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RESUMO
A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi considera segundo a Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo como uma região violenta em função de apresentar municípios
com altas taxas de homicídios. Desta forma este trabalho teve como objetivo analisar a dinâmica dos
homicídios no período de 2008 – 2014 utilizando o geoprocessamento e comparar os dados com dados
sócio econômicos (PIB Per Capita, IDH e Grau de Urbanização). Obteve-se como resultado os mapas que
demonstram a dinâmica dos homicídios no período estudado , que nos proporciona uma leitura da situação
da violência na região estudada.

1.

ÁREA DE ESTUDO

Com a criação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Governo do Estado de São
Paulo deu mais um importante passo no processo de organização do território paulista, para permitir a
gestão compartilhada dos municípios que integram as quatro Regiões Metropolitanas institucionalizadas –
São Paulo, Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte. No Interior, foi criada a
Aglomeração Urbana de Jundiaí, englobando sete municípios, implantando a Região Metropolitana do Vale
do Paraíba e Litoral Norte, com 39 municípios e 2,3 milhões de habitantes. Situada entre os dois maiores
polos econômicos do Brasil – São Paulo e Rio de Janeiro – e cortada em toda a sua extensão pela Rodovia
Eurico Gaspar Dutra, de importância especial no escoamento da produção industrial, a Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte se destaca no desenvolvimento econômico do Sudeste do
Brasil.
Essa aglomeração ressaltou alguns problemas os quais eram vistos de forma fragmentada, um deles a
questão da violência que vem crescendo na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Figura 1: Localização da área de estudo.
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2.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento destas etapas, utilizou-se a seguinte metodologia:

Figura 2: Fluxograma.

A seguir as etapas metodoloógicas:

2.1. Levantamento, Elaboração do Banco de Dados e Geração das Taxas de Homicídios de 2008 à
2014
Foi criado um banco de dados georelacional no Terraview - um aplicativo construído sobre a biblioteca de
geoprocessamento TerraLib , tendo como principais objetivos: Apresentar à comunidade um fácil
visualizador de dados geográficos com recursos de consulta a análise destes dados. Exemplificar a
utilização da biblioteca TerraLib. O TerraView manipula dados vetoriais (pontos, linhas e polígonos) e
matriciais (grades e imagens), ambos armazenados em SGBD relacionais ou georelacionais de mercado,
incluindo ACCESS, PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLServer e Firebird.
Os dados foi retirado dos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que é uma
organização pública responsável pelos dados e estatísticas brasileiras. O IBGE é o responsável
principalmente por fazer o censo, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), é um órgão
de Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo do estado de São Paulo. Trata-se
de um centro de referência nacional na produção e disseminação de análises e estatísticas
socioeconômicas e demográficas e a Secretária de Segurança Pública(SSP).
A geração das taxas de homicídios foi realizada através da equação:

Taxa = Número de Homicídios x 100.000
População Total
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2.2. ESPACIALIZAÇÃO DOS DADOS E TAXAS DE HOMICÍDIOS DE 2008 à 2014
A espacialização dos dados foi feita com auxílio do geoprocessamento, com o Terra View, onde foram
elaborados

os

mapas

temáticos

correspondente

ao

período

de

2008

à

2014.

Figura 3: Espacialização dos Homicídios RMVPLN de 2008 à 2014.

Fi
Figura 4: Espacialização da Taxas de Homicídios RMVPLN de 2008 à 2014.
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2.3. ANÁLISE DOS DADOS
A análise dos dados foram realizados através de tabelas de acordo com o levantamento de dados, que
constam os municípios, taxa de homicídio, número de homicídio e população de 2008 à 2014, e os dados
referentes a: IDH, Grau de Urbanização e PIB Per Capita. Os dados referentes aos homicídios propiciarm a
geração e espacialização dos mapas de homicídios.
Abaixo, verificam-se a Tabela1, que contém os dados referentes ao número de homicídios e suas
respectivas taxas de homicídios no período estudado.

Tabela 1: Banco de dados dos Homicídios de 2008 -2014.

A seguir são apresentados gráficos que apresentam as variáveis sócio-econômicas as quais contribuíram
para a análise deste trabalho. Cabe salientar que não foram apresentados de forma gráfica todos os
municípios que compreendem a área de estudo, mas sim aqueles que se mostraram mais relevantes em
relação a análise qualitativa. Desta maneira priorizou apresentar os dados sócio-econômicos dos
municípios que se mostraram estáveis em relação a taxa de homicídios, município que sofreu um aumento
considerável e por fim municípios que apresentaram uma queda na mesma taxa. Apesar destes resultados
estarem explícitos nos mapas apresentados na figura 4, entendemos que a apresentação dos gráficos seria
mais uma forma de demonstrar a análise realizada.
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Municípios Estáveis:

Figura 5: Gráfico de Municípios Estáveis.

Município com Aumento Considerável:

Figura 6: Gráfico do Município com aumento considerável.
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Municípios com Redução:

Figura 7: Gráfico dos Municípios que sofreram redução.

3.

RESULTADOS E SUGESTÕES

Analisando e comparando os dados, foi verificado que não se identificou, baseado na análise qualitativa,
nenhum padrão que demonstrasse uma relação direta entre os dados analisados, ou seja, municípios que
apresentaram um valor alto de IDH, Grau de Urbanização e PIB Per Capita, não apresentaram uma
constante em relação a taxa de homicídio. Sendo assim a taxa de homicídios nos municípios com estas
características sofreram variações, ora apresentando uma taxa alta, ora uma taxa baixa. Cabe salientar
que não foi utilizado uma análise quantitativa que pode vir a mudar este resultado.
Baseado no desenvolvimento desse trabalho, sugere-se que seja aplicada uma análise estatística com
intuito de identificar o tipo de correlação existente no cruzamento dos dados que foram utilizados.
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