utilizando por base o setor censitário, que é a menor unidade territorial, sendo 

constituída por áreas contíguas, integralmente contida em área urbana ou rural, 

respeitando-se os limites da divisão político-territorial, com dimensão adequada à 

operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do Território Nacional, o que 

permite assegurar a plena cobertura do País (ibidem). 

O IBGE disponibiliza os dados por setor censitário por meio de um conjunto de 

arquivos denominados, por convenção, “resultados do universo”. Estes dados reúnem 

informações, captadas por meio da investigação das características dos domicílios e das 

pessoas que foram investigadas para a totalidade da população, que são comuns aos dois 

tipos de questionários utilizados para o levantamento do Censo Demográfico 2010:  
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a) Questionário Básico – que contém 37 quesitos aplicados em todas as unidades 

domiciliares, exceto naquelas selecionadas para a amostra, e que contém a investigação 

das características do domicílio e dos moradores e;  

b) Questionário da Amostra – que contém 108 quesitos aplicados em todas as 

unidades domiciliares selecionadas para a amostra, abrangendo, além da investigação 

contida no Questionário Básico, outras características do domicílio e importantes 

informações sociais, econômicas e demográficas dos seus moradores.  

Segundo o IBGE (2011), essas informações estão distribuídas em 18 (dezoito) 

planilhas que reúnem cerca de 3.000 variáveis para cada Unidade da Federação (UF), 

constituindo uma base de informações por setor censitário organizada da seguinte 

forma:  

- Básico - O arquivo Basico_UF.xls contém os códigos e nomes das subdivisões 

geográficas e a informação básica do cadastro de áreas (totais, médias e variâncias); 

- Domicilio - São duas planilhas (Domicilio01_UF.xls e Domicilio02_UF.xls, que 

fornecem informações sobre características dos domicílios, informações sobre os 

moradores por sexo, idade e características do domicílio;  

- Responsável - São duas planilhas (Responsavel01_UF.xls e Responsavel02_UF.xls, 

que fornecem informações sobre os responsáveis por domicílios particulares 

permanentes por sexo, idade, alfabetização; 

- Pessoa - São três planilhas (Pessoa11_UF.xls a Pessoa13_UF.xls, que fornecem 

informação sobre a população residente por sexo, idade; 

- Entorno - São cinco planilhas (Entorno01_UF.xls a Entorno05_UF.xls, que fornecem 

informações sobre 10 variáveis a respeito do entorno das quadras/faces dos setores 

censitários ; e 

- Renda - São três planilhas (DomicílioRenda_UF.xls, PessoaRenda_UF.xls e 

ResponsavelRenda_UF.xls, que fornecem informação sobre os rendimentos dos 

domicílios, pessoas e responsáveis. 

Todas as planilhas supraindicadas têm a variável de identificação do setor 

censitário (Cod_setor), e a situação do setor censitário, sendo que os registros (ou 

linhas) de cada planilha estão classificados em ordem crescente de código do setor 

censitário. Cada linha de cada planilha fornece os dados de um setor censitário e cada 

coluna corresponde ao valor numérico de uma variável (ibidem). 

O município de Lorena/SP, pelos registros do arquivo básico, possui o código nº 

352720705, situado na grande região Sudeste (código 2), na UF São Paulo (código 35), 
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na mesorregião Vale do Paraíba Paulista (código 3513), na microrregião Guaratinguetá 

(código 35051), não pertencente a estrutura de Região Metropolitana (código 0), 

contendo 120 setores censitários, dos quais 106 estão em área urbanizada de cidade ou 

vila (código de situação do setor: 1) e outras 14 estão em zona rural (código de situação 

do setor: 8).  

Por método, a presente pesquisa utilizou-se de variáveis de setores censitários 

cujo código de situação é 1 (um), ou seja, que compõe a cidade e, por conseguinte, não 

representam a zona rural do município.  

Ademais, fez-se necessário adaptar as Unidades Territoriais de Planejamento 

oficiais do Plano Diretor para a presente pesquisa, reagrupando setores censitários e/ou 

alterando nomenclatura das UTPs para nomes popularmente conhecidos, atrelados ao 

nome do bairro, objetivando o melhor entendimento do contexto da localidade. O 

resultado dessa reorganização das UTPs pode ser examinado no APÊNDICE A, que 

apresenta tabela contendo o nome da UTP adaptada para a pesquisa; o código do setor; 

a situação do setor e; a UTP original – estabelecida no Plano Diretor do município.  

Todavia, a seguir, apresenta-se o método para construção do indicador de 

urbanização que se utiliza, justamente, dos dados censitários por setor do Censo 2010 

(INSTITUTO..., 2011) e, como veremos, se trata de uma adaptação para as UTPs de 

Lorena do método desenvolvido e utilizado pelo Observatório das Metrópoles para a 

elaboração do Índice de Bem-Estar Urbano dos municípios brasileiros (IBEU 

Municipal). 

 

 

2.6 Método para construção dos indicadores sociais 

 

Para analisar espacialmente o crime de homicídio doloso no território urbano do 

município de Lorena/SP faz-se necessário, no escopo da presente pesquisa, a leitura de 

aspectos físico-ambientais da realidade de cada uma das unidades espaciais intra-

urbanas. Para tanto, em que pese outros métodos, utilizou-se do instrumental dos 

indicadores sociais, a partir da construção de índices de homicídio doloso e de bem-

estar urbano, que foram mapeados, adotando as UTPs como referência espacial, gerando 

uma cartografia que procurou ilustrar as variáveis estudadas. 

O método utilizado para construção dos indicadores, assim como os resultados 

obtidos serão apresentados adiante. Antes, de modo a introduzir o tema “indicadores 
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sociais”, apresenta-se a abordagem oferecida por Jannuzzi (2012), que em uma breve 

caracterização histórica, relaciona o aparecimento e desenvolvimento destes diretamente 

com o surgimento da ideia de Estado de Bem-Estar Social e à consolidação das 

atividades de planejamento do setor público ao longo do século XX, tendo ganhado 

corpo cientifico em meados dos anos de 1960, “quando começaram a se avolumar 

evidências do descompasso entre crescimento econômico e melhorias das condições 

sociais da população em países do terceiro mundo” (JANNUZZI, 2012, p. 15).  

Para o citado autor, o interesse crescente da Administração Pública pelo uso 

dessa ferramenta também está relacionado ao aprimoramento do controle social do 

Estado Brasileiro desde o marco constitucional em 1988, quando o gasto público passou 

a ser fiscalizado de modo mais eficiente pela sociedade civil, mídia e conselhos 

municipais de políticas setoriais, o que incentivou a reorganização das atividades de 

planejamento em bases mais técnicas. Do mesmo modo, o autor evidencia que o acesso 

a dados estruturados, seja de natureza estatística, administrativa ou cadastral, 

crescentemente facilitado pelas novas tecnologias da informação e comunicação, está 

contribuindo consideravelmente para a disseminação do uso dos indicadores, que, ao 

longo do tempo, vem passando por aprimoramentos, conceitual e metodológico, a partir 

de esforços desenvolvidos pelas universidades, centros de pesquisa e agências 

vinculadas ao Sistema de Planejamento Público (ibidem, p. 18-19). 

Não obstante, o autor pontua que no Brasil a institucionalização de um Sistema 

de Proteção Social mais inclusivo e abrangente a partir da promulgação da Constituição 

Federal, demandou a formulação e execução de políticas públicas por estados e 

municípios, sendo que esse quadro de regulação e provimento - tanto de direitos sociais 

difusos como de direitos civis fundamentais -, passou a evidenciar a utilidade 

instrumental dos indicadores sociais para análise e acompanhamento de políticas 

públicas ou da mudança social, sobretudo no que concerne à quantificação e 

qualificação das condições de vida da população, da pobreza estrutural e de outras 

dimensões da realidade social (ibidem, p. 17). 

Por fim, para JANNUZZI (2012, p.18), no contexto da institucionalização do 

processo de planejamento público em âmbito local e da descentralização administrativa 

e tributária em favor dos municípios - igualmente procedentes da Carta Magna de 1988 

-, as informações sociais e demográficas para fins de formulação de políticas públicas 

municipais vêm apresentando uma demanda crescente no país.  

O autor conclui (idem, p. 20) que: 
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No campo aplicado das Políticas Públicas, os indicadores sociais são medidas 

usadas para permitir a operacionalização de um conceito abstrato ou demanda 

de interesse programático da área social. Os indicadores apontam, indicam, 

aproximam, traduzem em termos operacionais as dimensões sociais de 

interesse definidas a partir de escolhas teóricas ou políticas realizadas 

anteriormente. Eles se prestam a subsidiar as atividades de planejamento 

público e a formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo, 

possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-estar da 

população por parte do poder público e da sociedade civil e permitem o 

aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre 

os determinantes dos diferentes fenômenos sociais.  

 

Em complemento, acerca do uso de indicadores urbanos para o planejamento 

municipal, Diniz, Nahas e Moscovitch (2003) pontua que: 

 

É essencial que os indicadores apontem as diferenças/disparidades dentro do 

espaço da cidade, sinalizando a localização espacial prioritária das políticas, 

recursos e investimentos públicos. Como se busca o dimensionamento da 

qualidade de vida que a cidade oferece aos moradores em cada um dos seus 

diferenciados espaços, a aferição deve estar centrada no local urbano, 

possibilitando a percepção espacializada das prioridades, além da setorial. 

Para tanto, os indicadores devem estar georreferenciados em unidades 

espaciais intra-urbanas, propiciando o diagnóstico espacial e setorial da 

situação enfocada. 

 

 

2.6.1 Método para construção do indicador de urbanização 

 

Para realizar a leitura do território de Lorena no tocante à infraestrutura instalada 

na cidade, escolheu-se trabalhar com o indicador social denominado Índice de Bem-

Estar Urbano Municipal (IBEU Municipal), construído pelo Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia (INCT) - Observatório das Metrópoles, ligado ao Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(IPPLUR – UFRJ). 

O IBEU-Municipal, cujo método está publicado desde 2016, foi calculado para 

todos os municípios brasileiros, a partir de informações produzidas pelo IBGE no censo 

demográfico de 2010. Esse indicador tem por objetivo avaliar a dimensão urbana do 

bem-estar usufruído pelas pessoas com relação às condições coletivas de vida 

promovidas pelo ambiente construído da cidade, nas escalas da habitação e da 

vizinhança próxima, pelos equipamentos e serviços urbanos (RIBEIRO; RIBEIRO, 

2016). 

 O índice compreende cinco dimensões, calculadas por quantidades diferentes de 

variáveis do censo oficial, sendo que cada uma delas possui o mesmo peso para 
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definição do IBEU-municipal. As dimensões que compõe o índice, assim como as 

variáveis envolvidas, são demonstradas a seguir. 

 

Figura 4 - Dimensões do índice de Bem-Estar Urbano 

 
 Fonte: Ribeiro e Ribeiro (2013. p. 18). 

 

a) IBEU Mobilidade Urbana (D1). 

Essa dimensão abrange o indicador de deslocamento casa-trabalho, construído a 

partir “do tempo de deslocamento que as pessoas ocupadas que trabalham fora do 

domicílio, e retornam diariamente para casa, utilizam no trajeto de ida entre o domicílio 

de residência e o local de trabalho” (RIBEIRO; RIBEIRO, 2016. p. 03).  

O método ora apresentado considera como tempo de deslocamento adequado o 

gasto de uma hora por dia no trajeto casa-trabalho, utilizando para calculá-lo “a 

proporção de pessoas ocupadas que trabalham fora do domicílio e retornam para casa 

diariamente que gastam até 1 hora no trajeto casa-trabalho” (ibidem). 

b) IBEU Condições Ambientais Urbanas (D2) 

Essa dimensão é calculada a partir de três indicadores: a) “arborização do 

entorno dos domicílios”, obtido a partir da proporção de pessoas que moram em 

domicílios cujo entorno possui arborização; b) “esgoto a céu aberto no entorno dos 

domicílios”, construído a partir da proporção de pessoas que moram em domicílios cujo 

entorno não possui esgoto a céu aberto e; c) “lixo acumulado no entorno dos 

domicílios”, conseguido a partir da proporção de pessoas que moram em domicílios 

cujo entorno não possui lixo acumulado. (idem, p. 04). Para todas estas, considera 

entorno a face da quadra onde os domicílios estão localizados, assim como na face 

confrontante aos mesmos (RIBEIRO; RIBEIRO. 2013. p. 19) 

c) IBEU Condições Habitacionais (D3)  

Essa dimensão é compreendida por cinco indicadores: a) “aglomerado 

subnormal”, que corresponde à proporção de pessoas do município que não moram em 

aglomerado subnormal; b) “densidade domiciliar”, construído a partir da razão entre 
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número de pessoas no domicílio e número de dormitório, considerando adequada 

quando há até duas pessoas por dormitório; c) “densidade morador/banheiro”, onde se 

considerou adequado o domicílio que possua até quatro pessoas por banheiro; d) 

“material das paredes dos domicílios”, considerando adequado aquele cujas paredes 

externas são do tipo de alvenaria com revestimento ou madeira apropriada para 

construção (aparelhada); e) “espécie do domicílio”, onde se considerou adequado os 

domicílios do tipo casa, apartamento ou casa de vila ou condomínio e inadequados as 

habitação em casa de cômodo, cortiço ou cabeça de porco, tenda ou barraca, dentro de 

estabelecimento e outros - vagão, trailer, gruta, etc. (RIBEIRO; RIBEIRO, 2016. p. 04). 

Nesse último caso, o indicador corresponde à proporção de pessoas que estão em 

domicílios de espécie adequada (idem, 2013. p. 20). 

d) IBEU Serviços Coletivos Urbanos (D4) 

Foi concebida a partir de quatro indicadores que expressam os serviços públicos 

essenciais à vida, independentemente se são ofertados pelo poder público ou por 

empresas privadas concessionárias. São eles: a) “atendimento adequado de água”; b) 

“atendimento adequado de esgoto”; c) “atendimento adequado de energia” e d) “coleta 

adequada de lixo” (RIBEIRO; RIBEIRO, 2016. p. 04). 

Para cálculo dos indicadores de atendimento adequado de água e de esgoto é 

considerado quando esses são feitos por rede geral (pública), correspondendo à 

proporção de pessoas que moram em domicílio com atendimento adequado desses 

serviços. Já para o indicador de atendimento de energia é considerado adequado quando 

há energia elétrica de companhias distribuidoras ou de outras fontes, e sendo de 

companhia distribuidora quando houver existência de medidor, correspondendo à 

proporção de pessoas que moram em domicílio com atendimento adequado de energia. 

Por fim, sobre a coleta de lixo, é considerado adequado quando este é coletado 

diretamente por serviço de limpeza ou quando colocado em caçamba em serviço de 

limpeza, sendo que o indicador corresponde à proporção de pessoas que moram em 

domicílio com coleta adequada de lixo (RIBEIRO; RIBEIRO, 2013. p. 20 e 21). 

e) IBEU Infraestrutura Urbana (D5) 

Essa dimensão compreende sete indicadores: a) “iluminação pública”; b) 

“pavimentação”; c) “calçada”; d) “meio-fio/guia”; e) “bueiro ou boca de lobo”; f) 

“rampa para cadeirantes”; g) “logradouros” (RIBEIRO; RIBEIRO, 2016. p. 05). 

Com relação aos indicadores da dimensão Infraestrutura Urbana (D5) considera-

se que: iluminação pública e bueiro ou boca de lobo correspondem à proporção de 
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pessoas que moram em domicílios cujo entorno possuem esses serviços, sendo que por 

entorno entende-se a face de quadra e a face de quadra confrontante de onde se 

localizam os domicílios; pavimentação corresponde à proporção de pessoas que moram 

em domicílio cujo logradouro possui pavimentação (asfalto, cimento, paralelepípedo 

etc.); calçada e meio-fio/guia correspondem à proporção de pessoas que moram em 

domicílio cuja face do logradouro onde se localiza o domicílio possui esses itens; rampa 

para cadeirantes corresponde à proporção de pessoas que moram em domicílio cuja face 

do logradouro onde se localiza o domicílio possui rampa para dar acesso às pessoas que 

utilizam cadeiras de rodas e; “logradouros” é a proporção de pessoas que moram em 

domicílio onde o logradouro possui identificação (RIBEIRO; RIBEIRO, 2013. p. 21). 

Para a construção do IBEU Municipal, o método desenvolvido pelo 

Observatório das Metrópoles propõe como cálculo a média ponderada dos valores 

obtidos para as cinco dimensões acima descritas, definindo, portanto, que as cinco 

dimensões que compõe o índice têm o mesmo peso de importância para 

estabelecimento, nesses critérios, do bem-estar urbano. (Figura 05).  

 

                   Figura 5 - Fórmula de operacionalização do IBEU 

 
Fonte: Ribeiro e Ribeiro (2013. p. 22). 

 

O cálculo das Dimensões faz-se a partir da média ponderada dos indicadores que 

as compõem, considerando, para tanto, que: 

Os valores de cada um dos indicadores foram padronizados e definidos no 

intervalo entre zero e um. Para todos eles quanto mais próximo de um melhor 

foi sua condição. Do mesmo modo, quando mais próximo de zero pior foi sua 

condição. (ibidem).  

Para definir os indicadores no intervalo entre zero e um, utiliza-se a seguinte 

fórmula: 



48 

 

 

Figura 6 - Fórmula de definição dos indicadores das dimensões do IBEU 

 
Fonte: Ribeiro e Ribeiro (2013. p. 22). 

 

O quadro da Figura 07 sintetiza a composição das dimensões do IBEU, 

demonstrando os indicadores e os pesos dos mesmos tanto na dimensão como no índice. 
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Figura 7 - Peso dos indicadores na dimensão e no índice IBEU 

 
 Fonte: Ribeiro e Ribeiro (2013. p. 23). 

 

Esse conjunto de dimensões, ao comporem um indicador, possibilita uma melhor 

compreensão do espaço produzido no que tange o bem-estar urbano, porquanto reúne 
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uma quantidade considerável de propriedades espaciais que são essenciais a vida 

individual e coletiva na cidade.  

Obviamente, os pesquisadores responsáveis pelo método ressaltam que, além 

dessas, há outras dimensões do espaço urbano que podem contribuir para análise do 

bem-estar da população, porém, o Censo Demográfico do IBGE, escolhido como base 

de dados do método por ser a única do país a permitir abrangência nacional na escala do 

município, não contemplou outras variáveis capazes de aferir esse atributo. 

Ante o exposto, a respeito do cálculo do IBEU-Municipal, o método 

desenvolvido pelos pesquisadores INCT - Observatório das Metrópoles considera a 

média aritmética das cinco dimensões supracitadas, disposto em valores que variam de 

zero a um, sendo proposta o seguinte critério de interpretação dos níveis do indicador: 

de zero a 0,500 corresponde às condições muito ruins; de 0,501 a 0,700 corresponde às 

condições ruins; de 0,701 a 0,800 corresponde às condições médias; de 0,801 a 0,900 

corresponde às condições boas; de 0,901 a 1 corresponde às condições muito boas 

(ibidem).  

Deste modo, como ilustrado na figura a seguir, quanto mais próximo de 1,000, 

melhores são as condições de bem-estar urbano e quanto mais próximo de zero, piores 

são as condições de bem-estar urbano.  

 

 

Figura 8 - Níveis de interpretação do IBEU-Municipal 

 
Fonte: Ribeiro e Ribeiro (2016, p. 05). 
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Como citado anteriormente, o IBEU-Municipal foi calculado para as cidades 

brasileiras a partir dos setores censitários urbanos disponíveis no Censo 2010. Os 

resultados obtidos pela aplicação do método são sintetizados a seguir. 

 

Figura 9 - Índice de Bem-Estar Urbano – IBEU – Brasil - 2010 

 
Fonte: Ribeiro e Ribeiro (2016, p. 08). 

 

Pelo mapa, observa-se que dentre os municípios que apresentaram as melhores 

condições de bem-estar urbano, a maioria está concentrado na Região Sudeste do país. 

De outro lado, os municípios em situação ruim de qualidade de vida urbana, claramente, 

se concentram na Região Norte. 
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Figura 10 - Distribuição dos municípios segundo os níveis do IBEU 

 
Fonte: Instituto..., 2010; Ribeiro e Ribeiro (2016, p. 10). 

 

De um conjunto de 5.565 municípios, seis apresentam condições muito ruins de 

bem-estar urbano, enquanto 273 apresentarem condições muito boas, correspondendo a 

aproximadamente 5% do total. Dentre esses extremos, há 1.068 municípios com 

condições ruins de bem-estar urbano; 2.298 municípios em condições médias e; 1.920 

municípios em condições boas, correspondendo, respectivamente, a 19%, 41% e 34,5%. 

A análise dos indicadores de bem-estar urbano para os municípios brasileiros 

demonstra que dentre os problemas enfrentados pelos centros urbanos, o mais agudo são 

os relacionados à infraestrutura - pavimentação, calçamento, iluminação pública etc.- 

(Figura 11), seguido do atendimento de serviços coletivos (esgoto, coleta de lixo etc.). 

Porém, para as regiões metropolitanas, além desses de caráter construtivo, recai ainda o 

problema da mobilidade urbana, o que agrava mais ainda as condições de bem-estar 

urbano das metrópoles brasileiras (RIBEIRO; RIBEIRO, 2016. p. 02). 
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Figura 11 - Infraestrutura Urbana (D5) – Brasil- 2010 

 
Fonte: Ribeiro e Ribeiro (2016, p. 43). 

 

Em suma, esse é o método escolhido para construção de um indicador social 

capaz de representar o índice de urbanização das diferentes unidades territoriais que 

compõem o espaço urbano de Lorena/SP. No entanto, para a presente pesquisa, optou-se 

por sua adaptação, ajustando-o para atender às condicionantes sócio-espaciais 

especificas da cidade de Lorena, assim como para superar algumas limitações ao acesso 

dos dados oficiais do Censo 2010, como se expõe a seguir. 

A primeira questão refere-se à dimensão Mobilidade Urbana (D1), que considera 

o tempo de deslocamento como adequado quando é gasto até uma hora por dia no 

trajeto casa-trabalho. Para a presente pesquisa, essa dimensão foi considerada não 

significativa para a elaboração do IBEU das UTPs de Lorena, levando em conta 

características próprias da morfologia e dinâmica urbanas que possibilitam elevado grau 

de macroacessibilidade aos moradores da cidade, a saber:  

a) O sítio urbano de Lorena está assentado sobre uma larga planície aluvial às 

margens do rio Paraíba do Sul (Figura 12), estando, assim, grande parte da mancha 

urbana, inclusive o centro da cidade, em uma porção praticamente plana, que não 
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apresenta declividades maiores do que cinco metros, facilitando a circulação de 

pedestres e de ciclistas. As figuras 13, 14 e 15 corroboram essa afirmação; 

b) A cidade, historicamente, se fez de forma bastante compacta, apresentando 

poucos vazios entre os loteamentos residenciais, logo, as viagens e deslocamentos intra-

urbanos são curtas, fazendo do caminhar e do pedalar, opções de baixo custo 

econômico, ações plenamente viáveis – e socialmente adotadas, no caso de Lorena -, 

sobretudo, por terrenos planos como os que se verificam; e 

c) a forte monocentralidade do espaço urbano, com o consumo (serviços e 

comércio) e empregos concentrados, inexistindo, mesmo com a recente inauguração de 

um Shopping Center às margens da Rodovia Presidente Dutra, centralidades que 

concorram com o centro da cidade, que geograficamente é equidistante das demais 

regiões que compõe o espaço urbano, como mostrado na Figura 16 que evidencia que o 

tempo gasto nos percursos mais longos, mesmo a pé, não é superior a 1 hora. 

 

 

Figura 12 - Carta topográfica de Lorena 1:250.000 (IBGE) 

 
Fonte: Portal DATAGEO, 2016. 
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Figura 13 - Relevo sombreado de Lorena 

 
Fonte: Portal DATAGEO, 2016. 

 

 

Figura 14 - Declividade de Lorena em % 

 
Fonte: Portal DATAGEO, 2016. 
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Figura 15 - Declividade da mancha urbana de Lorena sombreada e em % 

 
Fonte: Portal DATAGEO, 2016. 

 

 

Figura 16 - Maiores distâncias e tempos de viagens urbanas para o centro de Lorena 

 
Fonte: Google Maps (2017) adaptado pelo autor. 
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A segunda questão refere-se à dimensão D3 – Condições Habitacionais - que 

envolve cinco variáveis, das quais três não puderam ser construídas com as informações 

dos resultados do universo por setor censitário do censo demográfico 2010, porquanto 

são variáveis constantes em base de dados diferente, que não utiliza o setor censitário 

como recorte territorial, a saber: “densidade domiciliar” - razão entre número de 

pessoas no domicílio e número de dormitório; “densidade morador/banheiro”, onde se 

considerou adequado o domicílio que possua até quatro pessoas por banheiro; e 

“material das paredes dos domicílios”, considerando adequado aquele cujas paredes 

externas são do tipo de alvenaria com revestimento ou madeira apropriada para 

construção (aparelhada). 

Para contornar essa limitação, optou-se por incluir na composição dessa 

dimensão, variáveis que demonstram o nível de renda das famílias, considerando que as 

condições habitacionais, sobretudo as questões que envolvem coabitação, 

superadensamento e precariedade dos materiais empregados no revestimento das 

paredes, estão intimamente ligadas ao rendimento familiar.  

Deste modo, foi adicionado o indicador de renda, que corresponde à proporção 

de pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com 

rendimento nominal mensal de mais de três salários mínimos. Não obstante, na 

composição da dimensão D3, optou-se por dar para esse novo indicador o mesmo peso 

dado aos três indicadores que foram retirados. 

O critério salarial foi baseado na Lei Federal nº 13.439, de 27 de abril de 2017, 

que instituiu o Programa Cartão Reforma, que tem por finalidade a concessão de 

subvenção econômica para aquisição de materiais de construção para reforma, 

ampliação e conclusão de unidade habitacional, destinado a pessoas que integram grupo 

familiar com renda mensal de até R$ 2.811,00, ou seja, três salários mínimos (BRASIL, 

2017).  

Tem-se que o indicador de renda, baseado no critério anteriormente exposto, 

contempla as lacunas metodológicas, entendendo que as questões de densidade 

domiciliar e densidade morador/banheiro se resolvem com a ampliação da unidade 

habitacional e que a questão do material das paredes do domicílio se equilibra com a 

reforma e conclusão do mesmo. Assim, parte-se do pressuposto de que quanto maior for 

a proporção de pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes 

com rendimento nominal mensal maior que três salários mínimos, mais adequadas serão 

as condições habitacionais da cidade. 
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Deste modo, se adaptou o método para aferição do IBEU a partir de dados do 

IBGE georreferenciados nas UTPs de Lorena, constituindo-se como indicador social 

capaz de representar o nível de urbanização da cidade a partir de elementos que 

caracterizam o ambiente construído. As variáveis do Censo utilizadas para tanto, 

dispostas em forma de memória de cálculo, podem ser examinadas no APÊNDICE B. 

Não obstante, a seguir, apresenta-se o método escolhido para construção de um 

indicador que represente o homicídio doloso na cidade, através de índices de ocorrência 

e de vitimação para cada uma das UTPs. 

 

 

2.6.2 Método para construção do indicador de homicídio doloso. 

  

Para construção de um indicador que represente a taxa de homicídio doloso das 

unidades territoriais de Lorena/SP, foi considerando duas variáveis distintas que se 

complementam, sendo uma o local da ocorrência do evento e outra o endereço de 

residência da vitima. Trata-se de um indicador único que mede o homicídio doloso o 

seu grau de vitimação. Para construí-los foram utilizados registros oficiais 

disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP) 

referente aos anos de 2010 a 2016, que foram espacializados por georreferenciamento 

no território urbano de Lorena. 

Os dados brutos foram coletados, em primeiro lugar, no Portal da Transparência 

da SSP/SP, acessando o sistema de registro digital de ocorrências (RDO), que contém 

informações de cada delegacia, possibilitando o acesso digital aos boletins de ocorrência 

assim que os mesmos são elaborados. Posteriormente, os dados coletados no ambiente 

virtual foram complementados com informações disponibilizadas pelo Cartório 

Criminal da Delegacia de Polícia de Lorena. 

A escolha do recorte temporal (2010 – 2016) se deu por dois motivos. Primeiro, 

em razão da disponibilidade dos dados, considerando que o sistema RDO, que integra 

digitalmente as informações entre os distritos policiais, foi implantando em Lorena a 

partir de 2010. Ressalta-se que essa ferramenta funciona desde 2003 na Capital e na 

Região Metropolitana de São Paulo, sendo posteriormente expandido para o interior – 

num primeiro momento em São José dos Campos, Sorocaba, Bauru, São José do Rio 

Preto, Campinas, Santos e Ribeirão Preto e, desde 2007, para as cidades com mais de 

100 mil habitantes.  
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O segundo motivo se justifica pela hipótese da presente pesquisa, que considera 

que as condições do ambiente urbano construído influem na taxa de homicídio 

registrada na cidade. Assim, se o indicador de bem-estar urbano é construído a partir de 

dados do Censo de 2010, pressupõe que o mesmo irá retratar uma realidade encerrada 

nesse ano e que só poderá influir em eventos futuros, no caso, o crime do homicídio na 

década 2010-2020, quando outro recenseamento será executado. 

Ainda acerca da coleta dos dados de homicídio em Lorena no sistema RDO, fez-

se a consulta acessando os boletins de ocorrência com as seguintes naturezas: 

Homicídio Doloso, Roubo seguido de Morte (Latrocínio) e Lesão Corporal Seguida de 

Morte. Para tanto, a circunscrição foi editada para a seguinte configuração: 

Departamento: DEINTER 1 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; Seccional: DEL. SEC. 

GUARATINGUETÁ e; Delegacias: 01º D.P. LORENA; 02º D.P. LORENA; DEL. 

POL. LORENA e; DEL. DEF. MUL. LORENA. 

As informações contidas nos RDO são suficientes para elaboração da taxa de 

homicídio, porquanto, evidenciam o local do fato (endereço, bairro, cidade e CEP), 

assim como a data de ocorrência. Do mesmo modo, possibilitam a construção do perfil 

médio das vítimas, pois informam, na maioria dos casos: gênero; idade; nível de 

escolaridade e; cor da cútis. 

No entanto, para análise complementar concernente ao nível de urbanização do 

entorno à residência da vitima, faz-se necessário conhecer o endereço das pessoas 

fatalmente acometidas pelo homicídio doloso. Esse dado não consta no RDO, onde é 

possível consultar apenas dados básicos das ocorrências e das vítimas fatais. Sendo 

assim, a partir do número de boletim de ocorrência, as informações de “endereço da 

vítima” foram acessadas diretamente no Cartório Criminal da Delegacia de Polícia de 

Lorena. 

Cabe salientar que, embora a SSP/SP classifique como público os históricos dos 

boletins de ocorrência, não interessou a presente pesquisa o acesso aos mesmos, uma 

vez que a análise proposta é meramente espacial. Portanto, o único dado complementar 

não disponível na ferramenta RDO que foi solicitado ao Cartório Criminal foi o de 

endereço da vítima, não sendo acessados outros dados pessoais, preservando, assim, a 

intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, nos termos da Lei nº 12.527 de 

18 de novembro de 2011. 

Uma vez de posse das informações necessárias retiradas dos registros de 

homicídio em Lorena (2010-2016), as mesmas foram tabuladas a fim de facilitar a 
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localização geográfica tanto do endereço do fato como do endereço residencial da(s) 

vitima(s). Desta forma, os dados brutos foram georreferenciados na Planta Cadastral da 

cidade, sendo possível observá-los em relação aos polígonos que delimitam as Unidades 

Territoriais de Planejamento adaptadas à pesquisa.                                                                                

Deste modo, pode-se calcular a taxa de bruta de homicídio doloso por local de 

ocorrência e a taxa bruta de homicídio doloso por residência da vítima para cada uma 

das UTPs, cujo método de cálculo é feito pela relação entre o número de homicídios 

dolosos e a população total residente. Não obstante, as taxas brutas foram 

estatisticamente corrigidas pelo método bayesiano, como veremos. 

 

 

2.6.2.1 Taxa bruta de homicídio doloso 

 

“A taxa bruta é o estimador mais simples para o risco de ocorrência de um 

evento, definindo-se como a razão entre o número de eventos ocorridos na área e o 

número de pessoas expostas à ocorrência desse evento” (SANTOS; RODRIGUES; 

LOPES, 2005). 

O Centro de Estudos da Metrópole (CEM/Cepid), instituição de pesquisa 

avançada em ciências sociais sediado na Universidade de São Paulo (USP) e no Centro 

Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), conceitua que a taxa bruta de 

homicídio doloso deve contabilizar todos os homicídios classificados como dolosos, isto 

é, praticados voluntária ou intencionalmente, por qualquer instrumento ou meio, para 

cada 100 mil habitantes a partir das ocorrências de “homicídio simples”, “homicídio 

qualificado” e “homicídio privilegiado”, registrados pela Policia Judiciária Civil.  

A taxa de crimes por 100 mil habitantes tem a finalidade de permitir a 

comparabilidade entre locais com diferentes tamanhos de população e neutralizar o 

crescimento populacional, permitindo a comparação a médio e longo prazo. O ideal é 

que se utilize a taxa por habitante ao invés dos números absolutos a partir da seguinte 

regra: se a população do local em questão for maior que 100 mil habitantes, usa-se a 

taxa por 100 mil; se menor que 100 mil habitantes, usa-se a taxa por 10 mil ou mesmo 

mil habitantes (SÃO PAULO, 2005). 

Considerando que a população total de Lorena é menor do que 100 mil 

habitantes, optou-se, a priori, pela seguinte fórmula de cálculo: 
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 Para a pesquisa, porém, foram incluídos no cálculo da taxa de homicídio doloso 

os registros de “lesão corporal dolosa seguida de morte”, que é a ofensa voluntária à 

integridade corporal ou à saúde de outrem, resultando na morte involuntária da vítima, 

assim como os registros de “roubo seguido de morte (latrocínio)”, que são os casos de 

roubo em que a violência utilizada resultou na morte da vítima (CENTRO..., 2016). 

 Para a análise do intervalo entre 2010 e 2016 utilizou-se da média das taxas de 

homicídio, ou seja, a soma das taxas aferidas para cada um dos anos dividido por sete, 

que é o número de anos do recorte temporal. Porém, um limitador para esse cálculo é a 

contagem da população, feita apenas em 2010. Diante dessa questão, duas 

possibilidades foram consideradas: estimar a taxa de incremento populacional para cada 

ano de análise em cada uma das UTPs ou considerar que as variações populacionais em 

cada UTP, nos últimos anos, ocorreram de forma mais ou menos homogênea, sem 

representativas diferenças. 

 Frente ao instrumental disponível para a pesquisa, considerou para a análise a 

segunda possibilidade. Desta forma, o indicador de homicídio para Lorena se constitui 

como o resultado da somatória de ocorrências de homicídios registrados entre os anos 

de 2010 a 2016 dividido pela população residente multiplicada por sete. O resultado 

deverá ser multiplicado por 10 mil, como se demonstra na fórmula a seguir:  

 

Por último, a fim de suavizar as taxas brutas encontradas, estimou-se taxas 

corrigidas dos valores observados utilizando-se conceitos de inferência bayesiana, como 

veremos a seguir. 

 

 

 

 



62 

2.6.2.2 Taxa bayesiana empírica e espacial de homicídio doloso 

 

Segundo SANTOS, RODRIGUES e LOPES (2005) um grande problema 

associado ao uso de taxas brutas é a alta instabilidade que elas possuem para expressar o 

risco de um determinado evento quando ele é raro e a população da região de ocorrência 

é pequena. Assim, para os autores citados, estudos baseados diretamente nas estimativas 

brutas dificultam a interpretação, podendo gerar falsas conclusões, uma vez que essas 

são fortemente influenciadas por flutuações aleatórias casuais de um determinado 

evento que nada tem a ver com o fenômeno e sim com a variabilidade associada às 

observações.  

Ademais, muitas vezes a taxa bruta pode ser igual a zero, resultado 

simplesmente de não termos uma janela temporal longa o suficiente, embora seja 

razoável dizer que a probabilidade de que a taxa real seja exatamente igual a zero é 

muito baixa (CARVALHO et al, 2012) 

Uma solução para essa questão é o uso do estimador Bayes empírico que calcula 

a média ponderada entre a taxa bruta de uma determinada localidade e a taxa global de 

uma determinada região, apresentando maior adequação aos reais riscos de ocorrência 

do evento em cada região em estudo. Assim, as taxas bayesianas empíricas são mais 

interpretativas e menos instáveis, pois, além da informação da área, consideram as 

informações de sua vizinhança, convergindo taxas brutas de diferentes localidades para 

uma média global (SANTOS, RODRIGUES e LOPES, 2005). 

CARVALHO et al, (2012) salienta que um pequeno número de observações leva 

a estimativas pouco representativas, logo, com alta variabilidade, sendo que as 

metodologias bayesianas tornam essas estimativas mais apuradas, pois possibilitam o 

aumento do número de dados por meio de informações obtidas no seu entorno. Por essa 

razão, inclusive, são chamadas de empíricas, uma vez que os dados auxiliares são 

obtidos da própria amostra. De outro lado, quando a população é pequena, o valor 

estimado será aproximadamente igual à taxa global ou “taxa bayesiana empírica 

global”. 

Neste caso: 

Se a localidade apresentar uma população considerável, sua taxa apresentará 

pequena variabilidade e ela permanecerá praticamente inalterada. Se, por 

outro lado, a localidade apresentar uma população pequena, a estimativa da 

taxa bruta terá grande variância e pouco peso será atribuído a essa taxa 

instável, tornando a taxa bayesiana mais próxima do valor esperado de uma 
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área escolhida ao acaso naquela região (SANTOS; RODRIGUES; LOPES, 

2005). 

 

No que concerne ao cálculo para determinação, o método de correção proposto 

por Marshall (1991) para estimativas bayesianas empíricas, representada pela letra 

grega Teta, envolve, sequencialmente, as seguintes expressões matemáticas: 

 

 
 

 
 

 
 

Onde: 

 
 

Carvalho et al (2012) mostram que essa taxa ainda pode ser aprimorada com a 

inclusão de efeitos espaciais de vizinhança em seus cálculos, adicionando ao modelo 

uma “suavidade espacial”, condizente com a realidade da maior parte dos eventos cuja 

ocorrência seja influenciada por fatores ambientais. Para tanto, deve-se convergir os 

valores observados em cada área para uma média local (vizinhança contígua) e não para 

uma média global, cujo uso pode ser inadequado em análises de regiões extremamente 

diversificadas.  

Santos, Rodrigues e Lopes (2005) evidenciam que dessa forma se constitui uma 

pequena alteração do método proposto por Marshall (1991), substituindo a taxa global 

pela taxa local dos eventos (média dos vizinhos e da própria área), e substituindo a 

média da população de todas as áreas juntas pela média da população da vizinhança de 

uma determinada área, que será todas as demais áreas que compartilham fronteira com a 

mesma (vizinho geográfico). 
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Tem-se, assim, a taxa bayesiana empírica espacial, ou taxa bayesiana empírica 

local, que mantém a mesma estrutura de soma ponderada, atribuindo, porém, maior 

influência em áreas geograficamente próximas, apresentando resultados mais coerentes 

regionalmente (CARVALHO et al, 2012). 

A partir de dois métodos distintos tem-se, então, a construção de dois 

indicadores, sendo um capaz de medir o bem-estar urbano no que se refere às condições 

de infraestrutura do ambiente construído, e outro capaz de medir o crime violento 

tipificado por homicídio doloso, a partir do local de ocorrência e do local de residência 

da vitima. Esses índices, ao serem espacializados na mesma base territorial, neste caso 

nas Unidades Territoriais de Planejamento contidas no Plano Diretor de Lorena, podem 

ser estatisticamente correlacionados, como se apresenta a seguir. 

 

 

2.7 Método para correlação entre os indicadores 

 

Como visto, é possível e faz-se necessário correlacionar os indicadores sociais 

construídos para a pesquisa: Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) e Índice de Homicídio 

Doloso, ambos para as Unidades Territoriais de Planejamento de Lorena. Para tanto, o 

método utilizado é baseado no coeficiente de correlação linear, incluindo a análise de 

diagrama de dispersão e cálculo do coeficiente de determinação.  

A associação entre duas variáveis aleatórias, ou análise correlacional, fornece 

um número que sintetiza o grau de relacionamento linear entre as mesmas, chamado de 

coeficiente de correlação ou coeficiente de Pearson (r). Esse número pode ser positivo 

ou negativo, variando em escala de -1,00 a +1,00, sendo que quando for zero significará 

a inexistência de relacionamento linear entre as duas variáveis estudadas. 

 Dadas duas amostras, distribuídas nos eixos cartesianos X e Y, o coeficiente de 

correlação (r) será calculado por meio da seguinte expressão, onde X é a variável 

independente e Y a variável dependente:  

 

Tem-se que, estatisticamente, quanto mais próximo de 1,00 for o “r”, maior será 

o grau de relacionamento entre as variáveis, sendo que se o sinal for positivo, o 



65 

relacionamento se dá na mesma direção, ou seja, a variável Y tende a aumentar se o 

valor de X aumentar. Do mesmo modo, se o sinal for negativo, diz-se que o grau de 

relacionamento linear é negativo, assim, a variável Y tende a diminuir se o valor de X 

aumentar, ou seja, as variáveis se relacionam em direções opostas. Note-se que a 

correlação negativa não significa ausência de correlação, apenas indica que as variáveis 

são inversamente proporcionais. 

A força de uma relação entre duas variáveis pode ser interpretada pelo módulo 

do valor numérico de r, a partir da seguinte convenção: se estiver entre 0,2 e 0,4, 

significa correlação fraca; se estiver entre 0,4 e 0,7, significa correlação moderada; se 

estiver entre 0,7 e 0,9, significa correlação forte; se for 1,0, significa correlação perfeita 

e; se for zero, significa ausência de correlação. Todavia, cabe salientar que correlação 

não é o mesmo que relação causa-efeito.  

A investigação por correlação linear tem o propósito de predizer o valor de uma 

variável a partir de um valor conhecido de outra, o que implica inferir, dado um 

aumento específico numa variável, qual o crescimento médio esperado para a segunda 

variável. Por convenção matemática, tem-se que a variável do eixo X exercerá 

influência sobre a variável disposta no eixo Y (RIBEIRO JÚNIOR, 2004). 

Por fim, o coeficiente de determinação (r²) indicará a proporção de variável 

dependente (eixo y) explicada pela variável independente (eixo x). Não obstante, o 

diagrama de dispersão poderá ilustrar o comportamento da relação linear no plano 

cartesiano, enquanto a análise de regressão simples fornecerá uma equação que descreve 

o comportamento de uma variável em função da outra.  

 Deste modo, tem-se a possibilidade de correlacionar estatisticamente as duas 

variáveis que remetem aos indicadores sociais construídos pelos métodos anteriormente 

apresentados e que foram adequados às especificidades do município de Lorena. Posto 

isso, faz-se a contextualização do recorte espacial a partir de um breve resgate histórico 

do processo de urbanização da região do Vale do Paraíba e do município de Lorena, 

com segue. 

 

 

 

 



66 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO ESPACIAL  

 

 

3.1 Evolução urbana do Vale do Paraíba       

 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul está localizada na região sudeste do 

Brasil, compreendendo os estados de Minas Gerias, Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse 

último, a bacia está integralmente ladeada por duas serras, sendo ao norte, a Serra da 

Mantiqueira e ao sul, a Serra do Mar e seus contrafortes: Bocaina e Quebra-Cangalha. 

Essas características determinam uma unidade geográfica que nomeia a região de Vale 

do Paraíba.  

O processo de urbanização dessa região acumula mais de quatro séculos, em 

diferentes e sucessivas fases de desenvolvimento, das quais Müller (1969, p. 12) 

organiza da seguinte forma: Devassamento (século XVII), “ciclo do ouro” (século 

XVIII); “ciclo do café” (século XIX) e; Industrialização (século XX).  

A fase do devassamento da região, que se inicia em meados do século XVII, 

representa a abertura do processo de ocupação e colonização deste território. Esse 

processo foi desencadeado, principalmente, pelo interesse da Metrópole em promover a 

expansão da Província, então desenvolvida apenas em torno de São Paulo de 

Piratininga. Além disso, se considera preponderante a estratégia estabelecida pela 

administração colonial para a procura de jazidas minerais, o que pressupôs, 

momentaneamente, o preamento de índios. Tal estratégia se baseou na concessão e 

doação de terras aos que se destacavam por serviços prestados à Coroa, fornecendo 

estímulo e dando fundamento legal à instalação dos colonizadores (idem, p.13). 

Para o Norte, como era conhecida a região banhada pelo Paraíba do Sul, as 

primeiras bandeiras, na transição do século XVI para o século XVII. Partindo de São 

Paulo, os Bandeirantes adentraram o Vale do Paraíba, seguindo antigas trilhas 

indígenas, pela margem direita do rio Paraíba do Sul. Essas trilhas, aos poucos, foram se 

configurando em uma estrada, chamada de Geral dos Paulistas.  Os portugueses, por sua 

vez, vindos do Rio de Janeiro, seguiram por mar até o porto de Paraty, de onde, também 

se aproveitando de uma velha trilha indígena, aberta pelos Guaianases, alcançavam 

diretamente o Vale do Paraíba.  

Esses dois caminhos se ligavam, primeiramente em Taubaté e mais tarde em 

Guaratinguetá, seguindo como uma única trilha até Ouro Preto. Para tanto, sejam as 
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tropas oriundas de São Paulo como as que partiam do Rio de Janeiro, o acesso para as 

Minas se dava pela transposição da Serra da Mantiqueira, um maciço rochoso que, em 

algumas áreas, atinge quase três mil metros de altitude. Essa passagem se dava pela 

garganta denominada Embaú - o ponto mais baixo verificado em toda extensão da serra.  

A segunda fase de desenvolvimento da região corresponde ao “ciclo do ouro”, 

durante o século XVIII, quando, por sua situação geográfica, contígua às áreas de 

mineração, o Vale do Paraíba se transformou na principal área paulista de 

abastecimento das Minas Gerais, por ela passando ou dela saindo os mais variados 

produtos (MÜLLER, 1969, p. 19). 

Deste modo, descoberto as Minas, havia a preocupação da Coroa em garantir o 

controle sobre a atividade, o que incluía o transporte do ouro e outros metais preciosos 

para Portugal, efetuando a cobrança de tributos e evitando os descaminhos. Assim, foi 

estabelecido, a partir de 1702, que os produtos extraídos na região de Ouro Preto seriam 

transportados até o Rio de Janeiro por uma única rota, de onde partiriam para Lisboa. O 

itinerário escolhido pela Metrópole foi justamente o caminho que levará a descoberta 

das jazidas.  

Portanto, todo ouro extraído em Minas Gerais passava pelo Vale do Paraíba, 

atravessando o rio Paraíba em Lorena, seguindo para Guaratinguetá, de onde se 

encaminhava para o porto de Paraty e, posteriormente, por navios, até Portugal, 

passando pelo Rio de Janeiro. Foi o chamado de “Caminho do Ouro”, percurso oficial 

reconhecido pela Coroa e, por isso, designado como “Estrada Real”, que em muito 

contribuiu para o crescimento dos povoados vale-paraibanos, porquanto, o aumento do 

fluxo de viajantes, de diferentes partes do Brasil e da Europa, logo forçou as roças a 

conviverem com pequenos serviços para atendimento às tropas e os peregrinos, como 

vendas, estalagens e oficinas.  

Deste modo, nesse período, o desenvolvimento da região esteve amplamente 

condicionado pelas vias de circulação, tanto os antigos caminhos de penetração a partir 

de São Paulo abertos na fase de devassamento, que em consequência da intensificação 

da colonização e do tráfego no vale médio se tornou rota obrigatória e notável 

“corredor” de acesso; como as vias transversais de ligação entre as áreas mineradoras e 

o litoral, que possibilitaram a ocupação e povoamento da região fora do caminho geral 

de circulação do vale médio do Paraíba (MÜLLER, 1969, p. 20 e 22). 

Ainda com relação ao ouro, preocupava a Coroa Portuguesa o trajeto marítimo 

do percurso oficial, pois além de dificultar a fiscalização, a partir da cobrança do 
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“quinto”, deixava a carga vulnerável ao ataque de corsários. Assim sendo, determinou-

se a construção de dois novos caminhos que ligassem Ouro Preto ao Rio de Janeiro, 

exclusivamente por via terrestre. 

O primeiro desses foi “Caminho Novo de Garcia Paes”. Concluído em 1709, 

essa rota não passou por territórios paulistas, consagrando o fim da hegemonia do 

“Caminho do Ouro”, que passou a ser chamado de “Caminho Velho”. Isso também 

significou o início do declínio de algumas vilas, como a de Paraty. Outro caminho 

terrestre aberto partia de Lorena sentido porto do Rio de Janeiro, denominado “Caminho 

Novo da Piedade”, via essa, que, embora tenha começado a ser aberta em 1725, foi 

concluída apenas em 1778.  

A partir da segunda metade do século XVIII, o Vale do Paraíba começa a perder, 

gradativamente, sua função de área abastecedora das Minas, pelo crescente 

desenvolvimento desta região (rural) e pela concorrência do Rio de Janeiro (caminho de 

Garcia Paes). Ainda assim, os centros urbanos da região experimentaram certo 

desenvolvimento, mesmo que modesto, devido ao afluxo do campo para as vilas e ao 

lastro econômico deixado pela primeira metade do século. Criou-se, então, uma situação 

de desequilíbrio em que os núcleos urbanos não encontravam forma de poder 

desenvolver sua economia e suas atividades (MÜLLER, 1969, p. 28).  

Esse desequilíbrio só se equalizou com a introdução da cafeicultura, cujo 

período áureo ocorreu entre 1836 e 1886, significando para a região o momento da 

eclosão da vida urbana, sendo o território do Vale do Paraíba, em todas as suas porções, 

densamente ocupado a partir de grandes fluxos migratórios. Assim, em ritmo acelerado, 

se intensificou o processo de urbanização, fazendo surgir novos aglomerados e 

progredir os centros urbanos pré-existentes.  

O século XX se inicia no contexto de decadência e posterior abandono da 

cafeicultura – até então a base da economia regional e urbana -, que se inicia nas últimas 

décadas do século XIX e perdura até 1920.  

Em busca de novas formas de produção econômica, nas áreas rurais, em algumas 

propriedades, procura-se reativar a antiga cultura da cana-de-açúcar, no entanto, 

generaliza-se a substituição dos cafezais pelas pastagens, passando a economia a girar 

em torno da criação de gado, especialmente leiteiro. Sendo essa, ao contrário do café, 

uma atividade de menor valor comercial, envolvendo pessoal reduzido, houve o 

empobrecimento e o despovoamento dos campos. Por conseguinte, pelo êxodo rural, os 

centros urbanos acusaram constante crescimento demográfico, o que significou a 
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consolidação destes, porém, não repercutiu no aparecimento de novos núcleos urbanos 

na região, interrompendo o processo que até então se mantivera em ritmo crescente 

(MÜLLER, 1969, p. 38, 67 e 80). 

Nesse contexto, muitas cidades recorrem a possibilidade da industrialização, fato 

que ocorreu em todo o país e mais especialmente no estado de São Paulo, que acumulou 

capital das atividades cafeeiras. Verifica-se, assim, durante o século XX, a consolidação 

dos centros urbanos existentes, constatando que o Vale do Paraíba passou, entre 1934 e 

1964, por uma fase de urbanização acelerada e significativa, atingindo, no geral, 

crescimento populacional urbano à índices superiores ao do estado de São Paulo (idem, 

p. 68).  

No entanto, esse processo de intensa urbanização não se constatou de forma 

homogênea pela região, mas concentrado no Médio Vale, sobretudo nos municípios 

entrecortados pela Rodovia Presidente Dutra, que ocupam posição estratégica entre as 

duas maiores metrópoles do país. Assim, as cidades situadas às margens da rodovia 

cresceram e se desenvolveram baseadas no setor industrial de alta tecnologia, que 

impulsiona o comércio e os serviços, e acabam por gerar um ponto de desequilíbrio 

regional: 

Esta fase marca a passagem definitiva dos municípios do Vale Médio para a 

vida urbana. Neste período seriam lançadas as condições fundamentais para a 

implantação da nova atividade econômica, com a disponibilidade de 

infraestrutura em transporte, a existência de bons terrenos a preços módicos e 

a oferta abundante de mão de obra. Esta, ao abandonar os campos passava a 

“inchar” as cidades da calha na medida em que reforçava as relações de 

dependência do Vale Superior aos centros do Vale Médio. Eram, assim, 

reforçadas as desigualdades intra-regionais, característica da ordem 

capitalista onde as zonas mais desenvolvidas tendem a atrair, 

progressivamente, mais investimentos enquanto outras, de menor vigor, 

tendem ao prejuízo (RIBEIRO-MOREIRA, 2010). 

 

Assim, o processo de industrialização provocou um rápido e intenso fluxo 

migratório do campo para a cidade, fazendo com que o Vale Médio apresente um 

elevado índice de urbanização, configurando uma Rede Urbana Regional (figura 17), 

polarizada pela Região Metropolitana de São Paulo e estruturada pela Rodovia 

Presidente Dutra, inaugurada em 1950. A Via Dutra reforça e unidade entre as cidades, 

organiza novo vetor de ocupação do espaço regional, cuja configuração linear privilegia 

as cidades da calha, e reforça a função estratégica da região valeparaibana de integração 

fundamental entre as duas metrópoles (RIBEIRO-MOREIRA, 2010). 
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Figura 17 - Rede Urbana do Vale do Paraíba 

 
Fonte: Portal DATAGEO, 2016.  

 

A Rede Urbana do Vale do Paraíba caracteriza-se por forte tendência a uma 

coalizão física e forte integração funcional, tratando-se de um padrão espacial de áreas 

urbano-industriais originador de corredores urbanizados (CORRÊA, 1997).  

Essa coalizão física é verificada, sobretudo, nas conurbações urbanas entre 

Jacareí e São José dos Campos; Taubaté e Tremembé; Aparecida, Guaratinguetá e 

Lorena e; Cruzeiro e Lavrinhas. Já a integração funcional se constata no elevado 

número de viagens pendulares entre as cidades, que configura constantes deslocamentos 

diários para trabalho, estudo, consumo e lazer. 

Em síntese, o surgimento dos primeiros núcleos urbanos no vale do rio Paraíba 

do Sul está relacionado com a formação de um sistema básico de abastecimento, pousos 

e entrepostos necessário à sustentação das expedições para apreensão de nativos e busca 

de metais preciosos. Contudo, a localização dos primeiros povoados foi condicionada, 

pelo menos no que concerne a organização espacial, à própria conformação 

geomorfológica da região em forma de canal, que tornava mais fácil e eficiente a 

locomoção e o transporte, assim como as escarpas dos planaltos e as escassas passagens 
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que permitiam a transposição das cadeias de montanhas para o mar ou o sertão 

(RIBEIRO-MOREIRA, 2010). 

Deste modo, o sistema de acessibilidade e a forte interconexão geográfica, desde 

o início da formação territorial e socioespacial até as modernas rodovias, tem se 

constituído para o Vale do Paraíba um elemento matriz e consolidador da organização 

do espaço regional e, por isso, de sua dimensão produtiva e social, a tal ponto de muitas 

vezes servir para apontar um dado significativo do seu processo de urbanização e 

destacar uma peculiaridade da região (GOMES, 2010). 

Essa propriedade espacial também condicionou a formação e desenvolvimento 

da cidade de Lorena, como veremos a seguir.  

 

 

3.2 Evolução urbana de Lorena/SP 

 

O município de Lorena (Figura 18) está localizado na Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, ao leste do estado de São Paulo, onde divisa com os 

municípios de Piquete, Guaratinguetá, Cunha, Silveiras, Cachoeira Paulista e Canas. A 

população do município é de 87.584 habitantes (INSTITUTO..., 2016).  

A cidade é uma centralidade regional, especificamente no setor educacional, 

principalmente no ensino superior, contando com três instituições: Universidade de São 

Paulo - Escola de Engenharia de Lorena (USP – EEL); Centro Universitário Salesiano 

de São Paulo (UNISAL) e Centro Universitário Teresa D’Avila (UNIFATEA). No 

ensino técnico, há outras duas instituições públicas: Escola Técnica Padre Carlos 

Leôncio da Silva (ETEC), ligada ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza, e o Colégio Técnico de Lorena (COTEL), que funciona no campi I da USP. 
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Figura 18 - Município de Lorena/SP com destaque para o entroncamento das rodovias federais BR 116 

(rodovia Presidente Dutra que liga Rio de Janeiro e São Paulo) em vermelho e BR 459 (Que liga Lorena à 

rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre/MG, e posteriormente a Poços de Caldas/MG) em verde. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A zona urbana do município é estruturada pelos seguintes elementos: Rodovia 

Presidente Dutra (BR 116) que no município se entronca a Rodovia BR 459, que liga os 

estados de São Paulo à Minas Gerais, passando por importantes cidades, como Itajubá, 

Pouso Alegre (Rodovia Fernão Dias – BR 381 – São Paulo / RM Belo Horizonte) e 

Poços de Caldas; Rodovia SP – 062,  antiga estrada Rio – São Paulo (Rodovia 

Washington Luis) que no trecho entre Guaratinguetá e Lorena recebe o nome de 

“Prefeito Aristeu Vieira Vilela” e entre Lorena e Cachoeira Paulista é denominada 

“Deputado Oswaldo Ortiz Monteiro”; Estrada de Ferro Central do Brasil, que foi 

privatizada, sendo atualmente administrada pela empresa MRS Logística. 

A origem de Lorena é similar a dos primeiros núcleos urbanos do Vale do 

Paraíba, ou seja, ligado aos caminhos que levaram às jazidas de ouro nas Minas, ainda 

no século XVII. O marco inicial do povoado foi o local escolhido pelas tropas para 

realizar a travessia do rio Paraíba do Sul, rumo à garganta do Embaú, onde se edificou 

um porto bandeirante, denominado Guaypacaré.  

A abertura dessa passagem significou a oportunidade de pessoas fixarem-se, 

cultivando roças de subsistência, cujo excedente era comercializado com os 

viajantes. Dessa forma, surgiu, espontaneamente, um arraial, localizado 

estrategicamente nas imediações do porto de onde se transpunha o rio, por 

meio de barcas arrendadas por 12.000 cruzados (AYRES DO CASAL, [s.d], 

p. 176 apud EVANGELISTA, 1978, p.24). 
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Ao redor do porto de Guaypacaré, viu-se a possibilidade de erguer uma capela, 

que naquela época “não era somente o acesso garantido então à desejada e necessária 

assistência religiosa (...), mas também o reconhecimento da comunidade de fato e de 

direito perante a Igreja oficial, portanto, perante o próprio Estado” (MARX, 1991, p.18 

apud D’ELBOUX, 2004, p. 111).  

Deste modo, em 1705 é construída uma ermida, dedicada a Nossa Senhora da 

Piedade, em torno da qual se iniciou a expansão do povoado, que em 1718 era elevado à 

categoria de Freguesia, filial à Igreja de Santo Antônio da Vila de Guaratinguetá. Frei 

Agostinho de Santa Maria ao falar dessa capela, registra: 

 

Este Santuario está situado em huma Aldea, ou povoação que é o porto onde 

desembarcão as canoas e se chama Guaypacaré, ponto muyto freqüentado de 

todos os que passão às Minas e vem de minas. Com esta misericordiosa 

Senhora têm todos aquelles moradores daquelle porto muyto grande devoção 

e também todos os que por ali passão para as minas (...) Todos os que vão 

para as minas, chegão à Villa das Garças, Guaratinguetá, e assim os que 

vêem da costa do mar, do porto da Villa de Paraty, como os que vêem de S. 

Paulo e mais as Villas da Terra adentro; todos passão este grande Rio Paraíba 

e desembarcão perto de Guaypacaré e dahi caminhão por terra para as minas 

geraes e vão primeyramente a buscar o Santuario de Nossa Senhora da 

Piedade, e pedir-lhe que Ella os acompanhe e favoreça e os livre de todos os 

perigos que se encontrarão naquellas suas ambiciosas jornadas” (1723, apud 

RODRIGUES, 2001, p. 17) 

 

Nesse contexto, o povoado que se organiza ao redor da ermida é fixado e 

prospera em função do nó viário que se articulou. Como citado, os paulistas, ao 

percorrerem antigas trilhas indígenas à leste de São Paulo, em direção ao interior,  

procuravam o ponto mais favorável para a travessia do rio Paraíba do Sul, a fim de 

alcançarem a garganta do Embaú. “Lorena foi esse ponto e por isso a última das vilas, 

além da qual ficava o sertão, habitado por índios” (EVANGELISTA, 1978, p. 18).  

Era então o ponto final da Estrada Geral dos Paulistas e por isso o local 

escolhido para ser ponto de partida de um novo caminho terrestre de ligação com o Rio 

de Janeiro, batizado, não por acaso, de Piedade. Na prática, o que se teve foi um 

prolongamento da Estrada Geral dos Paulistas, configurando, então, a primeira estrada 

“Rio - São Paulo”, que a partir de 1808 passou a também ser chamado de “Estrada 

Geral da Corte”, tendo Lorena como ponto de conexão.  

Não obstante, como a travessia do rio Paraíba do Sul era feito em Lorena, esse 

ponto passou a ser o principal entroncamento viário durante todo o período colonial, 

servindo de elo entre as províncias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Como 
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cita Nestor Goulart Reis, “(...) um terceiro caminho era o que levava a Mogi das Cruzes 

e ao Rio de Janeiro, atravessando o Vale do Paraíba e descendo para Itaguaí e Santa 

Cruz. Em Lorena bifurcava-se, dando acesso a Minas Gerais pela Mantiqueira” (REIS, 

2010, p. 28).  

A situação de Lorena como “encruzilhada” de caminhos também é citada por 

Auguste de Saint-Hilaire, botânico francês que passou por Lorena em 1822. Em sua 

viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, pela “Estrada Geral da Corte”, constatou 

que: 

É para lá de Lorena que se começa a encontrar homens ricos. Devem todos a 

fortuna à cultura do café”, ou seja, o Caminho Novo da Piedade, que serviu 

como eixo de penetração do sertão desconhecido, nutria de prosperidade as 

vilas, possibilitando o transporte do café. Esta parte da estrada é muito mais 

transitada do que a vai de Lorena a S. Paulo, visto como é aquém de Lorena 

que vem ter a estrada de Minas, cujas bordas são muito habitadas. Desde a 

encruzilhada não se faz um quarto de légua sem encontrar algumas casas 

(SAINT-HILAIRE, 1976, p.121)  

 

Essa situação privilegiada foi determinante para continuação do processo de 

urbanização do antigo povoado. Em 1788, a Freguesia foi desmembrada do território de 

Guaratinguetá, dando origem à Vila de Lorena, nome herdado do Capitão-general 

Bernardo José de Lorena, que administrava à época a Capitânia de São Paulo. Entre as 

justificativas do governador para o ato, novamente se destaca a situação de encruzilhada 

de caminhos: 

Por ser a Freguesia da Piedade uma das mais opulentas e populosas dessa 

Capitania, achando-se no ponto donde saem as duas Estradas Gerais das 

Capitanias de Minas e Rio de Janeiro, o que necessariamente há de dar calor 

ao seu comércio, ficando além disso sobre a margem do Rio Paraíba que 

facilita muito os transportes do mesmo comércio para muitas das Vilas do 

Norte; havendo por conseguinte grande necessidade de estarem ali Justiças 

para decidirem as dúvidas que podem acontecer; (...) e por me ser muito 

conveniente a Povoação do Sertão que se segue desde as suas vizinhanças até 

o Rio Piraí, caminho do Rio de Janeiro (RODRIGUES, 2001, apud 

EVANGELISTA, 1978, p.17). 

   

Observa-se, então, que a condição de bifurcação de caminhos fez de Lorena uma 

das mais importantes vilas paulistas no final século XVIII. Sobretudo porque sua 

autonomia político-administrativa inicia-se no mesmo período da introdução da cultura 

do café, introduzida no estado de São Paulo por sua zona rural, seguindo o “Caminho 

Novo da Piedade”. 

Sobre isso, a contagem populacional de 1886 acusou o acelerado crescimento 

resultante do ápice da cafeicultura nas terras férteis do Vale do Paraíba, que se deu entre 
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1820 e 1870 (PATRIANI; CUNHA, 2010, p. 87). Essa expansão, fez com que Lorena, 

em 1856, recebesse o título de cidade, sendo elevada a comarca dez anos mais tarde.  

Para D’ELBOUX, (2004, p. 136), após sua emancipação: 

 

Lorena era ainda uma vila tropeira, mas iniciando um processo de 

transformação que só terminará ao fim do século, quando a atividade cafeeira 

se extingue e, a exemplo de suas irmãs do Vale, entra em período de 

estagnação econômica. 

 

Esse processo foi determinado por duas razões que se complementam. Primeiro, 

pelo aquecimento do comércio, como previa o decreto de criação da Vila, sendo que, 

durante o 2º quartel do século XIX, a cada cinco casas existentes, uma era destinada a 

servir de estabelecimento comercial. Percebe-se, então, que, a vila assume papel de 

centro de prestação de serviços e de comércio (EVANGELISTA, 1978). 

Segundo, pela atuação da elite local, da qual faziam parte membros da nobreza 

imperial, como o Conde Moreira Lima e o Barão de Castro Lima. De fundamental 

importância foi a atuação do baronato local e o papel que desempenhou para o 

desenvolvimento das sociedades vale-paraibanas, financiando boa parte dos 

melhoramentos urbanos e agindo na propagação do novo gosto europeizado vindo da 

corte ou diretamente da Europa (D’ELBOUX, 2004, p. 129).  

Entre esses melhoramentos, que transformaram a paisagem urbana de Lorena, 

estão: Regularização do arruamento; Abertura de novos logradouros, como travessas, 

praças e largos; Pavimentação; Iluminação; Canalização de água potável, 

Ajardinamento e introdução da Palmeira Imperial; Pontes; Introdução de um código de 

posturas e; Construção de novos edifícios, dos quais se destaca a nova Catedral de 

Nossa Senhora da Piedade, a reforma da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, 

a Basílica Menor de São Benedito, o palacete do Conde Moreira Lima, o solar dos 

Azevedo, o Engenho Central, que era servido por uma linha de bonde a tração animal. 

Além desses, é também dessa época a construção da Estação Ferroviária, atendendo à 

ferrovia que interligou São Paulo ao Rio de Janeiro.  

Para Lorena, uma das consequências marcantes trazidas pela ferrovia foi o fim 

da situação de encruzilhada de caminhos, razão principal do seu enriquecimento. Os 

tropeiros que desciam de Minas Gerais podiam agora terminar suas viagens em 

Cachoeira Paulista e na estação do Cruzeiro, para que os produtos transportados 

atingissem o Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, a cidade não era mais um ponto de 

parada obrigatório, mas sim optativo (EVANGELISTA, 1978).  
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Esse fato, somado a abolição da escravidão e a proclamação da República, que 

liquidou todo o sistema econômico e político que sustentava a sociedade vale-paraibana 

no século XIX, foi determinante para o fim do apogeu de Lorena, cuja economia 

estagnou-se, iniciando um processo de retomada a partir de 1920, com os investimentos 

públicos no transporte rodoviário.  

As duas rodovias que conectaram São Paulo ao Rio de Janeiro, passaram pelo 

município, a Washington Luis (1928) - que em grande parte corresponde ao antigo 

traçado da Estrada Geral da Corte – e a Presidente Dutra – determinante para 

concretizar a recuperação econômica da região, a partir da segunda metade do século 

XX.  

Para Prudente (2009, p. 99), a Via Dutra acaba por sacramentar a vetorização do 

crescimento de muitas cidades, principalmente as situadas junto ao seu eixo, por meio 

do aparecimento de loteamentos residenciais, de áreas industriais e de um vasto setor de 

serviços como postos de combustíveis, restaurantes e meios de hospedagem mais 

complexos e qualificados.  

A seguir, são apresentados mapas de evolução urbana de Lorena, em duas 

etapas, sendo a segunda mais específica para as décadas a partir de 1950. 

 

Figura 19 - Evolução urbana de Lorena entre 1695/1886 e 1886/1950 

                 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entre 1695 e 1886 houve um aumento considerável do núcleo original, ao redor 

da capela de Nossa Senhora da Piedade, de frente ao porto de Guaypacaré, justificando 

a emancipação da Freguesia e a instalação da cidade. Em 1886, em meio ao declínio da 
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cafeicultura no Vale do Paraíba, o meandro do rio Paraíba, que facilitou a travessia das 

tropas bandeirantes no século XVI, secou, após uma grande cheia, fazendo com que a 

cidade perdesse uma de suas maiores características. No final desse período, o vetor de 

expansão foi a linha férrea e a estação ferroviária, onde no entorno se estabeleceu o 

centro comercial da cidade. 

O município experimenta um longo processo de estagnação econômica durante a 

primeira metade do século XX que repercute em uma espécie de cristalização de sua 

mancha urbana.  Esse quadro se inverte a partir de 1950, quando as rodovias 

intermunicipais tornam-se vetores de expansão e a cidade se espraia rumo a esses eixos 

rodoviários, especificamente a BR-116 e a BR-459. 

Acerca desse período, o arquiteto e urbanista Thales C. Chagas, ao estudar o 

processo de segregação sócioespacial no município de Lorena, observa que o processo 

de urbanização após os anos 1950, decorrente da industrialização e implantação de 

infraestruturas viárias e equipamentos urbanos de abrangência regional, se deu pelo 

modelo de expansão por loteamentos de casas térreas, sendo que em um intervalo de 

setenta anos a população da cidade triplicou, sendo que as maiores taxas de crescimento 

se concentram entre 1970 e 2000 (CHAGAS, 2016, p. 61). 

O autor citado construiu mapas de evolução urbana detalhados para o período, 

de onde se destaca o período a partir de 1980, que corresponde a implantação dos 

conjuntos habitacionais promovidos pelo Estado, que se concentraram na porção leste 

do território urbano. 

 

Figura 20 - Evolução urbana de Lorena até 1960, 1980, 2000 e 2016 
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Fonte: Chagas, 2016, p. 61. 

 

Como síntese, Chagas (2016, p. 61-64), destaca dois vetores que representam o 

movimento de expansão da mancha urbana - que podem ser visualizados no detalhe da 

Figura 21-, sendo que o primeiro corresponde a tradicional rota de acesso ao município 

vizinho de Guaratinguetá, à Oeste, formado pelo eixo “Av. Coronel Marciano – Av. 

Antônio Haddah - Rodovia SP-062 (estrada velha Rio - São Paulo)” e o segundo 

composto de dois vetores que se complementam sentido Sudeste em direção às rodovias 

federais Presidente Dutra (a princípio e com maior intensidade) e BR-459 (Lorena-

Itajubá), a partir das avenidas Dr. Peixoto de Castro, Marechal Argolo, Sete de 

Setembro e Targino Vilela Nunes. 
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Figura 21 - Maiores concentrações de domicílios por faixa de renda nos setores censitários de Lorena 

 
Fonte: Chagas (2016, p. 68) 

 

É possível observar pela Figura 21 que os vetores de expansão urbana 

destacados produziram novos loteamentos limitados pelos eixos rodoviários e ocupados, 

predominantemente, por camadas de renda médias baixa e baixa renda. 

 

 

3.2.1 Aspectos da paisagem urbana de Lorena/SP 

 

Com o objetivo de contextualizar a dimensão urbana da presente pesquisa, 

apresenta-se a seguir relatório fotográfico que retrata aspectos da paisagem urbana de 

alguns bairros de Lorena/SP. As imagens foram registradas em visita de campo 

realizada pelo autor no segundo semestre de 2011 para elaboração do trabalho final de 

graduação em arquitetura e urbanismo.  

Ressalta-se que, em comparação a registros atuais, a realidade representada nas 

imagens a seguir está próxima daquela existente quando da ocorrência do censo 
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demográfico em 2010, cujos dados estão sendo utilizados na pesquisa para elaboração 

do indicador social de bem-estar urbano que considera, justamente, o grau de provisão 

de elementos de infraestrutura urbana e as condições do ambiente construído.  

 

Figura 22 - Jardim Novo Horizonte (esquerda) e Vila Brito (direita) 

   
Fonte: Autor. 

 

Figura 23 - Parque Mondesir 

   
Fonte: Autor. 
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Figura 24 - Conjunto CECAP (esquerda) e Bairro Santo Antônio (direita) 

   
Fonte: Autor. 

 

Figura 25 - Vila Cida (esquerda) e Vila Passos (direita) 

   
Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

Figura 26 - Parque das Rodovias 

  
Fonte: Autor. 

 

Figura 27 - Vila Nunes (esquerda) e Vila Geny (direita) 

   
Fonte: Autor. 
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Figura 28 - Vila Santa Edwiges (esquerda) e Bairro da Cruz (direita) 

      
Fonte: Autor. 

 

Figura 29 - Bairro da Olaria (esquerda) e Vila São Roque (direita) 

   
Fonte: Autor. 

 

Figura 30 - Vila Celeste (esquerda) e Vila Hepacaré (direita) 

    
Fonte: Autor. 
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Figura 31 - Cidade Industrial (esquerda) e Vila Rica (direita) 

   
Fonte: Autor. 

 

Figura 32 - Vila dos Comerciários (esquerda) e Bairro da Cabelinha (direita) 

   
Fonte: Autor. 
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Figura 33 - Centro 

   

   

   
Fonte: Autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 A evolução do homicídio na RMVPLN (2004 – 2014) 

 

Em 2014, segundo registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM), do Ministério de Saúde, a taxa de homicídios no Brasil foi de 29,1 por 100 mil 

habitantes, que corresponde à expressiva marca de 59.627 homicídios no ano – o maior 

número de homicídios registrado na história brasileira e que nos coloca como país com 

maior número absoluto de homicídios, representando mais de 10% dos homicídios 

registrados no mundo. Essa tragédia urbana atinge, sobretudo, homens com idade entre 

15 a 29 anos (INSTITUTO..., 2016, p. 6).  

No presente capítulo, esse fenômeno será tratado em escala regional, a partir de 

da apresentação dos resultados da pesquisa e discussão dos aspectos gerais da violência 

urbana na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – RMVPLN (Figura 

20). Para tanto, elaborou-se um “mapa da violência” para os anos entre 2004 e 2014, 

seguindo o método adotado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), 

que divulga há dez anos edições anuais do “Mapa da Violência para o Brasil” utilizando 

os registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade – 

SIM/DATASUS/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O método considera homicídio as 

agressões e intervenções legais obtidos pela soma das seguintes CIDs 10: X85-Y09 e 

Y35-Y36. 

Ressalta-se que as sub-regiões são formadas pelos seguintes municípios:  

a) Sub-região 1 - Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, 

Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos;  

b) Sub-região 2 - Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, 

Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do 

Sapucaí, São Luís do Paraitinga, Taubaté e Tremembé;  

c) Sub-região 3 - Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, 

Lorena, Piquete, Potim e Roseira;  

d) Sub-região 4 - Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavinhas, Queluz, São José 

do Barreiro e Silveiras e;  

e) Sub-região 5 - Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 
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Figura 34 - Divisão sub-regional da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 
Elaboração: EMPLASA, 2001.   

 

A seguir apresenta-se a proporção de óbitos causados por homicídios por faixa 

etária na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) em 

2014. Como se verifica nos indicadores destacados na Tabela 01 e no Gráfico 01, 

31,92% dos óbitos de homens na faixa etária de 15 a 29 anos em 2014 foram 

ocasionados por homicídios. Esse indicador chega a 37,50% se considerarmos apenas 

homens com idade entre 15 a 19 anos. 

 

Tabela 1 - Proporção de óbitos causados por homicídios por faixa etária – RMVPLN, 2014 

 
Fonte: Autor. 
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Gráfico 1 - Proporção de óbitos causados por homicídios por faixa etária na RMVPLN em 2014 

 
Fonte: Autor. 

 

No que concerne aos dados relativos ao número de homicídios e à taxa de 

homicídios para 100 mil habitantes para as cinco sub-regiões da RMVPLN no período 

entre 2004 e 2014, apresenta-se as tabelas e gráficos 02 e 03, como segue: 

 

 

Tabela 2 - Número de homicídios nas sub-regiões da RMVPLN, 2004 - 2014 

 
Fonte: Autor. 
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Gráfico 2 - Número de homicídios nas sub-regiões da RMVPLN, 2004 - 2014 

 
Fonte: Autor. 

 

Tabela 3 - Taxa de homicídio por 100 mil habitantes nas sub-regiões da RMVPLN, 2004 - 2014 

 
Fontes: Autor. 

 

 

Ao observar a variação das taxas de homicídio na Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte nos últimos 11 anos, percebem-se dois movimentos distintos: 

um de ascensão para as sub-regiões “2” e “3” e outro de queda para as demais sub-

regiões, que acompanham o movimento da Região Metropolitana quando considerada 

um todo, que apresenta no período variação negativa de 36,15%. Destaca-se nesse 

cenário, a forte queda da taxa de homicídios da sub-região 1, polarizada por São José 

dos Campos, que registrou em 2014 a menor taxa desde 2004. Nota-se que essa redução 

se deu a uma taxa superior à do estado de São Paulo e também da RMVPLN.  
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Gráfico 3 - Taxa de homicídio por 100 mil habitantes nas sub-regiões da RMVPLN, 2004 - 2014 

 
Fontes: Autor. 

 

A sub-região 4, polarizada pelo município de Cruzeiro, mostra uma virtual 

estabilidade, considerando, principalmente, a taxa registrada entre 2012 e 2014. É de se 

notar também que em 2014, a sub-região foi a que apresentou a menor taxa da Região, o 

que correspondeu a uma importante redução de 26,29% se comparado à 2004, quando 

esteve acima da sub-região 2. 

A sub-região 5, que reúne os municípios do Litoral Norte de São Paulo, também 

apresenta significativa queda no período, no entanto, apesar desse fato, nota-se que nos 

últimos onze anos, os municípios litorâneos, reunidos, sempre foram os que 

apresentaram a maior taxa de homicídios, inclusive em 2014, se configurando, em 

números relativos, a sub-região mais violenta da RMVPLN. 

Como dito, as sub-regiões “2” e “3”, polarizadas respectivamente por Taubaté e 

Guaratinguetá, foram as que apresentaram variação positiva em relação à taxa de 

homicídios no período. Nota-se, porém, que na sub-região 2 o crescimento das taxas se 

faz de modo mais constante, havendo oscilação negativa apenas nos biênios 2006-2007 

e 2012-2013. Não obstante, essa é a sub-região onde a taxa de homicídio mais cresceu 

na RMVPLN, registrando em 2014 a maior taxa durante o período analisado.  

Na sub-região 3 o crescimento se fez desuniforme, principalmente nos primeiros 

anos desta análise. Ressalta-se o ano de 2007, quando a queda chegou a praticamente 

100%, acompanhando um cenário nacional de diminuição das taxas de homicídio. 

Porém, logo em 2008 a taxa tornou a crescer, se mantendo virtualmente estabilizada até 

2014, quando registrou a segunda maior taxa da Região.  
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Como síntese do período, é interessante utilizar como índice a média das taxas 

de homicídios por 100 mil habitantes por grupo. Nesse cenário, no intervalo entre 2004 

e 2014, a RMVPLN apresenta índice de 18,8 homicídios por 100 mil habitantes. Esse 

número é maior que o registrado para o estado de São Paulo (17,5), porém, menor que o 

registrado para o Brasil (26,9).  

No que se refere às sub-regiões, tem-se o seguinte ranking:  

- Sub-região 5, polarizada por Caraguatatuba: 35,8;  

- Sub-região 3, polarizada por Guaratinguetá: 18,3;  

- Sub-região 2, polarizada por Taubaté: 17,1;  

- Sub-região 1, polarizada por São José dos Campos: 16,3 e;  

- Sub-região 4, polarizada por Cruzeiro: 10,9. 

As próximas tabelas referem-se aos resultados para número e taxa de homicídio 

individualizado para cada um dos 39 municípios da RMVPLN entre os anos de 2004 e 

2014. 
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Tabela 4 - Número de homicídios nos municípios da RMVPLN, 2004 - 2014. 

 
Fonte: Autor. 

 

A Tabela 04 apresenta os números absolutos de homicídios registrados nos 39 

municípios que compõe a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a 
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partir de informações do SIM/DATASUS/MS, entre os anos de 2004 a 2014. Observa-

se que, em 2014, os municípios que registraram mais casos de homicídios, em ordem 

decrescente, foram: Taubaté; São José dos Campos; Jacareí; Caraguatatuba; 

Pindamonhangaba; Guaratinguetá; São Sebastião; Lorena; Ubatuba; Cruzeiro e; 

Caçapava. Destaca-se que os homicídios registrados nesses municípios correspondem a 

88,5% do total de 416 casos registrados na RMVPLN em 2014. Na outra ponta, onze 

municípios não registraram casos de homicídio durante o ano de 2014: Arapeí; Bananal; 

Canas; Jambeiro; Queluz; Redenção da Serra; Roseira; Santa Branca; Santo Antônio do 

Pinhal; São José dos Barreiros e; Silveiras.  

No geral, em números absolutos, a RMVPLN é responsável por 6,7 % dos 6.164 

casos de homicídios registrados no Estado de São Paulo durante o ano de 2014. Esse 

número é maior do que quando considerarmos o acumulado no período entre 2004 e 

2014, que é de 5,9% do total. No entanto, é necessário relativizar o número de registros 

considerando a população residente. Deste modo, a Tabela 05 a seguir apresenta as 

taxas de homicídio para os municípios da RMVPLN entre 2004 e 2014. 

Observa-se que entre os anos de 2004 a 2014, considerando a região como um 

todo, houve uma variação negativa de 36,2%, reduzindo de 27,6% em 2004 para 17,6% 

em 2014. No entanto, analisando os municípios de forma particularizada, nota-se que no 

ano de 2014, em ordem decrescente, as maiores taxas de homicídio se registraram em: 

Lavrinhas; Caraguatatuba; São Sebastião; Potim; Guaratinguetá; Areias; 

Pindamonhangaba; Monteiro Lobato; Cunha; Jacareí; Igaratá; Taubaté; Lorena; 

Lagoinha e; Ubatuba. Todos esses com taxas superiores ao registrado na RMVPLN 

como um todo, que foi de 18,9. 

Destaca-se nesse ranking, em primeiro lugar, a presença dos municípios do 

Litoral Norte: Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. Em segundo lugar, os 

municípios de Cruzeiro, Caçapava e São José dos Campos, que estão entre aqueles que 

apresentaram maior número absoluto de homicídios na região e, no entanto, possuem 

taxas abaixo da média regional.  
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Tabela 5 - Taxa de homicídio por 100 mil habitantes nos municípios da RMVPLN, 2004 - 2014 

 
Fontes: Autor. 

 

Cabe ainda destacar os municípios que apresentaram em 2014 índices elevados 

tanto para o número absoluto de homicídios, como para a taxa de homicídios por 100 
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mil habitantes, o que denota, a priori, um quadro grave de violência urbana no tocante 

ao crime violento. Nesse contexto, além dos municípios litorâneos supracitados, 

incluem-se: Guaratinguetá; Pindamonhangaba; Jacareí; Taubaté e; Lorena. 

Por fim, a análise dos dados para o ano de 2014 deve-se ater aos pequenos 

municípios que apresentaram elevada taxa de homicídios: Lavrinhas; Potim; Areias; 

Monteiro Lobato; Cunha; Igaratá e Lagoinha.  

Antes, sobre o uso da taxa de homicídios por 100 mil habitantes, em nota 

técnica, a “Atlas da Violência 2016”, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (FBSP) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (INSTITUTO..., 

2016, p.9), esclarece que: 

O mesmo é inadequado quando se objetiva avaliar a prevalência desse tipo de 

incidente em localidades com baixo povoamento, como ocorre em quase 

cinco mil municípios brasileiros, que possuem população inferior a 50 mil 

habitantes. Possíveis distorções no uso das taxas lineares (por 100 mil 

habitantes) podem ocorrer pelo fato de ser o homicídio um evento raro (do 

ponto de vista estatístico). Assim, quando a população da localidade é 

pequena, existem dois problemas potenciais. Em primeiro lugar, muitas vezes 

não se observam incidentes letais num determinado ano, o que redunda numa 

taxa de homicídios igual a zero. Contudo, isso não implica dizer que não haja 

alguma probabilidade positiva de um incidente letal ocorrer nesta cidade, mas 

que a janela temporal não foi suficientemente longa. Por fim, a variabilidade 

da estimativa linear torna-se muito alta, o que diminui a confiança no 

indicador. Por exemplo, se numa cidade com cinco mil habitantes, bastante 

pacata, tivesse ocorrido um problema pontual (como uma chacina) em que 

cinco pessoas tivessem sido mortas, a taxa de homicídios iria para 100 e essa 

cidade estaria entre as mais violentas do planeta.  

 

Deste modo, para os pequenos municípios supraelencados, percebe-se que se 

trata de eventos isolados que se potencializam em taxas elevadas por conta da diminuta 

população residente. Isso fica evidente quando observamos que, em todos os casos, as 

taxas registradas em 2014 são sempre superiores a média do período (2004 a 2014). 

Ainda nesse particular, cabe separar desse grupo o município de Cunha, considerando 

que nos últimos seis anos analisados, as taxas sempre superaram aquelas registradas 

para a Região Metropolitana. De fato, dos 42 homicídios registrados em Cunha de 2004 

a 2014, 90% aconteceram a partir de 2009. 

Para contornar os problemas supramencionados é indicado estimar para cada 

localidade as taxas bayesianas por 100 mil habitantes ou 10 mil habitantes, que são 

menos instáveis, porquanto, é calculada em função do tamanho da população local e da 

correlação espacial dos homicídios com os municípios vizinhos, a partir da media 

ponderada entre a taxa bruta da localidade e a taxa global da região (INSTITUTO..., 

2016). 
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Esse recurso estatístico será utilizado nessa pesquisa para análise do homicídio 

doloso na dimensão da escala urbana, tendo como recorte o município de Lorena. 

Todavia, para a escala regional, faz-se a opção de realizar a análise das taxas brutas dos 

municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), no 

entanto, considerando apenas aqueles que possuem população superior a 20 mil 

habitantes, a saber: Aparecida; Caçapava; Cachoeira Paulista; Campos do Jordão; 

Caraguatatuba; Cruzeiro; Cunha; Guaratinguetá; Ilhabela; Jacareí; Lorena; 

Pindamonhangaba; São José dos Campos; São Sebastião; Taubaté; Tremembé e; 

Ubatuba. Justifica-se a escolha pelo fato desse conjunto de dezessetes municípios 

correspondeu no ano de 2014 a 92% da população de toda a região e, no mesmo ano, foi 

o lugar de 95% dos casos de homicídios registrados.  

Posto isso, a partir dessa escolha, a presente pesquisa se aprofundará nos 

seguintes aspectos do homicídio: Homicídio de jovens; Violência de gênero e; 

Homicídio com uso de arma de fogo. 

 

 

4.1.1 O homicídio de jovens na RMVPLN 

 

No que concerne a faixa-etária das vítimas de homicídio, segundo informações 

do Mapa da Violência publicado pelo IPEA, tem-se que, no Brasil, a morte violenta de 

jovens cresce de forma acelerada desde os anos 1980 (INSTITUTO..., 2016, p. 19).  

As tabelas a seguir apresentam o número e a taxa de homicídios para grupos de 

100 mil jovens, entre 2004 e 2014, para os municípios da Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte com população superior a 20 mil habitantes. No caso do 

número de homicídios, percebe-se, no geral, uma queda nos municípios da RMVPLN 

que acompanha a queda no estado de São Paulo, enquanto para o país o quadro é de 

crescimento, como dito anteriormente. 
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Tabela 6 - Número de homicídios nos municípios com mais de 20 mil habitantes da RMVPLN para faixa 

etária 15-29 anos entre 2004 e 2014 

 
 Fonte: Autor.  

 

No que diz respeito às taxas de homicídios de jovens, primeiramente, é possível 

perceber, pelo índice da média do período (2004 a 2014), o impressionante valor 

atribuído para o município de Caraguatatuba, que é praticamente o dobro do valor 

registrado para o Brasil e três vezes maior que o registrado para o estado de São Paulo, 

no mesmo período.  

Destaca-se ainda o município de São Sebastião, que apesar de apresentar índice 

muito abaixo do município vizinho, também registra valor superior a média nacional. É 

possível ainda observar um grupo de municípios que apresentam índices menores que o 

país, porém, superiores ao estado, onde se enquadram, em ordem decrescente: Lorena; 

Aparecida; Ubatuba; Jacareí; Guaratinguetá; Taubaté; Campos do Jordão e; Tremembé.  
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Tabela 7 - Taxa de homicídio por 100 mil habitantes nos municípios com mais de 20 mil habitantes da RMVPLN para faixa etária 15-19 anos entre 2004 e 2014 

 
Fontes: Autor. 
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Por fim, há um grupo intermediário, que apresenta médias consideráveis, porém, 

inferior a média estadual, até chegar ao município de Cachoeira Paulista, que apresenta 

índice considerado baixo.  

A seguir são apresentados gráficos que mostram a evolução dos homicídios de 

jovens nos principais municípios da RMVPLN em um período de dez anos, entre 2004 e 

2014. Para melhor entendimento, os municípios foram separados de acordo com a sub-

região. 

 

Gráfico 4 - Evolução da taxa de homicídios por 100 mil habitantes de jovens (15 – 29 anos) nos principais 

municípios da sub-região 1 da RMVPLN entre 2004 - 2014 

 
Fontes: Brasil, 2016, adaptado pelo autor.  
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Gráfico 5 - Evolução da taxa de homicídios por 100 mil habitantes de jovens (15 – 29 anos) nos principais 

municípios da sub-região 2 da RMVPLN entre 2004 - 2014 

 
Fontes: Fontes: Brasil, 2016, adaptado pelo autor.  

 

 
Gráfico 6 - Evolução da taxa de homicídios por 100 mil habitantes de jovens (15 – 29 anos) nos principais 

municípios da sub-região 3 da RMVPLN entre 2004 - 2014 

 
Fontes: Fontes: Brasil, 2016, adaptado pelo autor.  
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Gráfico 7 - Evolução da taxa de homicídios por 100 mil habitantes de jovens (15 – 29 anos) no principal 

município da sub-região 4 da RMVPLN entre 2004 - 2014 

 
Fontes: Fontes: Brasil, 2016, adaptado pelo autor.  

 

 

Gráfico 8 - Evolução da taxa de homicídios por 100 mil habitantes de jovens (15 – 29 anos) nos principais 

municípios da sub-região 5 da RMVPLN entre 2004 - 2014 

 
Fontes: Fontes: Brasil, 2016, adaptado pelo autor.  

 

 

 

Da análise da variação das taxas de homicídios de jovens para o período, 

destaca-se o município de Guaratinguetá, que apresentou a maior variação entre os 

maiores municípios da região, com a impressionante marca de 233,3%, seguido do 

município vizinho de Cunha e de Pindamonhangaba, que também apresentaram mais de 
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100% de crescimento. Além dessas, apenas Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Taubaté e 

Tremembé tiveram variação positiva.  

Dentre os municípios que reduziram a taxa de homicídio de jovens, destaca-se 

Ilhabela; São José dos Campos; Caçapava; Jacareí; Ubatuba e; Campos do Jordão. 

Todos esses reduziram seus índices de forma mais acelerada que o estado de São Paulo. 

Muito embora, Caçapava, entre 2013 e 2014, tenha apresentado um dos maiores 

crescimentos da Região, juntamente com Lorena, Guaratinguetá e São Sebastião, que 

cresceu surpreendentes 157,9%.  

 Se considerarmos as taxas de homicídios de homens jovens, no geral, os 

indicadores praticamente dobram. Em 2014, esse índice alcançou o patamar de 113,2 no 

Brasil, enquanto em Caraguatatuba houve incríveis 166 mortes para cada grupo de 100 

mil homens jovens, entre 15 e 29 anos. Em Guaratinguetá foram 145,7 e em São 

Sebastião foram 124,1. 

É importante, nesse aspecto, ressaltar a questão da caracterização dos indivíduos 

segundo o grau de instrução, para cada idade. O Gráfico 09, abaixo, evidencia que o 

pico de homicídios para homens no Brasil ocorre aos 21 anos de idade. No entanto, para 

esses, os que possuem menos do que sete anos de estudo tem 5,4 vezes mais chances de 

serem vítimas de homicídio do que os que possuem grau de instrução igual ou superior 

a esse limite (INSTITUTO..., 2016, p. 21). 

 

 

 

Gráfico 9 - abilidade de ser vítima de homicídio por idade, segundo grau de escolaridade – Brasil 2010 

 
Cerqueira e Coelho, 2015. 
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Para o IPEA (2016, p. 21), “conforme discutido em Cerqueira e Coelho (2015), 

[...] as chances de um indivíduo com até sete anos de estudo sofrer homicídio no Brasil 

são 15,9 vezes maiores do que as de alguém que ingressou no ensino superior, o que 

demonstra que a educação é um verdadeiro escudo contra os homicídios”.  

 

 

4.1.2 O homicídio por gênero na RMVPLN 

  

Segundo revelado pelo IPEA (2016), a partir de dados divulgados pelo SIM, 

treze mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Em 2014, foram 4.757 vítimas. 

Apesar dos números reveladores, há resistência em reconhecer o tema como questão a 

ser resolvida por política pública.  

Diante desse contexto, foi promulgada em 2006 a Lei 11.340, conhecida 

como Lei Maria da Penha (LMP), e no ano passado a Lei 13.104, de 9 de 

março de 2015, que torna o feminicídio crime hediondo e representa um 

marco político na luta pelos direitos das mulheres (PASINATO, 2015). 

 

 Os números particularizados para os maiores municípios da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte são mostrados nas tabelas que 

seguem. 

 Observa-se que a taxa de homicídios entre mulheres, entre 2004 e 2014, cresceu 

no país e diminuiu no estado de São Paulo. No que concerne a RMVPLN, enquanto 

municípios reduziram esse índice, outros aumentaram no período. Entre os que 

reduziram, destaca-se Caçapava e Campos do Jordão, que em 2014 não registraram 

nenhum caso. Além desses, cabe ressaltar Jacareí, São José dos Campos e São 

Sebastião, que foram capazes de reduzir esse crime em ritmo maior do que o estado de 

São Paulo.  

Já entre os municípios em que esse fenômeno cresceu, observa-se que essa 

variação, para todos, se deu a uma taxa maior que a do país. São impressionantes, nesse 

sentido, o acelerado crescimento em Ubatuba, Guaratinguetá, Cruzeiro e 

Pindamonhangaba. Salienta-se também que Lorena e Taubaté que apresentaram forte 

crescimento entre 2013 e 2014.  

 No período de 2004 e 2014, quatro municípios apresentaram taxa de mortalidade 

por homicídio de mulheres acima da média nacional: Caraguatatuba (7,3); Ubatuba 

(6,1); Caçapava (5,6) e; Campos do Jordão (4,9). Outros cinco municípios apresentaram 
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índice menor que a media nacional, porém, maior que a média estadual: Lorena (4,1); 

Cruzeiro (3,9); Taubaté (3,9); São Sebastião (3,8) e; Cunha (3,4). 

Não obstante, é preciso compreender que a violência de gênero é um fenômeno 

distinto da violência letal que atinge jovens do sexo masculino, muito embora, a nível 

nacional, desde 2004, houve uma diminuição, mesmo que tímida, na relação entre as 

taxas de homicídio de mulheres e de homens, o que indica que outros fenômenos 

relacionados à violência geral na sociedade ocorreram em maior grau de forma 

indistinta do gênero. Todavia, se faz necessário prover mecanismos de proteção para as 

mulheres, o que inclui, principalmente, ações específicas que considerem os vínculos 

estabelecidos entre vítima e agressor e as relações de dependência financeira e/ou 

emocional (INSTITUTO..., 2015, p. 26 e 29). 

 

Tabela 8 - Número de homicídios de mulheres nos municípios com mais de 20 mil habitantes da 

RMVPLN entre 2004 e 2014 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 9 - Taxa de homicídio de mulheres por 100 mil habitantes para municípios com mais de 20 mil habitantes da RMVPLN entre 2004 e 2014. 

 
Fontes: Brasil, 2016. 
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Tabela 10 - Relação entre a taxa de homicídio de mulheres e de homens nos municípios com mais de 20 

mil habitantes da RMVPLN entre 2004 e 2014. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

4.1.3 O homicídio por arma de fogo na RMVPLN 

 

 As próximas tabelas ilustram o índice de homicídio por arma de fogo para os 

municípios com mais de 20 mil habitantes da Região Metropolitana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte entre os anos de 2004 e 2014.  

Nesse aspecto, ressalta-se que “em 2014, 44.861 pessoas sofreram homicídio em 

decorrência do uso das armas de fogo, o que correspondeu a 76,1% do total de 

homicídios ocorrido no país” (INSTITUTO..., 2016, p.30). 

Regionalmente, verifica-se que no período citado, em números absolutos, há 

dois movimentos distintos, porém igualmente oscilantes, sendo o primeiro de acentuada 

queda entre 2004 e 2007 e outro de elevação moderada que permanece até 2014. 
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Tabela 11 -  Número de homicídios por arma de fogo nos municípios com mais de 20 mil habitantes da 

RMVPLN para faixa etária 15-19 anos entre 2004 e 2014. 

 
Fonte: Autor. 

 

Gráfico 10 - Evolução do número de homicídios por arma de fogo nos municípios com mais de 20 mil 

habitantes da RMVPLN para os anos entre 2004 e 2014. 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 12 - Taxa de homicídio por arma de fogo por 100 mil habitantes para municípios com mais de 20 mil habitantes da RMVPLN entre 2004 e 2014 

 
Fontes: Brasil, 2016. 
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Tabela 13 - Proporção de homicídios por arma de fogo nos municípios com mais de 20 mil habitantes da 

RMVPLN entre 2004 e 2014. 

 
Fonte: Autor. 

 

 Ao analisar a taxa de homicídios por arma de fogo, por 100 mil habitantes, entre 

2004 e 2014, observa-se, no geral, que na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte houve redução nesse índice, acompanhando o cenário do estado de São 

Paulo. De 17 municípios com mais de 20 mil habitantes, apenas Cunha, Guaratinguetá, 

Pindamonhangaba, Taubaté e Tremembé registraram aumento. Cabe lembrar que são 

exatamente esses municípios, juntamente com Cruzeiro, que apresentaram variação 

positiva nas taxas de homicídios de jovens para o período.  

 Ao considerar a media das taxas de homicídios por arma de fogo entre 2004 e 

2014, temos o seguinte ranking: Caraguatatuba; São Sebastião; Ubatuba; Aparecida; 

Lorena; Jacareí; Taubaté; Guaratinguetá; Cunha; Caçapava; Tremembé; São José dos 

Campos; Ilhabela; Campos do Jordão; Cruzeiro; Pindamonhangaba e; Cachoeira 

Paulista. 

 De todos os municípios mencionados, percebe-se que: Caraguatatuba é o único 

que superou a media nacional para o período; São Sebastião apresentou queda 

significativa até 2011, quando o índice tornou a se elevar; Em Ubatuba, nos últimos 
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cinco anos analisados, sempre se registrou taxas menores que a media do período, o que 

denota um cenário de virtual estabilidade; Aparecida ao longo do período registrou 

taxas bastante elevadas, no entanto, os índices registrados nos últimos dois anos 

analisados são os menores da série histórica; Lorena esteve apenas uma única vez com 

taxa inferior a registrada no estado de São Paulo, indicando uma situação constante e 

elevada no crime de homicídio por arma de fogo; Jacareí apresentou dois picos 

significativos no que se refere a esse tipo de crime, registrados em 2004 e em 2012-

2013; Taubaté apresentou, desde 2004, uma dinâmica de crescimento até 2012, quando 

apresentou a maior taxa registrada, no entanto, os últimos dois anos analisados foram de 

forte queda, praticamente se igualando a taxa registrada no inicio do período; Em 

Guaratinguetá se observa claramente dois períodos distintos, sendo o primeiro entre 

2004 e 2008, quando as taxas sempre estiveram abaixo dos dois dígitos e inferiores as 

taxas estaduais, no entanto, desde 2009, as taxas sobrepõe aquelas registradas para São 

Paulo, com o índice tendendo ao valor de 20,0; Em Cunha, o aumento de ocorrência de 

crimes violentos com arma de fogo é claramente marcado pelo ano de 2009, que 

coincide com o período em que se registra 90% dos casos de homicídio da série 

temporal e;  Caçapava, que vem reduzindo nos últimos anos a taxa de homicídios por 

arma de fogo. 

 Os demais municípios apresentam índices inferiores à média do estado de São 

Paulo. Porém, destaca-se entre esses, Pindamonhangaba, que em 2014 registrou o seu 

maior valor do período, além de São José dos Campos, que reduziu de forma constante 

e vigorosa as suas taxas, registrando em 2014 o menor valor do período analisado e; 

Tremembé, que dentre os municípios com as menores taxas médias, foi o único que 

apresentou variação positiva entre 2004 e 2014.  

 De fato, no caso de Tremembé, ao analisar os dados da Tabela 13, percebe-se 

que o município é o segundo da região no quesito proporção de homicídios por arma de 

fogo, sendo superado apenas por Lorena, onde 78,90% dos casos registrados são 

oriundos desse tipo de crime. Esses dois municípios também são os únicos da Região a 

superar a media nacional para o período. Acima da media estadual, encontram-se os 

seguintes municípios: Caraguatatuba (75,70%); São José dos Campos (73,90); 

Aparecida (73,10%); Guaratinguetá (71,50%) e; Taubaté (69,9%).  
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4.1.4 Síntese da evolução do homicídio na RMVPLN 

  

Após a discussão dos resultados, são apresentados a seguir os quadros que 

sintetizam as informações do “Mapa da Violência da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte”, para os anos entre 2004 e 2014, enfatizando o ranking dos 

municípios para as taxas médias de homicídio por 100 mil habitantes e os quadros para 

homicídio de jovens, homicídio de mulheres e homicídios por arma de fogo para os 

maiores municípios da região. 

 

Gráfico 11 - Síntese da taxa média de homicídio por 100 mil habitantes para os municípios da RMVPLN 

entre 2004 e 2014 

 
Fonte: Autor. 
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Homicídio de Jovens 

 

Gráfico 12 - Síntese da taxa média de homicídio de jovens (15 – 29 anos) para os maiores municípios da 

RMVPLN entre 2004 e 2014. 

 
Fonte: Autor. 
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Homicídio de Mulheres 

 

Gráfico 13 - Síntese da taxa média de homicídio de mulheres para os maiores municípios da RMVPLN 

entre 2004 e 2014. 

 
Fonte: Autor. 
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Homicídio por Arma de Fogo 

 

Gráfico 14 - Síntese da taxa média de homicídio por arma de fogo para os maiores municípios da 

RMVPLN entre 2004 e 2014. 

 
Fonte: Autor. 

 

 A partir dos gráficos acima, que sintetizam a construção do “mapa da violência” 

da RMVPLN, conclui-se a primeira etapa da presente pesquisa, cujo objetivo específico 

está em analisar e discutir a dinâmica de crescimento do homicídio em escala regional, a 

partir da elaboração, por meio de dados oficiais disponibilizados pelo Ministério da 

Saúde, de tabelas e gráficos temáticos que apresentam a evolução desse tipo de crime na 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte entre os anos de 2004 e 2014. 

 Deste ponto, os resultados e discussões se atêm a análise na dimensão da escala 

urbana, tendo o município de Lorena como recorte espacial, como se expõe a seguir.   
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4.2 Indicador de urbanização para as UTPs de Lorena/SP  

 

Como visto anteriormente, a proposta de análise espacial do homicídio doloso na 

escala urbana se dará, na presente pesquisa, para o município de Lorena/SP e, em 

grande medida, implica em correlacionar estatisticamente os indicadores de homicídio 

com os índices relativos aos aspectos físico-ambientais do território urbano, nesse caso 

sintetizados pelo IBEU, ambos espacializados e sobrepostos às unidades territoriais de 

planejamento (UTP).  

Cabe salientar, nesse ponto, que, no procedimento da pesquisa, houve a 

necessidade de adequar as UTPs estabelecidas pelo Plano Diretor de Lorena (2016). 

Portanto, antes de apresentar os resultados e discutir o IBEU para as UTPs de Lorena, 

elucida-se essa questão, como segue. 

 Tomando por base o mapa das UTPs oficiais do Plano Diretor (Figura 03), tem-

se que as UTPs “setor norte”, “setor leste” e “setor oeste” foram reconfiguradas e 

renomeadas, respectivamente, como “Ponte Nova”, “Vila Simão” e “Comerciários”, que 

são nomes de bairros ou loteamento popularmente conhecidos na cidade.  

Do mesmo modo, o centro da cidade, no mapa do Plano Diretor, é composto por 

cinco UTPs: Centro, Centro-Histórico, Centro-Norte, Centro-Sul e Centro-Oeste. Para a 

pesquisa, foram agregadas em uma única UTP aquelas denominadas “Centro” e 

“Centro-Histórico”, mantendo o nome “Centro”; as outras três foram agrupadas em 

outras UTPs ou deram origem a UTPs com novos nomes. Assim, a UTP Centro-Sul 

passou a ser nomeada como UTP Vila Celeste; a UTP Centro-Norte foi desmembrada, 

incorporando novas porções à UTP Centro, UTP Cabelinha e UTP Nova Lorena; A 

UTP Centro-Oeste deu origem a UTP Vila Hepacaré, composta também por um setor 

que migrou da UTP Cidade Industrial. Esta última também foi alterada, favorecendo a 

ampliação do perímetro da UTP Santo Antônio. A UTP Olaria também se expandiu, 

passando a incorporar integralmente a UTP Tabatinga e um setor censitário 

anteriormente pertencente à UTP Vila Zélia. Por fim, a UTP Parque das Rodovias foi 

ampliada com a agregação de setores censitários que compõe a UTP Bairro da Cruz, 

mas que correspondem ao loteamento Parque das Rodovias. A figura 21 a seguir mostra 

a nova configuração das UTPs de Lorena adequadas para a pesquisa. 
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Figura 35 - Unidades Territoriais de Planejamento (UTPs). Adaptadas pelo autor a partir do Mapa 02 da 

Lei Complementar nº 244/2016 que revisou o Plano Diretor 

Fonte: Lorena, 2016. 
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Essas adequações foram feitas para que os resultados fossem observados de um 

modo mais inteligível, sendo que o redesenho das UTPs facilita a compreensão das 

partes que compõe o espaço urbano de Lorena, porquanto são nomeadas diretamente 

com o nome do bairro ou loteamento mais conhecido. Não obstante, essas alterações 

pontuais em nada prejudicam a construção do IBEU, porquanto ainda continuam 

respeitando o critério de agrupamento de setores censitários demarcados pelo IBGE. 

A seguir, apresenta-se de forma detalhada os resultados e discussões referentes à 

cada dimensão que compõe o IBEU para as UTPs de Lorena. 

 

 

4.2.1 A dimensão “Condições Ambientais Urbanas” 

 

O Gráfico 15 apresenta as condições ambientais urbanas nas Unidades 

Territoriais de Planejamento de Lorena em 2010. Constata-se que, para o conjunto das 

UTPs, o índice condições ambientais urbanas alcançou 0,708, considerado “bom”. Esse 

é o segundo melhor resultado dentre as diferentes dimensões do IBEU. 

 

Gráfico 15 - Indicador de Condições Ambientais Urbanas (D2) para as UTPs Lorena. 

  

Fonte: Autor. 
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 Verifica-se, pela análise do gráfico, que das 25 UTPs, treze possuem índice 

acima da média, representada pela linha vertical tracejada. As unidades Parque 

Mondesir e Vila Geny apresentam os melhores resultados, revelando condições 

ambientais muito boas (0,900 – 1,000). De outro lado, os piores resultados foram 

apresentados pelas unidades Vila Simão e Parque das Rodovias, que apresentam níveis 

“muito ruins” (0,000 a 0,500).  

Os valores dos indicadores da dimensão das condições ambientais urbanas para 

as Unidades Territoriais de Planejamento de Lorena estão apresentados a seguir. 

 

Tabela 14 - Indicador das Condições Ambientais Urbanas para as UTPs Lorena. 

 
Fonte: Autor. 
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Pelos dados expostos, percebe-se que a péssima posição das unidades “Vila 

Simão” e “Parque das Rodovias” em termos de condições ambientais urbanas se 

confirmam, pois estas unidades apresentam valores muito baixos para os três 

indicadores, sempre abaixo da média geral, com exceção do indicador de arborização 

para o Parque das Rodovias. 

Com relação à arborização urbana, as unidades que apresentam melhores índices 

são Ponte Nova, Vila Brito e Parque Mondesir. De outro lado, Centro, Cabelinha e Vila 

Hepacaré apresentam os piores números.  

O indicador “esgoto a céu aberto” é, entre os três, o que apresenta melhor índice 

geral, com destaque para a precariedade apontada para as unidades Ponte Nova, Parque 

das Rodovias e Vila Simão. 

No que concerne à constatação de lixo acumulado, as unidades Vila Geny, Vila 

Celeste, Olaria e Centro não apresentam problemas, estando com o índice considerado 

“muito bom”. Opostamente, “Parque das Rodovias”, “Novo Horizonte” e “Vila Brito” 

apresentam condições muito ruins.  

No geral, acerca da proporção de pessoas para cada uma das faixas de 

qualificação da dimensão analisada, tem-se que 5,08% do total dos moradores da zona 

urbana de Lorena vivem em condições ambientais urbanas “muito boas”; 22,03% vivem 

em condições “boas”; 35,90% vivem em condições “médias”; 27,04% vivem em 

condições “ruins” e, por fim, 9,95% em condições “muito ruins”.  

Essa distribuição percentual denota certo equilíbrio entre as diferentes regiões da 

cidade no que tange a presença de arborização urbana e inexistência tanto de esgoto a 

céu aberto como de lixo acumulado. A ilustração a seguir mostra a representação dessa 

dimensão na base cartográfica da cidade, auxiliando na compreensão do equilíbrio 

anteriormente citado. 
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Figura 36 - Índice de bem-estar urbano (IBEU UTPs Lorena): Dimensão 02 – Condições Ambientais Urbanas 

 
Fonte: Autor. 
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4.2.2 A dimensão “Condições Habitacionais Urbanas” 

 

O Gráfico 16 apresenta as condições habitacionais urbanas nas Unidades 

Territoriais de Planejamento de Lorena em 2010, que aferiu a espécie dos domicílios, as 

condições de renda das famílias e a subnormalidade do aglomerado. Constata-se que, 

para o conjunto das UTPs, o índice condições habitacionais urbanas alcançou 0,532, 

considerado “médio”, sendo, porém, o pior resultado dentre as diferentes dimensões do 

IBEU analisados para Lorena. 

 

 

Gráfico 16 - Indicador de Condições Habitacionais Urbanas (D3) para as UTPs Lorena. 

 
Fonte: Autor. 

 

Verifica-se, pela análise do gráfico, que das 25 UTPs, quatorze possuem índice 

igual ou acima da média, representada pela linha vertical tracejada. As unidades Parque 

Mondesir e Vila Celeste apresentam os melhores resultados, revelando condições 

habitacionais “muito boas” (0,900 – 1,000). De outro lado, um elevado número 
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unidades apresentam níveis “muito ruins” (0,000 a 0,500), sendo a dimensão que mais 

contém unidades nessa condição – onze no total: Vila Nunes, Santa Edwiges, Ponte 

Nova, Vila Hepacaré, Vila Brito, Novo Horizonte, CECAP, Vila Cida, Bairro da Cruz, 

Vila Simão e Parque das Rodovias. 

Os valores dos indicadores da dimensão das condições habitacionais urbanas 

para as Unidades Territoriais de Planejamento de Lorena estão apresentados a seguir. 

 

 

Tabela 15 - Indicador das Condições Habitacionais Urbanas para as UTPs Lorena. 

 
Fonte: Autor. 
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Pelos dados expostos, percebe-se que o indicador de renda é o responsável pela 

média da dimensão, para o conjunto das unidades territoriais, ser tão baixa. As maiores 

rendas se concentram nas unidades Parque Mondesir, Vila Celeste e Nova Lorena e as 

menores rendas estão na Vila Simão, Novo Horizonte e Parque das Rodovias. Esse 

último apresenta o pior resultado no indicador aglomerado subnormal, em função, 

provavelmente, da ocupação clandestina em propriedade empresarial, que se conforma 

como o maior assentamento precário da cidade. 

 

 

Figura 37 - Assentamento precário as margens da Via Dutra em Lorena/SP 

 
 (Imagem de 2013 fornecida pela Prefeitura Municipal de Lorena)  

 

No geral, acerca da proporção de pessoas para cada uma das faixas de 

qualificação da dimensão analisada, tem-se que 2,97% do total dos moradores da zona 

urbana de Lorena vivem em condições habitacionais urbanas “muito boas”; 11,43% 

vivem em condições “boas”; 3,55% vivem em condições “médias”; 34,99% vivem em 

condições “ruins” e, por fim, 47,06% em condições “muito ruins”.  

Essa distribuição percentual denota considerável desequilíbrio entre as diferentes 

regiões da cidade e uma grande concentração de pessoas vivendo em condições 

habitacionais ruins ou muito ruins – 82,09% no total. Nesse aspecto, a investigação 

sobre a questão habitacional deve ser aprofundada, porém, a priori, se apresenta como o 

principal problema urbano enfrentado pelos lorenenses. 
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Figura 38 - Índice de bem-estar urbano (IBEU UTPs Lorena): Dimensão 03 – Condições Habitacionais 

Urbanas 

 
Fonte: Autor. 
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A ilustração anterior mostra a representação dessa Dimensão na base 

cartográfica da cidade, onde se observa, de forma mais clara, que as melhores condições 

habitacionais estão na região central e numa porção do território entre o centro e a Via 

Dutra, que corresponde às unidades Vila Celeste e Vila Zélia. Soma-se à essas duas 

Nova Lorena, contígua ao Centro e Parque Mondesir, mais afastado. De outro lado, as 

unidades com os piores resultados nessa Dimensão estão no eixo da Rodovia BR-459, 

na porção nordeste do território urbano. 

 

 

4.2.3 A dimensão “Atendimento de Serviços Coletivos Urbanos” 

 

O Gráfico 17 apresenta o atendimento de serviços coletivos urbanos nas 

Unidades Territoriais de Planejamento de Lorena em 2010, que aferiu o abastecimento 

de água potável, a solução pública de esgotamento sanitário, a coleta de resíduos sólidos 

e o fornecimento de energia elétrica domiciliar. Constata-se que, para o conjunto das 

UTPs, o índice condições habitacionais urbanas alcançou 0,887, considerado “bom”, 

sendo a dimensão que apresenta o melhor resultado no conjunto de dimensões do IBEU 

para Lorena. 
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Gráfico 17 - Indicador de Atendimento de Serviços Coletivos Urbanos (D4) para as UTPs Lorena 

 
Fonte: Autor. 

 

Verifica-se, pela análise do gráfico, que das 25 UTPs, vinte possuem índice igual 

ou acima da média, representada pela linha vertical tracejada, ou seja, estão no nível 

“muito bom”, sendo exceção as unidades: Parque das Rodovias e Vila Simão, 

classificadas como “bom” (0,800 – 0,900); Vila Rica e Novo Horizonte, Classificadas 

como “ruim” (0,5000 – 0,7000) e; Ponte Nova, classificado como “muito ruim” (0,000 

– 0,5000). Para esse último, ressalta-se que o recorte territorial da unidade engloba 

bairros de chácaras de recreio, onde inexiste boa parte dos serviços urbanos 

considerados para a composição da Dimensão, sobretudo, água e esgoto de rede pública. 

Os valores dos indicadores da dimensão Atendimento de Serviços Coletivos 

Urbanos para as UTPs de Lorena são apresentados a seguir. 
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Tabela 16 - Indicador de Atendimento de Serviços Coletivos Urbanos para as UTPs Lorena 

 
Fonte: Autor. 

 

Pelos dados expostos, percebe-se que os indicadores Lixo e Energia possuem 

média superior a 0,900, ou seja, esses serviços são classificados como “muito bom”. 

Ademais, para esses serviços, apenas uma unidade – UTP Ponte Nova - apresenta valor 

índice “ruim” ou “muito ruim”.  

No geral, acerca da proporção de pessoas para cada uma das faixas de 

qualificação da dimensão analisada, tem-se que 85,54% do total dos moradores da zona 

urbana de Lorena vivem em condições habitacionais urbanas “muito boas”; 9,95% 

vivem em condições “boas”; 3,79% vivem em condições “ruins” e, apenas, 0,73% em 

condições “muito ruins”.  
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Essa distribuição percentual denota elevado nível de equidade entre as diferentes 

regiões da cidade, que pode ser constatada pela observação à ilustração a seguir, que 

mostra a representação dessa Dimensão na base cartográfica da cidade.  

Tem-se que as unidades que ainda não alcançaram o máximo nível de 

classificação encontram-se nas bordas da cidade, desconectados da mancha urbana, 

como Ponte Nova; apartados por barreiras físicas, como Novo Horizonte, único 

loteamento assentado após a Via Dutra e loteamentos às margens da rodovia estadual 

SP-062, tanto com destino à Canas (Parque das Rodovias e Vila Simão) como com 

destino à Guaratinguetá (Vila Rica) – que também engloba chácaras de recreio 

(loteamento Granja São Cristovão). 
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Figura 39 - Índice de bem-estar urbano (IBEU UTPs Lorena): Dimensão 04 – Atendimento de Serviços 

Coletivos Urbanos 

 
Fonte: Autor. 
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4.2.4 A dimensão “Infraestrutura Urbana” 

 

O Gráfico 18 apresenta os resultados para a Dimensão Infraestrutura Urbana nas 

Unidades Territoriais de Planejamento de Lorena em 2010, que aferiu a iluminação 

pública, condições viárias (pavimentação, calçada e acessibilidade), drenagem (meio 

fio, bueiro ou boca de lobo) e identificação do nome do logradouro. Constata-se que, 

para o conjunto das UTPs, o índice condições habitacionais urbanas alcançou 0,611, 

considerado “ruim”, sendo, a dimensão que apresenta o segundo pior resultado no 

conjunto de dimensões do IBEU para Lorena. 

 

Gráfico 18 - Indicador de Infraestrutura Urbana (D5) para as UTPs Lorena 

 
Fonte: Autor. 

 

Verifica-se, pela análise do gráfico, que das 25 UTPs, dezesseis possuem índice 

igual ou acima da média, representada pela linha vertical tracejada. As piores unidades 
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nessa Dimensão são Parque das Rodovias, Novo Horizonte e Ponte Nova. De outro 

lado, as melhores unidades são Vila Celeste, Centro e Parque Mondesir.  

Os valores dos indicadores constituindo a dimensão Infraestrutura Urbana para 

as Unidades Territoriais de Planejamento de Lorena estão apresentados na Tabela 17. 

Pelos dados expostos, percebe-se que os indicadores Bueiro e Rampa possuem 

as piores médias, sendo consideradas, no geral, muito ruins. O primeiro é mais grave 

nas unidades Ponte Nova, CECAP e Vila Rica. Já o segundo é crítico em praticamente 

toda a cidade, com exceção do Centro. A iluminação pública e a pavimentação são 

consideradas boas em toda a cidade, com exceção das unidades Parque das Rodovias e 

Novo Horizonte. 

No geral, acerca da proporção de pessoas para cada uma das faixas de 

qualificação da dimensão analisada, tem-se que 2,04% do total dos moradores da zona 

urbana de Lorena vivem com acesso a “boa” infraestrutura urbana, se restringindo à 

unidade Vila Celeste; 29,61% vivem em condição intermediária; 55,16% vivem em 

condições “ruins” e 13,20% em condições “muito ruins”. Ressalta-se que nenhuma das 

unidades alcançou o nível “muito bom” nessa Dimensão. 

A distribuição percentual denota precariedades e desequilíbrio entre as regiões 

da cidade, que pode ser constatada pela observação à Figura 26 a seguir, que mostra a 

representação dessa Dimensão na base cartográfica da cidade. Tem-se que os melhores 

índices encontram-se na porção central da cidade, sendo que as extremidades da cidade, 

de urbanização mais recente, apresentam índices mais baixos. 
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Tabela 17 - Indicador da Infraestrutura Urbana para as UTPs Lorena 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 40 - Índice de bem-estar urbano (IBEU UTPs Lorena): Dimensão 05 – Infraestrutura Urbana. 

 
Fonte: Autor. 
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4.2.5 O Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) das UTPs de Lorena/SP  

 

O Gráfico 19 apresenta a composição final das Dimensões previamente 

apresentadas, ou seja, o Índice de Bem-Estar Urbano nas Unidades Territoriais de 

Planejamento de Lorena em 2010. Constata-se que, para o conjunto das UTPs, esse 

índice alcançou 0,690, estando na transição entre “ruim” e “médio”, segundo a escala de 

interpretação sugerida pelo Observatório das Metrópoles, que desenvolveu o método. 

Do mesmo modo, as cores utilizadas para compor o gráfico são sugeridas pelo método. 

 

 

Gráfico 19 - Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) para as UTPs Lorena. 

 
Fonte: Autor. 

 

Verifica-se, pela análise do gráfico, que das 25 UTPs, quinze possuem índice 

acima da média, representada pela linha vertical tracejada. As unidades Parque 
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Mondesir e Vila Celeste apresentam os melhores resultados, revelando “muito boas” 

condições de bem-estar urbano (0,900 – 1,000). As unidades Vila Geny e Nova Lorena 

apresentam boas condições de bem-estar urbano (0,800 – 0,900). De outro lado, os 

piores resultados foram apresentados pelas unidades “Ponte Nova”, “Parque das 

Rodovias” e Novo Horizonte, que apresentam níveis “muito ruins” (0,000 a 0,500). 

Outras oito unidades apresentam condições ruins de bem-estar urbano: Vila 

Simão, Vila Rica, Vila Hepacaré, Vila Brito, Bairro da Cruz, CECAP, Vila Cida e Vila 

Passos. Por fim, 10 unidades estão em posição intermediária, porém, todas acima da 

média geral: São Roque, Santo Antônio, Santa Edwiges, Cidade Industrial, Olaria, 

Cabelinha, Comerciários, Vila Nunes, Vila Zélia e Centro. 

No que diz respeito à proporção de moradores para cada faixa de qualificação, 

tem-se que 2,97% do total dos moradores da cidade de Lorena vivem em condições 

“muito boas” de bem-estar urbano; 7,17% vivem em “boas” condições; 45,07% vivem 

em condições “médias”; 32,72% em condições “ruins” e; 12,07% em condições “muito 

ruins”.  

A seguir, apresenta-se na Figura 41 a distribuição espacial do IBEU percentual, 

evidenciando que as unidades que apresentam os piores índices de bem-estar urbano 

estão concentradas em três regiões: a primeira localizada no extremo leste do território, 

nos loteamentos ao redor do entroncamento da rodovia Presidente Dutra (BR 116) e 

rodovia Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira (BR 459); a segunda na 

extremidade oeste, onde se concentram os conjuntos habitacionais, sentido município de 

Guaratinguetá, em loteamentos que se assentam em antigas glebas lindeiras à antiga 

rodovia Washington Luis (estrada velha Rio de Janeiro - São Paulo), atualmente 

denominada de rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela (SP-062) e; a terceira região está 

ao norte, englobando a unidade “Ponte Nova”, única que se apresenta totalmente 

desconectada da mancha urbana consolidada e “Vila Brito”, às margens da rodovia BR-

459. 

Não obstante, as melhores unidades, com exceção do Parque Mondesir, estão em 

loteamentos contíguos ao centro da cidade. Todos são caracterizados por serem 

predominantemente ou exclusivamente residenciais de baixo adensamento populacional, 

como Nova Lorena, Vila Geny (que abrange o loteamento Jardim Margarida) e Vila 

Celeste. Dentre as unidades que apresentam classificação “média” no índice de bem-

estar urbano, Centro e Vila Zélia apresenta melhores condições, enquanto as unidades 

Santo Antônio e São Roque ficam mais próximas da categoria imediatamente inferior. 
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Figura 41 - Índice de bem-estar urbano (IBEU) para as Unidades Territoriais de Planejamento de Lorena 

(UTPs). 

 
Fonte: Autor. 
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Deste modo, ante o exposto, atinge-se um dos objetivos específicos da presente 

pesquisa que consiste em construir para o município de Lorena/SP indicadores de bem-

estar urbano que representem o nível de urbanização e as condições da infraestrutura 

urbana, por meio de método academicamente reconhecido - nesse caso o IBEU - e 

utilizando dados oficiais do Censo 2010 do IBGE, assim como das Unidades 

Territoriais de Planejamento (UTP) contidas no Plano Diretor do município. A síntese 

desse produto está disponível no APÊNDICE C. 

A seguir, são apresentados os resultados e discussões para o indicador de 

homicídio doloso, que mede e representa as taxas de homicídio doloso no município de 

Lorena/SP entre os anos de 2010 e 2016, analisando-as sob dois aspectos: endereço de 

ocorrência do fato e endereço de residência da vítima. 

 

 

4.3 Indicador de homicídio doloso para as UTPs de Lorena/SP 

 

Como anteriormente apresentado, um dos objetivos específicos da presente 

pesquisa é correlacionar, estatisticamente, os indicadores de bem-estar urbano, que 

representam as condições físico-territoriais do ambiente urbano construído, e os índices 

que medem as taxas de homicídio doloso, tendo por referência espacial as unidades 

territoriais de planejamento contidas no Plano Diretor do município.  

Deste modo, para os dados coletados acerca do crime violento de homicídio 

doloso junto a SSP-SP, construíram-se para a presente pesquisa dois índices que se 

complementam, na medida em que se referem ao mesmo fato: Índice de Homicídio 

Doloso (IHD), que mede o homicídio doloso a partir do local da ocorrência do crime e; 

Índice de Vitimação de Homicídio Doloso (IVHD), que mede o mesmo fato (homicídio) 

a partir do endereço da vitima. A seguir, apresentam-se os resultados e discussões 

acerca desse tópico.  

 

 

4.3.1 O perfil do homicídio doloso em Lorena/SP 

 

A partir dos dados brutos coletados junto à Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de São Paulo, obteve-se o total de 113 registros de homicídio doloso no 

município de Lorena entre os anos de 2010 e 2016. As consultas para os crimes de 
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latrocínio e lesão corporal seguida de morte não apresentaram número significativos de 

registros que demandasse um estudo separado e por isso foram encampados pelo crime 

tipificado como homicídio doloso. O Gráfico 20 mostra a distribuição do número de 

casos registrados em cada ano do recorte temporal. 

 

 

Gráfico 20 - Registro de homicídio doloso no município de Lorena (2010-2016) 

 
Fonte: Autor. 

 

Observa-se que durante o período (2010 – 2016) houve um acentuado 

crescimento no número de homicídios dolosos no município, apresentando taxa positiva 

de 342,86%. Esse crescimento apresenta duas fases distintas: a primeira entre 2010 e 

2013, onde o número de casos se mantém praticamente estável, após oscilação positiva 

entre 2010 e 2011; a segunda, nos últimos três anos do recorte temporal (2014 - 2016), 

quando a taxa média de crescimento mostrou forte incremento de 37,25% ao ano. 

Os dados brutos contidos no RDO também possibilitaram iniciar um estudo 

sobre o perfil dos homicídios dolosos no município de Lorena, qualificando e 

sistematizando as informações referentes às vítimas nos seguintes aspectos: sexo, cor, 

faixa etária e nível de escolaridade, assim como referentes ao evento: tipo de local e 

período do dia. A seguir são apresentados tabelas e gráficos oriundos dessa 

sistematização. 

A Tabela 18 e o Gráfico 21 evidenciam a distribuição percentual das vítimas de 

homicídio doloso em Lorena sob o aspecto da cor da cútis. É possível verificar a 
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prevalência da cor branca em todos os anos do intervalo considerado, que resulta em um 

total de cerca de 60% ao longo do período, seguido das vítimas de cor parda (31,58%) e 

as de cor preta (7,02%).  

 

 

Tabela 18 - Distribuição de vítimas de homicídio doloso em Lorena/SP segundo cor (%) entre 2010 e 

2016. Fonte: Registro Digital de Ocorrências (RDO). 

 

Fonte: Autor. 

 

 

Gráfico 21 - Distribuição de vítimas de homicídio doloso em Lorena/SP segundo cor (%) entre 2010 e 

2016 

 
Fonte: Autor. 

 

Acerca da distribuição percentual das vítimas de homicídio doloso em Lorena 

sob o aspecto da faixa etária, a Tabela 19 e o Gráfico 22 mostram que aproximadamente 
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85% das vitimas desse crime possuem idade entre 15 e 39 anos. O intervalo que agrupa 

o maior número de casos registrados é o de 20 a 24 anos (20,18%), porém, nos últimos 

dois anos analisados (2015 e 2016) esse percentual caiu significativamente para essa 

faixa etária. É possível notar também que a faixa etária que corresponde aos jovens (15 

a 29 anos) corresponde a pouco mais da metade dos casos registrados no intervalo 

analisado. 

 

Tabela 19 - Distribuição de vítimas de homicídio doloso em Lorena/SP segundo faixa etária (%) entre 

2010 e 2016. Fonte: Registro Digital de Ocorrências (RDO). 

 
Fonte: Autor. 
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Gráfico 22 - Distribuição de vítimas de homicídio doloso em Lorena/SP segundo faixa etária (%) entre 

2010 e 2016. Fonte: Registro Digital de Ocorrências (RDO). 

 
Fonte: Autor. 

 

Analisando os dados relativos ao aspecto de gênero, observa-se plena 

predominância de vítimas do sexo masculino, o qual corresponde 88,60% dos casos 

registrados entre 2010 e 2016. Não obstante, essa predominância parece estar 

consolidada, porquanto nos dois últimos anos do intervalo representam um aumento na 

curva percentual e, consequentemente, uma diminuição da proporção nos casos entre as 

pessoas do sexo feminino. A Tabela 20 e o Gráfico 23 ilustram o cenário analisado. 

 

 

Tabela 20 - Distribuição de vítimas de homicídio doloso em Lorena/SP segundo genêro (%) entre 2010 e 

2016. Fonte: Registro Digital de Ocorrências (RDO). 

 

Fonte: Autor. 
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Gráfico 23 - Distribuição de vítimas de homicídio doloso em Lorena/SP segundo gênero (%) entre 2010 e 

2016. Fonte: Registro Digital de Ocorrências (RDO). 

 
Fonte: Autor. 

 

 

 

Os dados relativos ao nível de escolaridade das vítimas entre os anos de 2010 e 

2016 são apresentados na Tabela 21 e o Gráfico 24 e evidenciam que a maior parte das 

pessoas vitimadas pelo homicídio possui 1º grau completo (ou ensino fundamental) – 

cerca de 60%. No que concerne ao nível de escolaridade conceituado por “2º grau 

completo”, aproximadamente 15% das vítimas cursaram, pelo menos, até o chamado 

“ensino médio”. Todavia, ressalta-se que os percentuais, nesse quesito, possuem pouca 

confiabilidade, porquanto 20,18% dos casos de homicídio em Lorena, no intervalo 

analisado, são registrados sem essa informação. 
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Tabela 21 - Distribuição de vítimas de homicídio doloso em Lorena/SP segundo nível de escolaridade (%) 

entre 2010 e 2016. Fonte: Registro Digital de Ocorrências (RDO). 

 
Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 - Distribuição de vítimas de homicídio doloso em Lorena/SP segundo nível de escolaridade 

(%) entre 2010 e 2016. Fonte: Registro Digital de Ocorrências (RDO). 

 
Fonte: Autor. 

 

 

Por fim, acerca do perfil da violência homicida em Lorena, tem-se a distribuição 

das ocorrências a partir de dois aspectos: tipo de local e período do dia. Os gráficos 25 e 

26 evidenciam, respectivamente, que a maior parte dos eventos de homicídio doloso 

ocorreu em vias públicas (65%) e que há predominância dos períodos noturnos, 

correspondendo a praticamente 70% dos casos (noite e madrugada).  
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Gráfico 25 - Distribuição das ocorrências de homicídio doloso em Lorena/SP segundo o tipo de local (%) 

entre 2010 e 2016. Fonte: Registro Digital de Ocorrências (RDO). 

 
Fonte: Autor. 

 

 

Gráfico 26 - Distribuição das ocorrências de homicídio doloso em Lorena/SP segundo o período do dia 

(%) entre 2010 e 2016. Fonte: Registro Digital de Ocorrências (RDO). 

 
Fonte: Autor. 
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4.3.2 A distribuição espacial do homicídio doloso  

 

Após o estudo sobre o perfil do homicídio no município de Lorena, fez-se a 

tabulação dos dados brutos coletados, considerando duas informações relevantes: o 

endereço de ocorrência do fato e o endereço de residência da vítima. A primeira 

informação serviu de base para construção do indicador de homicídio doloso (IHD) e a 

segunda para construção do indicador de vitimação de homicídio doloso (IVHD). 

Ressalta-se, novamente, que ambos compõem o mesmo indicador, pois tratam do 

mesmo fato, no entanto, a separação proposta serve para medir a relação e correlação 

entre o homicídio e as condições urbano-ambientais do território de forma mais 

abrangente, possibilitando um número maior de inferências.  

No que concerne ao aproveitamento dos dados do universo amostral, entre 2010 

e 2016, tem-se que para o IHD, treze dos 113 registros coletados foram desconsiderados 

da amostragem pelos seguintes motivos: 8 (oito) registros são de ocorrências na zona 

rural do município; 3 (três) ocorreram na rodovia Presidente Dutra e estão relacionadas 

à acidentes de trânsito; 1 (um) por constar no boletim de ocorrência como “local 

incerto” e; 1 (um) por registrar como local do fato o endereço do Pronto Socorro 

Municipal, que fica no centro da cidade. Deste modo, os resultados para o IHD resultam 

de uma amostra qualificada de 100 registros. 

Com relação ao IVHD, no mesmo período, onze dos 113 registros foram 

desconsiderados da amostragem pelos seguintes motivos: 3 (três) registros são de 

vítimas que residiam na zona rural do município; 3 (três) são de vitimas que residiam 

em outro município; 4 (quatro) são de boletins de ocorrência que não informaram sobre 

o endereço da vítima e; 1 (um) foi registrado como “local incerto”. Deste modo, os 

resultados para o IVHD resultam de uma amostra qualificada de 102 registros. 

Ainda sobre os dados brutos oriundos dos registros coletados junto à SSP-SP, os 

mesmos foram espacializados na base cartográfica construída para a presente pesquisa a 

partir da adaptação do mapa das Unidades Territoriais de Planejamento (UTP) fornecido 

pela Prefeitura Municipal de Lorena. Deste modo, atinge-se, em parte, outro objetivo 

específico da pesquisa, que consiste em georreferenciar os registros oficiais de 

homicídio doloso entre os anos de 2010 e 2016 no município de Lorena/SP, elaborando 

mapas específicos na escala urbana, respeitando os limites das Unidades Territoriais de 

Planejamento (UTP), como se vê a seguir. 
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Figura 42 - Distribuição espacial dos registros de homicídio doloso pelo endereço de ocorrência em 

Lorena (2010 – 2016). 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 43 - Distribuição espacial dos registros de homicídio doloso pelo endereço de residência da vitima 

em Lorena (2010 – 2016). 

 
Fonte: Autor. 
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As ilustrações acima mostram a distribuição dos locais de ocorrência dos 

homicídios e a distribuição dos locais de residência das vitimas em Lorena. No entanto, 

é necessário relativizar os dados primários coletados junto a SSP-SP em razão do 

número de habitantes de cada uma das UTPs.  

Assim, apresenta-se a seguir os resultados para as taxas brutas e taxas bayesianas 

para o crime de homicídio doloso que serviu para construção de um indicador que 

representa a taxa de homicídio doloso, por ocorrência e por residência no município de 

Lorena/SP – complemento do objetivo específico citado anteriormente. 

 

 

4.3.3 Os Índices de Homicídio Doloso (IHD e IVHD) das UTPs 

 

Como visto, os registros de homicídio são costumente apresentados em taxas 

para 100 mil habitantes ou então para 10 mil habitantes, ou menos, dependendo do 

tamanho da população envolvida no cálculo. No entanto, quando a população do local é 

demasiadamente reduzida ou quando o número de casos é único ou raro para 

determinada região, as taxas brutas são corrigidas, a fim de sanar possíveis 

desproporcionalidades que afetam a observação do fenômeno analisado. Uma das 

formas de se fazer isso é através do uso dos estimadores estatísticos bayesianos, a partir 

do prodecimento de cálculo apresentado no capítulo “Métodos”.   

As tabelas 22 e 23 abaixo apresentam, para o universo amostral dos registros de 

homicídio doloso no município de Lorena entre 2010 e 2016, as taxas brutas e baysianas 

para composição do indicador de homícidio doloso, ressaltando-se que esse é 

constituído por dois indices, sendo um que mede o homicídio doloso a partir do 

endereço de ocorrência do fato (IHD) e outro por meio do endereço de residência da 

vitíma de homicídio doloso (IVHD).  

Analisando os dados contidos nas tabelas, percebe-se que para a maioria dos 

casos a variação entre taxa bruta e taxa bayesiana é mínima. Essa correlação entre as 

taxas, para CARVALHO et al (2012), é uma constatação positiva, pois indica que as 

Estimativas Bayesianas corrigem algumas distorções da Taxa Bruta, sem distorcê-las 

completamente.   

 Apesar da alta relação entre as taxas, é possível apontar algumas exceções. As 

unidades “Ponte Nova” e “Vila Simão”, para ambos indicadores, apresentaram 

acentuada variação, com a redução dos índices, de onde se denota que essas unidades 
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possuem taxas brutas maiores que média das unidades vizinhas, para onde as taxas 

convergiram. Não obstante, para o IHD, destaca-se a elevação da taxa bruta para a 

unidade “Novo Horizonte”, enquanto para o IVHD houve aumento para as unidades 

“Cabelinha” e “Vila Brito”. 

 

 

Tabela 22 - : Comparação entre taxas brutas e taxas bayesianas para Homicídio Doloso por ocorrência em 

Lorena/SP (2010 – 2016). 

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 23 - Comparação entre taxas brutas e taxas bayesianas para Homicídio Doloso por residência em 

Lorena/SP (2010 – 2016). 

 
Fonte: Autor. 

 

 É importante observar, também para ambos os índices, que todas as unidades 

que apresentaram valores de taxa bruta igual zero, foram corrigidas com o procedimento 

bayesiano. Esse é um ponto positivo, pois seria errado inferir que são regiões 

completamente isentas do risco da ocorrência de homicídios ou que os moradores 

desses bairros não poderão ser vítimas de homicídios. Nesses casos, somente com o uso 

de taxas brutas, “como as populações são menores, a estimação do verdadeiro valor é 

comprometida” (idem, 2011). 
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 Posto isso, apresenta-se nas figuras 44 e 45 a distribuição deste indicador, a 

partir da divisão em cinco categorias formadas através de intervalos iguais entre o maior 

e o menor valor computado. 

 Da análise dos mapas, no que concerne ao índice de homicídio doloso (IHD), 

que mede o homicídio a partir do local de ocorrência, observa-se que a porção central da 

cidade, que envolve o centro propriamente dito e bairros contíguos, apresenta baixa 

probabilidade de ocorrência desse tipo de crime violento, porquanto, são baixos os 

valores desse índice. Não obstante, percebe-se a mesma tendência na região entre o 

centro e a rodovia Presidente Dutra, principal acesso à cidade. Essa outra porção é 

formada pelas unidades Vila Celeste, Olaria e Vila Zélia. 

 Outra constatação que pode ser feita é que as regiões que apresentam maiores 

riscos de ocorrência de homicídio são as mais distantes do Centro, ou seja, “Vila 

Simão” e “Ponte Nova”. No entanto, a priori, isso não se configura para Lorena como 

uma condição típica de bairros distantes da área central, uma vez que as unidades 

contidas no extremo leste da cidade assim como a unidade “Novo Horizonte”, ao sul da 

cidade, apresentam baixo risco de homicídio, superior apenas aos índices encontrados 

na porção central e do eixo Centro - Dutra. 

 Por fim, há ainda duas porções da cidade em que o índice de homicídio doloso é 

alto, sendo ambas formadas por conjuntos contínuos de unidades, sendo o conjunto 

“Cidade Industrial – Santo Antônio – Vila Rica”, à leste do centro e “Parque das 

Rodovias – Bairro da Cruz – Vila Passos – Santa Edwiges”, na região destacada pela 

confluência das duas rodovias federais que se conectam em Lorena (BR-116 e BR-459).  
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Figura 44 - Índice de homicídio doloso pelo endereço de ocorrência em Lorena (2010 – 2016). 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 45 - Índice de homicídio doloso pelo endereço de residência da vitima em Lorena (2010 – 2016). 

 
Fonte: Autor. 



154 

 Acerca do índice complementar que mede o homicídio doloso a partir do 

endereço de residência da vítima (IVHD), observa-se que, novamente, a porção do 

território urbano que apresentam os menores valores é constituída pela área central da 

cidade e a região que interliga o centro com a rodovia Presidente Dutra.  

A exceção notável é a UTP “Vila Rica”, que nesse caso apresenta índice 

equivalente à região central, evidenciando que o risco de ocorrência de homicídio 

doloso nessa unidade não é um risco diretamente ligado aos próprios moradores do 

bairro. Nota-se também a UTP “São Roque”, que apresenta grande variação entre os 

indicadores, de onde se pode inferir o oposto da unidade Vila Rica, ou seja, embora seja 

baixo o risco do bairro ser local de ocorrência de homicídio, a população residente não 

está imune ao risco de ser vitima do crime do homicídio doloso.  

 Ainda sobre o nível de probabilidade de ser vítima de homicídio doloso, assim 

como para o IHD, percebe-se um alto risco de vitimação concentrado na região do 

entroncamento entre as rodovias federais, com a inclusão, nesse caso, da UTP “Santa 

Edwiges”, que, não obstante, faz divisa com a rodovia federal BR-459. 

Do mesmo modo, a UTP “Ponte Nova”, situada ao norte da cidade, também 

apresenta índice elevado, assim como a porção formada pelas unidades CECAP, Santo 

Antônio e Vila Hepacaré. Nessas últimas, destaca-se que o risco de ser vítima de 

homicídio é maior que o risco da ocorrência do fato. 

 A partir da construção desse indicador, que se divide em dois índices 

complementares – IHD e IVHD -, é possível proceder sua correlação com o IBEU, 

ambos espacializados na base territorial configurada pelas UTPs. Porém, antes disso, é 

salutar discutir os dados de homicídio sob o aspecto geográfico da posição em relação 

ao entroncamento rodoviário federal existente na cidade. 

 

 

4.3.4 Posição em relação ao entroncamento rodoviário federal 

 

Nesse item, chama-se a atenção para a região da cidade onde se assenta um 

entroncamento rodoviário formado pelas rodovias federais Presidente Dutra (BR 116) e 

Juscelino Kubitscheck de Oliveira (BR 459), que interliga o eixo Rio de Janeiro – São 

Paulo ao estado de Minas Gerais, entrecortando o município de Piquete/SP e os 

seguintes municípios mineiros: Delfim Moreira; Wenceslau Brás; Itajubá; Piranguinho; 

Cachoeira de Minas; Santa Rita do Sapucaí; Pouso Alegre (com acesso à BR 381 – 
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Rodovia Fernão Dias – que liga as regiões metropolitanas de São Paulo e Belo 

Horizonte); Congonhal; Senador José Bento; Ipuiúna; Santa Rita de Caldas; Caldas e; 

Poços de Caldas. Ressalta-se que no estado de São Paulo são pouco numerosas as 

rodovias federais existentes e, menor ainda, o número de entroncamentos rodoviários 

entre BRs. 

Pela análise dos mapas anteriores, percebe-se claramente que as unidades que 

estão na área de influência das rodovias federais apresentam índices elevados tanto de 

ocorrência de homicídio doloso quanto de probabilidade dos moradores serem 

vitimados por esse crime (vitimação).  

Nessa situação, destacam-se as unidades contíguas ao entroncamento 

propriamente dito, ou seja, Parque das Rodovias (que evidencia essa característica na 

própria denominação), Vila Simão, Bairro da Cruz, Vila Passos, Novo Horizonte e 

Santa Edwiges. Essa região, inclusive, é entrecortada também pela rodovia estadual SP 

062, estrada velha Rio - São Paulo que no trecho entre Lorena e Cachoeira Paulista é 

denominada de “Deputado Oswaldo Junqueira Ortiz Monteiro”  

 

Figura 46 - Mapa das rodovias federais em Lorena/SP 

 

 Fonte: Portal DATAGEO, 2016 
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De fato, tem-se que 58% dos homicídios dolosos registrados entre 2010 e 2016 

na cidade de Lorena ocorreram a uma distância máxima de 01 (um) quilômetro de uma 

das rodovias federais. Se considerarmos o conjunto dos registros de homicídios nas 

unidades territoriais de planejamento que fazem divisa ou são entrecortadas por essas 

rodovias, a proporção chega a 72% do total registrado na cidade. 

 A discussão sobre a relação entre taxas de criminalidade violenta e municípios 

que contém entroncamentos de duas ou mais rodovias federais (BRs) foi feita por 

DINIZ e RIBEIRO (2005), que investigaram a distribuição espacial da violência urbana 

entre as cidades médias de Minas Gerais. Os autores citados revelam que nos 

municípios cortados por duas ou mais BRs, independente da posição regional que 

ocupam, são exatamente os que apresentam as maiores taxas de criminalidade violenta 

do estado, como revalado nas figuras a seguir: 

 

 

Figura 47 - Taxa total de crimes violentos nas cidades médias mineiras – 2003. 

 

Fonte: Diniz e Ribeiro, 2005. 
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Figura 48 - Taxa total de crimes violentos contra o patrimônio nas cidades médias mineiras – 2003. 

 

Fonte: Diniz e Ribeiro, 2005. 
 

 

Figura 49 - Taxa total de crimes violentos contra a pessoa nas cidades médias mineiras – 2003. 

 

Fonte: Diniz e Ribeiro, 2005. 
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Figura 50 - Taxa de homicídio consumado nas cidades médias mineiras – 2003. 

 

Fonte: Diniz e Ribeiro, 2005. 
 

Os citados autores analisam ainda que os municípios entrecortados por rodovias 

federais, sobretudo aqueles que sediam cidades médias, são “locais marcados por 

intenso fluxo de pessoas, mercadorias e informações seriam susceptíveis à ausência de 

controle social, o que facilitaria a incidência da criminalidade” (DINIZ; RIBEIRO, 

2005). 

 Os mesmos autores notam ainda que a coincidência entre os municípios com 

altas taxas de criminalidade em relação à sua proximidade de fronteiras estaduais. Nesse 

aspecto, ressalta-se que o município de Lorena está a aproximadamente 35 km da divisa 

entre os estados de São Paulo e Minas Gerais e a 60 km do limite com o estado do Rio 

de Janeiro, na divisa entre os municípios de Queluz/SP e Resende/RJ. 

 Observa-se, por fim, que no âmbito da 6ª Superintendência de Polícia 

Rodoviária Federal, são poucas, porém importantes para a produção agrícola e industrial 

do país, as rodovias federais que entrecortam o estado de São Paulo: Rodovia Presidente 

Dutra (BR-116); Rodovia Fernão Dias (BR-381); Rodovia Régis Bittencourt (BR-116); 

Rodovia Rio-Santos (BR-101); Rodovia Transbrasiliana (BR-153); Rodovia Hélio 

Smidt (BR-610); Rodovia Lorena – Itajubá (BR-459) e; Rodovia Basílica de Aparecida 
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(BR-488). Deste modo, Lorena se constitui como uma dos poucos municípios do estado 

onde se presencia o entroncamento entre rodovias federais (Figura 51, 52 e 53). 

 

 

Figura 51 - Entroncamento de BRs em Lorena/SP a partir do viaduto dos Bandeirantes. 

 
Fonte: Chagas, 2016. 

 

Figura 52 - Entroncamento da BR- 116 (sentido RJ - SP) com a BR-459 em Lorena/SP 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lorena, 2013. 
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Figura 53 - Entroncamento da BR- 116 (sentido RJ - SP) com a BR-459 em Lorena/SP 

 
(Prefeitura Municipal de Lorena, 2013) 

 

 

4.4 Correlação entre os indicadores (IHD e IVHD X IBEU) 

  

Uma vez construídos os indicadores de homicídio e de bem-estar urbano, como 

visto, é possível correlacioná-los matematicamente com o objetivo de estabelecer um 

coeficiente de associação entre ambos e inferir o nível de influência de um sobre o 

outro. Todavia, antes disso, se faz necessário estabelecer possíveis relações da violência 

homicida com o processo histórico de urbanização experimentado pelo município de 

Lorena. 

 Nessa perspectiva, a Tabela 24, a seguir, estabelece um quadro comparativo 

entre os valores de interpretação do indicador de bem-estar urbano - que como visto é 

construído a partir de inúmeras variáveis que medem aspectos urbanos de condições dos 

serviços e da, infraestrutura -, com os registros de homicídio doloso, entre 2010 e 2016, 

segregados por número total, porcentagem e taxa média bayesiana.  
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Tabela 24 - Quadro comparativo entre a classificação IBEU e os registros de homicídio doloso (número 

total. Porcentagem e taxa média) por ocorrência e por residência para as UTPs de Lorena (2010 – 2016) 

 
Fonte: Autor. 

 

Da leitura da Tabela 24 é possível observar que, seja por ocorrência ou por 

residência, os eventos de homicídio doloso são mais frequentes (superior a 60%) nas 

unidades de planejamento classificadas pelo método IBEU como “ruim” e “muito 

ruim”, ou seja, nas regiões da cidade que apresentam urbanização incompleta e alta 

vulnerabilidade social – ou áreas que se constituíram sobre forte influência daquilo que 

o arquiteto Kazuo Nakano (2008) denomina por “dívidas socioterritoriais”.  

Essa constatação para o caso de Lorena se alinha com o resultado obtido por 

Diniz, Nahas e Moscovitch para análise espacial da violência urbana em Belo 

Horizonte/MG por meio de informações e indicadores georreferenciados, no qual 

concluem para a modalidade de crimes contra a pessoa que “embora não exista um 

padrão definido, observa-se que, de forma geral, a maior parte das ocorrências se 

concentra nas UP mais vulneráveis e de pior qualidade de vida” (2003, p. 12).  

Do mesmo modo, como visto no capítulo Contextualização Histórica que 

apresentou a evolução urbana do município de Lorena/SP, tem-se que uma parte 

significativa das UTPs que apresentam IBEU “ruim” e “muito ruim” teve origem a 
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partir dos movimentos de expansão urbana que se deram após 1950, por meio de dois 

vetores principais para oeste e sudeste da mancha urbana em direção às rodovias. 

Assim, pode-se inferir que boa parte dos loteamentos residenciais mais recentes, 

empreendidos no contexto de crescimento urbano que se acentuou entre os anos de 1960 

e 2000, assentados em porções do território entre a cidade consolidada e as rodovias que 

a entrecortam, que possuem baixos níveis de urbanização e estão ocupados por classes 

de rendas médias e de baixa renda, são, por fim, frequentemente o lugar do homicídio 

doloso, tanto o local de ocorrência do evento (predominantemente em via pública), 

como local de residência da vítima do crime homicida. 

Essa discussão pode ser ampliada para outros dois temas que se relacionam entre 

si, sendo um referente aos determinantes de acesso à infraestrutura urbana e o segundo 

acerca da relação entre a criminalidade e o tempo de existência dos bairros. Nesse 

contexto, duas pesquisas importantes são resgatadas. 

A primeira delas foi operada por Renata Bichir (2009) analisou as possíveis 

consequências da segregação, entre elas seu impacto sobre as condições de acesso às 

políticas de infraestrutura urbana, baseado em um survey representativo de 40% da 

população mais pobre residente no município de São Paulo realizado em 2004 pelo 

Centro de Estudos da Metrópole (CEM–Cebrap). Uma das conclusões da autora foi 

relativa ao grau de consolidação da área em que se localiza o domicílio, que indicou que 

aqueles: 

que estão há mais tempo na área contam com níveis mais adequados de 

serviços urbanos, (porquanto) essas áreas de ocupação mais antiga podem ser 

marcadas por maior grau de organização e por maior densidade das redes de 

relações (o que só pode ser verificado por meio de outras análises), gerando 

maior potencial de mobilização e poder de demanda junto ao poder público 

(BICHIR, 2009, p. 86) 

 Em complemento, FELIX (2003), a partir de uma análise longitudinal da 

criminalidade no município de Marília/SP, revela uma espécie de seletividade temporal 

 

uma vez que, com o passar do tempo e com as melhorias introduzidas nas 

residências e na vizinhança, de modo geral, há um maior envolvimento dos 

moradores nos problemas da comunidade e uma exacerbação do sentimento 

de territorialidade. Consequentemente, a interação social aumenta, fazendo 

cair os distúrbios sociais, como a violência urbana, bem como o próprio 

sentimento de insegurança. 
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Por fim, como apresentado anteriormente no capítulo Métodos, é possível 

correlacionar matematicamente os indicadores sociais construídos para a presente 

pesquisa por meio coeficiente de correlação de Pearson (r).  

 Nesse parâmetro, para a correlação entre as variáveis Índice de Bem-Estar 

Urbano (IBEU) e Índice de Homicídio Doloso (IHD) – que mede o homicídio doloso a 

partir do endereço de ocorrência do fato -, dispostas respectivamente nos eixos X e Y, o 

coeficiente r obtebe o valor numérico de - 0,5623, em uma escala que varia de -1,00 a 

+1,00.  

 Assim, como o sinal do coeficiente é negativo, tem-se que a relação entre as 

variáveis é inversamente proporcional, deste modo, a variável Y (homicídio doloso) 

tende a diminuir caso se aumente os valores dispostos no eixo X (bem-estar urbano). 

Não obstante, no que concerne a força dessa relação, medida pelo módulo do valor 

numérico de r, pode-se dizer, por convenção, que a mesma é “moderada”.   

 A seguir, expõe-se o diagrama de dispersão da correlação entre as variáveis 

abordadas (Gráfico 27), que ilustra o comportamento da relação linear no plano 

cartesiano, assim como o coeficiente de determinação (r²), que indica que 31,62% dos 

casos de homicídio doloso registrados na cidade de Lorena entre 2010 e 2016 podem ser 

explicadas pelas condições de bem-estar urbano que os moradores vivenciam.  

 

  

Gráfico 27 - Diagrama de dispersão entre os indicadores de homicídio doloso e de bem-estar urbano para 

as unidades territoriais de planejamento de Lorena/SP 

 
Fonte: Autor. 
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Já com relação as variáveis Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) e Índice de 

Vitimação de Homicídio Doloso (IVHD) - que mede o homicídio a partir do endereço 

de residência da vítima - dispostas respectivamente nos eixos X e Y, o coeficiente r 

obtebe o valor numérico de - 0,6511, em uma escala que varia de -1,00 a +1,00. 

 Assim, como o sinal do coeficiente é negativo, tem-se que a relação entre as 

variáveis é inversamente proporcional, deste modo, a variável Y (vitimação de 

homicídio doloso) tende a diminuir caso se aumente os valores dispostos no eixo X 

(bem-estar urbano). Não obstante, no que concerne a força dessa relação, medida pelo 

módulo do valor numérico de r, pode-se dizer, por convenção, que a mesma é 

“moderada”.   

 A seguir, expõe-se o diagrama de dispersão da correlação entre as variáveis 

abordadas (Gráfico 28), que ilustra o comportamento da relação linear no plano 

cartesiano, assim como o coeficiente de determinação (r²), que indica que 42,39% dos 

casos de vitimação de homicídio doloso registrados na cidade de Lorena entre 2010 e 

2016 podem ser explicadas pelas condições de bem-estar urbano que os moradores 

vivenciam.   

 

Gráfico 28 - Diagrama de dispersão entre os indicadores de vitimação de homicídio doloso e de bem-estar 

urbano para as unidades territoriais de planejamento de Lorena/SP 

 

Fonte: Autor. 
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 Assim feito, atinge-se o último objetivo específico proposto na presente 

pesquisa, que consiste em correlacionar estatisticamente para a cidade de Lorena/SP os 

indicadores construídos para medir as taxas de homicídio doloso e o nível de bem-estar 

urbano, entre 2010 e 2016, respeitando a abrangência territorial das UTPs contidas no 

Plano Diretor e adaptadas ao presente estudo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa apresenta um método para análise espacial do homicídio 

doloso, face cruel do fenômeno da violência urbana, apropriado para qualquer realidade, 

porquanto utiliza dados oficiais disponíveis para as cidades brasileiras, o que, sem 

dúvida, é uma contribuição importante para o planejamento urbano. 

Não obstante, o método constrói indicadores sociais relativos ao bem-estar 

urbano e às taxas de homicídio doloso, a partir de dados censitários do IBGE e registros 

de segurança pública, o que permite a atualização periódica dos mesmos, servindo para 

acompanhamento ao longo do tempo da efetividade de possíveis políticas públicas. 

No caso de Lorena, a análise espacial do homicídio doloso confirmou a 

hipótese da pesquisa, constatando que há associação entre os índices de homicídio e de 

vitimização do homicídio com os indicadores que retratam o ambiente urbano 

construído, nesse caso, Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU). 

A correlação entre as variáveis é negativa, o que aponta para uma associação 

inversamente proporcional entre elas. Assim, é possível inferir que o aumento do IBEU, 

que será resultado de investimentos públicos em infraestrutura e serviços urbanos, 

tenderá a ocasionar a diminuição dos índices de homicídio, mesmo que de forma 

moderada, porquanto, o homicídio possui várias motivações, sendo as questões físico-

territoriais apenas um dos aspectos a serem analisados. 

Por fim, concluí-se que as regiões mais precárias e de urbanização incompleta 

na cidade de Lorena possuem os maiores índices de homicídio doloso, resultado, em 

certa medida, da desorganização social que afeta, diretamente, as pessoas mais pobres. 

Assim, faz-se importante a garantia de uma maior equidade urbana, a partir de políticas 

que atenuem ou diminuem as desigualdades acerca da distribuição de bens e serviços 

públicos, dos quais se enquadram a infraestrutura urbana básica e os equipamentos 

comunitários que possibilitam inclusão à cidadania e uma vida mais digna. 

O problema central enfrentado pela presente pesquisa diz respeito ao notável 

crescimento da violência homicida no país, que se fez tão acelerado nas últimas décadas 

de tal modo que o homicídio doloso se configura como uma espécie de epidemia que 

demanda soluções não só no âmbito da segurança pública, mas, inclusive, dentro do 

escopo de políticas públicas de saúde, de desenvolvimento social e urbano.    

Contudo, análise descritiva do homicídio na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte revelou que esse problema não ocorre homogeneamente no 



167 

território regional. Percebeu-se, na última década, dois movimentos distintos. Um 

movimento de ascensão nas subregiões polarizadas por Caraguatatuba e Guaratinguetá, 

que se posicionam, respectivamente, como as regiões que apresentam as maiores taxas 

de homicídio. E outro movimento de queda nas demais (Taubaté, São José dos Campos 

e Cruzeiro). No geral, a RMVPLN apresentou, entre 2004 e 2014, variação negativa de 

um pouco mais de 35%, - com destaque para o município de São José dos Campos, que 

em 2014 registrou a menor taxa de homicídio desde 2004 – apresentando índice de 18,8 

homicídios por 100 mil habitantes, que é uma taxa maior que o registrado para o estado 

de São Paulo (17,5), porém, menor que o registrado para o Brasil (26,9).  

Já na escala urbana, a análise de caráter exploratório do homicídio doloso, feito a 

partir de abordagem territorial para o município de Lorena/SP, revelou uma associação 

entre os indicadores de homicídio doloso e de bem-estar urbano (IBEU), sendo que a 

correlação entre as variáveis é negativa, o que aponta para uma associação inversamente 

proporcional entre elas.  

Assim, é possível inferir que o aumento do IBEU, que será resultado de 

investimentos públicos em infraestrutura e serviços urbanos, sobretudo em áreas de 

urbanização incompleta, tenderá a interferir na diminuição dos índices de homicídio 

doloso, mesmo que de forma moderada, porquanto, o homicídio possui várias 

motivações, sendo as questões físico-territoriais apenas um dos aspectos a serem 

analisados. 

Cabe ressaltar que a correlação não é o mesmo que relação causa-efeito, apenas 

indica que, dado um aumento específico na variável relacionada aos aspectos de 

urbanização, qual será o crescimento médio esperado na variável relacionada ao 

homicídio doloso. Por regressão linear, esse crescimento se mostrou negativo, inferindo 

que o aumento específico no bem-estar urbano tenderá a diminuir a ocorrência de 

homicídio em 31,62% e também na diminuição da vitimação por homicídio doloso em 

42,39%. 

Não obstante, o método constrói indicadores sociais relativos ao bem-estar 

urbano e às taxas de homicídio doloso, a partir de dados censitários do IBGE e registros 

de segurança pública, o que permite a atualização periódica dos mesmos, servindo para 

monitoramento ao longo do tempo da efetividade de possíveis políticas públicas, não só 

para a realidade de Lorena, mas para qualquer município, porquanto utiliza de dados 

oficiais produzidos em dimensão estadual e nacional. 
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Por fim, observa-se que as regiões mais precárias e de urbanização incompleta 

na cidade de Lorena possuem os maiores índices de homicídio doloso, resultado, em 

certa medida, da desorganização social que afeta, diretamente, as pessoas mais pobres. 

Assim, faz-se importante a garantia de uma maior equidade urbana, a partir de políticas 

que atenuem ou diminuem as desigualdades acerca da distribuição de bens e serviços 

públicos, dos quais se enquadram a infraestrutura urbana básica e os equipamentos 

comunitários que possibilitam inclusão à cidadania e uma vida mais digna. 
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APÊNDICE A - UNIDADES TERRITORIAIS DE PLANEJAMENTO 

ADAPTADAS COM INFORMAÇÃO SOBRE O SETOR CENSITÁRIO 
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APÊNDICE B - FÓRMULA DE CÁLCULO DAS DIMENSÕES IBEU A PARTIR 

DE VARIÁVEIS DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010 

 

V001 - Domicílios particulares permanentes (DPP) 

V002 - Moradores em domicílios particulares permanentes ou população residente em domicílios 

particulares permanentes. 

V011 - Moradores em domicílios particulares permanentes com outra condição de ocupação (não são 

próprios, alugados, nem cedidos). 

Atendimento de água: (V012 / V002) 

V012 - Moradores em domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral. 

Atendimento de esgoto (V017 / V002) 

V017 - Moradores em domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores 

ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial 

Coleta de lixo: (V031 + V032) / V002 

V031 - Moradores em domicílios particulares permanentes com lixo coletado por serviço de limpeza 

V032 - Moradores em domicílios particulares permanentes com lixo coletado em caçamba de serviço de 

limpeza 

Atendimento de energia: (V039 + V040 – V044) / V002 

V039 - Moradores em domicílios particulares permanentes com energia elétrica de companhia 

distribuidora 

V040 - Moradores em domicílios particulares permanentes com energia elétrica de outras fontes 

V044 - Moradores em domicílios particulares permanentes com energia elétrica de companhia 

distribuidora e sem medidor 

Arborização no entorno dos domicílios: [(V465 + V467 + V469) / (V002 - V011)] 

V465 - Moradores em domicílios particulares permanentes próprios – Existe arborização 

V467 - Moradores em domicílios particulares permanentes alugados – Existe arborização 

V469 - Moradores em domicílios particulares permanentes cedidos – Existe arborização 

Esgoto a céu aberto no entorno dos domicílios: [(V472 + V474 + V476) / (V002 - V011)] 

V472 - Moradores em domicílios particulares permanentes próprios – Não existe esgoto a céu aberto 

V474 - Moradores em domicílios particulares permanentes alugados – Não existe esgoto a céu aberto 
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V476 - Moradores em domicílios particulares permanentes cedidos – Não existe esgoto a céu aberto 

Lixo acumulado no entorno dos domicílios: [(V478 + V480 + V428) / (V002 - V011)] 

V478 - Moradores em domicílios particulares permanentes próprios – Não existe lixo acumulado nos 

logradouros 

V480 - Moradores em domicílios particulares permanentes alugados – Não existe lixo acumulado nos 

logradouros 

V482 - Moradores em domicílios particulares permanentes cedidos – Não existe lixo acumulado nos 

logradouros 

Identificação de logradouro: [(V423 + V425 + V427) / (V002 - V011)] 

V423 - Moradores em domicílios particulares permanentes próprios – Existe identificação do logradouro 

V425 - Moradores em domicílios particulares permanentes alugados – Existe identificação do logradouro 

V427 - Moradores em domicílios particulares permanentes cedidos – Existe identificação do logradouro 

Iluminação pública: [(V429 + V431 + V433) / (V002 - V011)] 

V429 - Moradores em domicílios particulares permanentes próprios – Existe iluminação pública 

V431 - Moradores em domicílios particulares permanentes alugados – Existe iluminação pública 

V433 - Moradores em domicílios particulares permanentes cedidos – Existe iluminação pública 

Pavimentação: [(V435 + V437 + V439) / (V002 - V011)] 

V435 - Moradores em domicílios particulares permanentes próprios – Existe pavimentação 

V437 - Moradores em domicílios particulares permanentes alugados – Existe pavimentação 

V439 - Moradores em domicílios particulares permanentes cedidos – Existe pavimentação 

Calçada: [(V441 + V443 + V445) / (V002 - V011)] 

V441 - Moradores em domicílios particulares permanentes próprios – Existe calçada 

V443 - Moradores em domicílios particulares permanentes alugados – Existe calçada 

V445 - Moradores em domicílios particulares permanentes cedidos – Existe calçada 

Meio-fio/Guia: [(V447 + V449 + V451) / (V002 - V011)] 

V447 - Moradores em domicílios particulares permanentes próprios – Existe meio-fio/guia 

V449 - Moradores em domicílios particulares permanentes alugados – Existe meio-fio/guia 

V451 - Moradores em domicílios particulares permanentes cedidos – Existe meio-fio/guia 

Bueiro ou boca-de-lobo: [(V453 + V455 + V457) / (V002 - V011)] 
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V453 - Moradores em domicílios particulares permanentes próprios – Existe bueiro/boca-de-lobo 

V455 - Moradores em domicílios particulares permanentes alugados – Existe bueiro/boca-de-lobo 

V457 - Moradores em domicílios particulares permanentes cedidos – Existe bueiro/boca-de-lobo 

Rampa para cadeirante: [(V459 + V461 + V463) / (V002 - V011)] 

V459 - Moradores em domicílios particulares permanentes próprios – Existe rampa para cadeirante 

V461 - Moradores em domicílios particulares permanentes alugados – Existe rampa para cadeirante 

V463 - Moradores em domicílios particulares permanentes cedidos – Existe rampa para cadeirante 

Aglomerado Subnormal: [(V002 - V011)/ (V011)] 

Espécie de Domicílio: [(V003 + V004 + V005) / (V002)] 

V003- Moradores em domicílios particulares permanentes tipo casa 

V004 - Moradores em domicílios particulares permanentes tipo casa de vila ou em condomínio 

V005 - Moradores em domicílios particulares permanentes tipo apartamento 

Renda Superior a 3 Salários Mínimos : 

(V071+V072+V073+V074+V075) /(V067+V068+V069+V070+V071+V072+V073+V074+V075+V076) 

V067 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal 

mensal de até 1/2 salário mínimo 

V068 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal 

mensal de 1/2 a 1 salário mínimo 

V069 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal 

mensal de mais de 1 a 2 salários mínimos  

V070 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal 

mensal de mais de 2 a 3 salários mínimos 

V071 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal 

mensal de mais de 3 a 5 salários mínimos 

V072 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal 

mensal de mais de 5 a 10 salários mínimos  

V073 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal 

mensal de mais de 10 a 15 salários mínimos  

V074 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal 

mensal de mais de 15 a 20 salários mínimos  

V075 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal 

mensal de mais de 20 salários mínimos 
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V076 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes sem rendimento nominal 

mensal 
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APÊNDICE C - IBEU MUNICIPAL PARA AS UTPS LORENA (RANKING) 

 

 

 

   UTP   IBEU  %  ATRIBUTO 

 


