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Resumo 
A presente pesquisa tem como objetivo testar a hipótese de dependência espacial na taxa de 

criminalidade dos municípios sulistas e verificar as possíveis determinantes de tal fenômeno no ano 

de 2012. Considera-se, para tanto, a teoria da escolha racional implementada por Becker (1968). 

Tanto os dados relativo aos homicídios quanto algumas variáveis dependentes advém do 

DATASUS pertencente ao Ministério da Saúde. Outras variáveis dependentes são oriundas do 

Censo (2010). A estatística descritiva dos dados mostra que os criminosos seguem determinado 

padrão de ação no que diz respeito ao município em que pratica a ação. Nota-se relevante 

concentração de municípios com altas taxas de criminalidade pertencente a mesma vizinhança. Tal 

fato aponta indícios de distribuição não aleatória nas taxas de crime. Destaca-se que as taxas de 

criminalidade observadas no Paraná são relativamente maiores que as constatadas nos demais 

Estados sulistas. Efetuou-se a Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), no intuito de 

descrever e visualizar distribuições espaciais através das estatísticas de Moran Global e Local 

(LISA). Verificou-se que tanto o indicador global de associação espacial quanto o local 

apresentaram significantes indícios de não aleatoriedade na taxa de criminalidade. A respeito do 

procedimento econométrico, estimou-se o MCRL para verificar a dependência espacial e os 

modelos espaciais globais [SAR, SAR(MQ2E), SEM e SAC] para melhor tratá-la. Mostra-se que a 

criminalidade sulista encontra-se correlacionada ao crime passado, ao desemprego, a densidade 

demográfica e as características de cada Estado (dummies). Apenas o IDH não apresentou-se 

significante para explicar a problemática da criminalidade na região Sul brasileira. 
Palavras-Chave: Dependência Espacial. Crime. Municípios. Região Sul. 
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Abstract 

This research aims to test the hypothesis of spatial dependence in the crime rate of the southern 

municipalities and check the possible determinants of this phenomenon in 2012. It is considered, 

therefore, the theory of rational choice implemented by Becker (1968 ). All the data on the killings 

as some dependent variables comes from DATASUS belonging to the Ministry of Health. Other 

dependent variables are from the Census (2010 ). Descriptive statistics of the data shows that 

criminals following action pattern given with respect to the municipality in practicing action. Note 

is relevant concentration of municipalities with high crime rates belonging to the same 

neighborhood. This fact points nonrandom distribution of evidence in crime rates. It is noteworthy 

that crime rates observed in Parana are relatively higher than those observed in other southern 

states. It conducted the Exploratory Spatial Data Analysis ( ESDA ) in order to describe and 

visualize spatial distributions through the Global Moran statistics and Local ( LISA). It was found 

that both the global indicator of spatial association as the site presented significant evidence of 

non- randomness in the crime rate. Regarding the econometric procedure, estimated the MCRL to 

check the spatial dependence and global spatial models [ SAR, SAR ( 2SLS ),SEM and SAC ] to best 

treat it. It is shown that the southern crime is correlated to past crime, unemployment, population 

density and the characteristics of each State (dummies ). Only the HDI did not show up significant 

to explain the problem of crime in Brazil's southern region. 

Key-words: Spatial Dependence. Crime. Counties. South region. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os aspectos da criminalidade brasileira tem incomodado desde as populações mais carentes 

até aquelas de alto poder aquisitivo. A sensação de segurança não habita ruas ou tão pouco as 

residências brasileiras, tal fato acaba diminuindo, expressivamente, o bem estar dos indivíduos ao 

longo do tempo. A vida se torna mais complicada ao passo que os índices de violência aumentam, 

pois os agentes necessitam fazer novas escolhas como, por exemplo, locais para lazer, estudos, 

trabalho, moradia e etc. 

 Weiselfisz (2012) mostra que entre 2000 e 2010 houve relevante avanço da violência na 

maior parte das regiões do país [Norte (147,1%); Nordeste (96,1%); Sul (67,6%), Centro-Oeste 

(24%)] apenas o Sudeste apresentou reduções significativas no decênio (-42,4%). Destaca-se que o 

aumento da criminalidade brasileira no decênio foi de aproximadamente 10%. Dados apenas da 

região Sul do país apontam que, no mesmo espaço de tempo, o Estado do Paraná (103,2%) foi o 

mais afetado pelo incremento da criminalidade, seguido por Santa Catarina (90,3%) e Rio Grande 

do Sul (24%) respectivamente
1
. 

 Considerando apenas as taxas de criminalidade por 100 mil habitantes, nota-se que a região 

Sul aumentou em 53,6% entre 2000 e 2010, saindo de 15,3 para 23,6. Aparentemente, este avanço 

da violência foi puxada pelo Estado do Paraná (34,4), pois este sofre expressivo aumento de 86% 

em sua taxa de violência no espaço de tempo analisado. Tanto os Estados de Santa Catarina (12,9) 

quanto Rio Grande do Sul (19,3) apresentam taxas menores que as observadas na região. No 

entanto, apresentam incremento de 63,1% e 18,1% em suas respectivas taxas de criminalidade entre 

os anos de 2000 e 2010 (WEISELFISZ, 2012). Relatórios construídos por órgão internacionais 

como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização das Nações Unidas (ONU) sugerem 

que taxas de homicídios acima de dez por grupo de 100 mil habitantes estão acima dos índices 

aceitáveis à boa sobrevivência humana e se enquadram como epidêmicas. 

 Ao passo que a criminalidade da região Sudeste apresenta movimento relativamente 

monótono de declínio na última década, nota-se que as demais passam por incrementos relevantes 

com o passar do tempo. Neste contexto, busca-se encontrar o papel da região Sul do país nessa nova 

dinâmica apresentada pela criminalidade brasileira na última década. Colabora-se com a literatura 

especializada, pois se pretende explicar a problemática da criminalidade a partir de características 

existente em cada município da região Sul do Brasil. Portanto, pretende-se encontrar respostas para 

problemática da criminalidade a partir das características socioeconômica de cada município em 

análise. 

 

1.1 Aspectos Gerais do Sul do país 

 

 O Brasil é mundialmente conhecido por suas dimensões territoriais
2
. São cinco grandes 

regiões (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste)
3
, vinte seis Estados  e um Distrito Federal

4
. 

Em conjunto formam um país com uma população que ultrapassa 200 milhões de habitantes 

distribuídos em mais 5,5 mil municípios ao longo de seu território. Tais características acabam 

                                                             
1 Número de casos de homicídios entre parênteses: Paraná 2000 (1.766) e 2010 (3.588); Santa Catarina 2000 (423) e 

2010 (805) e Rio Grande do Sul 2000 (1.662) e 2010 (2.061). 
2 O Brasil é o 5° maior país do mundo em área (KM2). Destaca-se que seu território perde apenas para Rússia (1° lugar); 

Canadá (2° lugar); China (3° lugar) e Estados Unidos (4° lugar). 
3 Concentração de municípios por regiões:  Nordeste (32,24%), Sudeste (29,98%), Sul (21,5%), Norte (8,09%) e 
Centro-Oeste (8,38%); 
4 Maior parte dos Estados brasileiros se encontram na região Nordeste (33,33%). Em seguida, tem-se o Norte (25,93%), 

o Sudeste (14,82%) e o e Centro-Oeste (14,82%) e, por fim, encontra-se o Sul (11,11%); 
5 Região formada por 1.191 municípios. No entanto, 41,73% (497) encontra-se localizado no Rio Grande do Sul; 33,5% 

2 O Brasil é o 5° maior país do mundo em área (KM2). Destaca-se que seu território perde apenas para Rússia (1° lugar); 

Canadá (2° lugar); China (3° lugar) e Estados Unidos (4° lugar). 
3 Concentração de municípios por regiões:  Nordeste (32,24%), Sudeste (29,98%), Sul (21,5%), Norte (8,09%) e 

Centro-Oeste (8,38%); 
4
 Maior parte dos Estados brasileiros se encontram na região Nordeste (33,33%). Em seguida, tem-se o Norte (25,93%), 

o Sudeste (14,82%) e o e Centro-Oeste (14,82%) e, por fim, encontra-se o Sul (11,11%); 
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dificultado a implementação eficiente de parte das políticas públicas e gerando regiões totalmente 

deficientes de parte dos bens públicos essenciais. 

 O sul do país é a região que apresenta menor quantidade de Estados, são apenas três (Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul)
5
. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2015) esta região concentra aproximadamente 15% da população 

brasileira
6
. Destaca-se que os Estados do Sul apresentam, atualmente, expressivo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). O menor IDH da região encontra-se no Rio Grande do Sul 

(0,746), seguido pelo Paraná (0,749) e, por fim, Santa Catarina (0,774). Destaca-se que entre 2000 e 

2010 o Estado do Paraná (15,23%) foi o que apresentou o maior crescimento no IDH, logo após, 

tem-se Santa Catarina (14,84%) e Rio Grande do Sul (12,35%) ocupando segunda e terceira posição 

respectivamente. 

Dados do IBGE (2014), mostram que a renda nominal mensal domiciliar per capita dos 

Estados da região Sul é superior a encontrada na maior parte do país. O Rio Grande do Sul (R$ 

1.318), por exemplo, apresenta a maior renda per capita do Sul, seguido por Santa Catarina ((R$ 

1.245) e, finalmente, o Estado do Paraná (R$ 1.210). Em termos nacionais, tem-se que apenas a 

renda per capita do Estado de São Paulo (R$ 1.432) e do Distrito Federal (R$ 2.055) se sobrepõe a 

renda encontrada nos Estados da região Sul do Brasil. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A criminalidade pode ser explicada a partir de diversas correntes diferentes do pensamento. 

Uma série de pesquisas [Matsueda (1982), Bruinsma (1992) e McCarthy (1996)] defende, por meio 

da abordagem do Aprendizado Social, que o comportamento dos agentes são determinados tanto 

por suas experiências pessoais com relação a situações de conflitos quanto por meio de interações 

entre indivíduos. Portanto, a decisão do indivíduo entre crime e não crime pode ser influenciada 

pelo simples contato com técnicas criminosas, existência de amigos envolvidos em atividades 

ilícitas, falta de supervisão familiar entre outros. 

 A teoria do Controle Social [Agnew (1991), Agnew e White (1992), Junger-Tas (1992) entre 

outros], por sua vez, acredita que a convivência individual com a crença e os valores vigentes em 

consonância com o contrato social que vigora na sociedade são as principais formas de 

impedimentos da entrada de indivíduos no mundo da criminalidade. Logo, a boa interação entre 

indivíduo e sociedade via contrato social, assim como, o envolvimento do indivíduo no sistema 

social auxiliam no entendimento da abstenção de alguns indivíduos de cometer crimes. 

 Para teoria do Autocontrole [Gottfredson e Hirschi (1990), Gibbs et al. (1998) e Polakowski 

(1994)] alguns agentes não foram capazes de desenvolver mecanismos psicológicos de auto 

controle. Tal fato acaba gerando distorções no comportamento e, consequentemente, desencadeia a 

persistente tendência de agir baseado exclusivamente em seus interesses sem se preocupar com os 

custos de suas ações. 

 A abordagem da Escolha Racional defende que o indivíduo é capaz de tomar decisões entre 

mercado legal e ilegal baseado nos ganhos e nos custos de cada um destes setores. Para Fernandez e 

Pereira (2001), a introdução da racionalidade permitiu interpretar a criminalidade como setor da 

economia. Sendo assim, torna-se possível incorporar o raciocínio lógico e matemático. Segundo 

McKenzie e Tullock (1975), ao passo que se considera a ação de agentes racionais, tem-se que a 

quantidade de crime passa a ser determinada igual a quantidade de qualquer outra atividade da 

economia. 

 A teoria da escolha racional tem como ponto de partida o artigo de Becker (1968). Em sua 

pesquisa, parte-se da ideia do agente como otimizador, sendo assim,  o indivíduo entra no setor que 

permitir maiores retornos líquidos de suas ações. A incorporação da racionalidade permitiu a 

                                                             
5
 Região formada por 1.191 municípios. No entanto, 41,73% (497) encontra-se localizado no Rio Grande do Sul; 33,5% 

(399) no Paraná e, por fim, 24,77% (295) municípios estão situados em Santa Catarina;  
6 Dados recentes apontam que a densidade demográfica (população por KM2) dos Estados do Sul do país são: Paraná 

(52,4), Santa Catarina (65,27) e Rio Grande do Sul (37,96). 
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construção de diversas pesquisas [Ehrlich (1973); Heineke (1978); Messner (1982); Grogger 

(1991); Messner e Rosenfeld (1997); Lafree (1999); Fajnzylber et al. (2002); Almeida et al. (2005); 

Loureiro e Carvalho (2006); Almeida (2007); Santos e Kassouf (2007); Borges (2011) entre outros] 

ao redor do mundo. Nota-se que é um caso especial de maximização de prazer sujeito aos custos de 

cada tomada de decisão individual. Logo, a bussola que indica em que setor da economia o agente 

deve implementar maiores energias é justamente os ganhos líquidos advindo da ação individual.  

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Econometria Espacial 

 

 Para Almeida (2012), a econometria espacial difere da econometria convencional por 

considerar efeitos espaciais tanto na estimação quanto no teste de hipótese e previsão dos modelos. 

Considera, ainda, que a econometria espacial se preocupa em considerar todo o contexto espacial 

vigente enquanto a tradicional avalia quantitativamente o comportamento dos agentes a partir de um 

ponto puramente atomístico. Na modelagem espacial, segundo algumas pesquisas [Anselin (1988) e 

Anselin (2003)] pode-se incorporar determinados padrões de interação socioeconômica e certas 

características estruturais do sistema em estudo. 

 

3.2 Análise Exploratória de Dados Espaciais 

 

 Segundo Almeida (2012), a imbricação entre heterogeneidade e dependência espacial pode 

tornar o processo de especificação de modelos espaciais muito tediosa e, sobretudo, conduzir a 

especificações incorretas. Neste contexto, nota-se que uma série de pesquisas [Anselin (1999); 

Fotheringham et al.(2002); Almeida (2012) entre outros] orientam a realização da Análise 

Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) antes de se fazer qualquer análise estatística mais 

sofisticada. Para Almeida (2012), tal procedimento estatístico é o mais indicado para investigar 

variáveis espacialmente densas ou intensivas. Portanto, variáveis extensivas tendem a estar 

correlacionadas espuriamente com a área ou população total da região e conduzir a resultados 

enganosos (ANSELIN, 2005).  

 Para Anselin (1999), AEDE permite descrever e visualizar padrões espaciais, identificar 

localidades atípicas (outliers espaciais) e descobrir padrões de associação espacial (clusters 

espaciais). Destaca-se que AEDE pode ser eficientemente realizada a partir da estatística I de 

Moran. A estatística construída por Moran (1948) faz uso de certa medida de autocovariância na 

forma de produto cruzado e pode ser global ou local.  A forma global pode se representada 

matricialmente por: 

 

ZZ

WZZ
I

'

'


                                                                                                                    (1) 

 

 Em que Z (criminalidade) é um vetor de n (municípios) observações da variável de 

interesse, W a matriz de pesos espaciais utilizada e WZ é a média dos valores da variável de 

interesse dos vizinhos. Destaca-se que tal estatística assume valores entre um (1) e menos um (-1) e 

possui valor esperado igual a: 

 

)]1/(1[][  nIE
                                                                                                           (2) 

 

 Sendo assim, a equação (2) representa o valor obtido quando não há padrão espacial nos 

dados. Nota-se que tal estatística se aproxima bastante de zero quando o número de municípios 

aumenta muito (n → ∞). Logo, valores positivos de I que excedem E[I] indicam autocorrelação 

espacial positiva, enquanto que valores I abaixo do E[I] sinalizam autocorrelação espacial negativa. 
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 Anselin (1994) argumenta que a utilização do teste de Moran global pode deixar de captar 

padrões espaciais (clusters e outliers) em algumas regiões. Para Anselin (1995), é possível 

encontrar a partir de fragmentos do teste de Moran global um teste de associação espacial local. 

Pode-se classificar tal teste de Indicador de Autocorrelação Espacial Local (Local Indicator of 

Spatial Association-LISA) e representá-lo por: 

 










n

j

j

j

n

j
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2

1

                                                                                                  (3) 

 

 Em que zi e zj são os desvios da média dos valores da variável em questão (a taxa de 

homicídios) e ijw denota os elementos da matriz de pesos espaciais. Destaca-se que a principal 

diferença entre o índice de Moran local e o global, consiste no fato do primeiro produzir um valor 

específico para cada objeto, permitindo assim, a identificação de agrupamentos de objetos com 

valores de atributos semelhantes enquanto o segundo fornece apenas valor único para o conjunto de 

dados em análise. 

 

3.3 Modelo Clássico 

 

 Para Anselin (1988), a econometria tradicional apresenta limitações quando é confrontada 

com problemas espaciais. Logo, as interações ocorridas entre regiões acaba ocasionando algum 

problema nas estimativas dos parâmetros por meio do MQO. No modelo clássico, por exemplo, 

pode-se encontrar valores para o regressando (Y) a partir de certo conjunto de regressores (X). Tais 

valores estão associados a certo termo de erro () aleatório, sendo assim: 

 

  XY                                                                                                           (4) 

 

 Na presença de dependência espacial seja na variável dependente, independente ou no termo 

de erro, os estimadores (  ) de MQO apresentarão problemas. Portanto,  ao passo que a dependência 

espacial age sobre a variável dependente do modelo estimado, percebe-se que as estimativas  serão 

viesadas e inconsistente se estimadas por MQO. No entanto, se a dependência espacial ocorre nos 

erros, tem-se que as estimativas de MQO serão não viesadas e consistentes, porém ineficientes. 

 

3.4 Modelando a Dependência Espacial 

3.4.1 Modelo SAR 

 

 Dada a existência da dependência espacial nos dados, parte-se para o uso dos modelos 

espaciais. A partir destes é possível modelar consistentemente os efeitos advindos da interação 

espacial. Pode-se modelar globalmente através do Spacial Auto Regressive (SAR). Para Almeida 

(2012), tal modelagem captura os efeitos advindos do processo de imitação inserido em 

determinado fenômeno. De acordo com LeSage e Pace (2009), num modelo espacial do tipo SAR, 

uma mudança na variável explicativa numa região afetará a própria região pelo efeito direto. No 

entanto, poderá afetar as demais pelo efeito indireto de forma realimentadora e circular. Para 

Keleijan e Prucha (2010), tal modelo em sua forma mista exibe uma memória que é amortecida à 

medida que o grau de conectividade entre as regiões vai diminuindo. Sendo assim, tem-se: 

 

  XWyy                                                                                                               (5) 

em que ),0(~
2
InN   
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 Assim, tem-se que a variável dependente da região i está correlacionada espacialmente com 

o valor da variável dependente da região j. Tal processo possui seu transbordamento capturado em ρ 

mediante defasagem espacial da variável dependente Wy. A restrição que se admite sobre o modelo 

é que o coeficiente espacial autorregressivo |ρ|<1. LeSage e Pace (2009) acreditam que o modelo 

espacial do tipo SAR representa um equilíbrio de longo prazo de um processo dinâmico. Assim, 

decisões tomadas por agentes econômicos em períodos passados influenciam as decisões dos 

agentes no presente. 

 

3.4.2 Modelo SEM 

 

 Darmofal (2006) argumenta que o modelo global Spatial Error Models (SEM) está 

associado a incapacidade de se modelar toda fonte da dependência espacial. Sendo assim, 

determinada parte da dependência não modelada pode se manifestar no padrão do erro aleatório 

entre regiões vizinhas. Dessa forma, tem-se que: 

 

  WXy                                                                                                              (6) 

 

em que ),0(~
2
InN   

 Dado o multiplicador espacial, tem-se que o alcance de determinado choque é global. 

Assim, faz com que haja uma propagação do efeito ao longo do sistema atingindo todas as regiões. 

No entanto, tal intensidade é decrescente à medida que se afasta do epicentro || < 1. Tal coeficiente 

espacial () autorregressivo mede o grau de dependência espacial no termo de erro. Logo, choques 

na região i afeta os vizinhos e os vizinhos dos vizinhos por intermédio das potencias de W, e, 

algumas vezes, volta a afetar a região i novamente, porém, agora, com efeito amortecido 

(ALMEIDA 2012). 

 

3.4.3 Modelo SAC 

 

 Há possibilidades de avaliar o fenômeno da dependência a partir do uso de outro importante 

modelo espacial global denominado Spatial Mixed Regressive Auto-Regressive Complete (SAC). 

Para Almeida (2012), este modelo possui características que possibilitam identificar o efeito 

contágio agindo sobre o processo de transbordamento de determinado fenômeno espacial. Assim, 

tem-se: 

 

  21 WXyWy                                                                                                (7) 

em que ),0(~
2
InN   

 

 Nesse modelo, os parâmetros | ρ | < 1 e | λ | < 1 evita comportamento instável. Considerando 

determinada matriz W, tem-se que | λ | < 1 permite que a intensidade do processo de determinada 

variável seja decrescente ao longo de certa região atingida por determinado choque. 

 

3.5 Base de Dados 

 

 Os dados referentes aos homicídios ocorridos nos municípios sulistas no ano de 2012 são 

oriundos do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) atrelado ao Ministério da Saúde
7
.  

Utiliza-se a variável homicídios como proxy para representar a criminalidade de determinada 

região, pois tal variável possui expressiva taxa de reportagem comparativamente aos demais delitos.  

                                                             
7 Destaca-se que tais dados foram construídos pela equipe técnica responsável por elaborar o Mapa da Violência e 

solicitados via internet. 
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Além disso, uma série de órgãos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 

Organização das Nações Unidas (ONU), e nacionais, como a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP) e as Secretarias Estaduais de Segurança Pública usam tal indicador para 

mensurar a violência vigente em determinado local. 

 Destaca-se que as variáveis utilizadas na presente pesquisa, suas características (objetivos de 

sua utilização), a fonte do dado e o sinal esperado estão expostas no Quadro 1. 
Quadro 1: Variáveis da Pesquisa 

Variável Dependente Característica Sinal  

Taxa de Criminalidade dos 

Municípios (TxCrime) 

Construído a partir da divisão do total de homicídios do município i 

pela população de i e multiplica-se por 100 mil. A variável é do 
DATASUS (2012). 

 

Variáveis Independentes Característica Sinal  

Inércia da Criminalidade 

(Inércia) 

Busca-se captar a influência da criminalidade passado para determinar 

a criminalidade presente. A variável é do DATASUS (2011). 
+ 

Taxa de Desemprego 

(TxDesem) 

Busca-se captar a influência do mercado de trabalho sobre as taxas de 

criminalidade. A variável é do IBGE (2011). 
+ 

Densidade Demográfica 

(DenDem) 

Busca-se captar a influencia dos fatores populacionais sobre a 

criminalidade. A variável é do IBGE (2010).  
+ 

Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH)  

Busca captar a influência dos aspectos relacionados ao longo prazo 

(longevidade, educação e padrão de vida) sobre a criminalidade. A 

variável é do IBGE (2010). 
- 

Dummies Estaduais 

(DumSC) e (DumRS) 

Captar possíveis diferenças na taxa de criminalidade de cada Estado 

(SC e RS) em relação ao Estado do Paraná. 
- 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A equação (8) expressa a seguir representa o modelo econométrico estimado: 

)()()()()(
0 654321

DumRSDumSCIDHDenDemTxDesemInérciaTxCrime     (8)  
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4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

4.1 Estatística Descritiva 

 

 Avaliar o comportamento criminoso não é nada corriqueiro, pois o criminoso raramente 

encontra motivações para dar informações detalhadas a seu respeito. Assim, resta-se aos 

formuladores de políticas públicas encontrar formas eficientes de mapear a ação criminosa 

utilizando outros mecanismos. Encontrar padrões comportamentais das taxas de criminalidade e/ou 

na forma de agir dos criminosos, pode servir como valorosa fonte de informação para ranquear  

áreas de maior ou menor incidência de delitos. Destaca-se que o comportamento ilícito raramente é 

aleatório e as taxas de crime de determinada região tem forte ligação com o período imediatamente 

anterior (SAH, 1991). 

 
Tabela 1: As maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes da região Sul no ano de 2012  

Município Estado Mesorregião Taxa de Homicídio  

Campina Grande do Sul PR Curitiba 106,59 

Pitangueiras PR Norte Central Paranaense 104,38 

Campina do Simão PR Centro-Sul Paranaense 99,18 

Tamarana PR Norte Central Paranaense 94,88 

Guaíra PR Oeste Paranaense 80,61 

Saudade do Iguaçu PR Sudoeste Paranaense 78,55 

Cotiporã RS Nordeste Rio-grandense 77,10 

Sarandi PR Norte Central Paranaense 76,86 

Alto Paraíso PR Noroeste Paranaense 75,93 

Cafeara PR Norte Central Paranaense 73,34 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

 Nota-se, entre as dez maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes da região Sul do 

país, a presença constante de municípios pertencentes ao Estado do Paraná (90%)
8
 e em menor 

proporção ao Estado do Rio Grande do Sul (10%). Avaliando-se apenas dados do Paraná, percebe-

se que quatro municípios (Pitangueiras, Tamarana, Sarandi, Cafeara) pertencem a mesorregião 

Norte Central Paranaense, um (Guaíra) pertencem a mesorregião Oeste Paranaense, um (Campina 

Grande do Sul) pertencem a mesorregião metropolitana de Curitiba, um (Alto Paraíso) pertencem a 

mesorregião Noroeste Paranaense e as últimas duas (Campina do Simão e Saudade do Iguaçu) 

localizam-se nas mesorregião Centro-Sul Paranaense e Sudoeste Paranaense respectivamente. 

 No Rio Grande do Sul é possível encontrar apenas um município entre os dez de maior taxa 

de criminalidade por 100 mil habitantes da região Sul do país. Trata-se do município de Cotiporã 

localizado na mesorregião do Nordeste Rio-grandense. 

 

                                                             
8 A média de homicídio apenas dos dez maiores é de 86,74. A proporção por mesorregião: Norte Central Paranaense 

(44,44%), Oeste Paranaense (11,11%), Noroeste Paranaense (11,11%), Centro Sul Paranaense (11,11%) e Sudoeste 

Paranaense (11,11%) e na mesorregião Metropolitana de Curitiba (11,11%). 

Tabela 2: Os 20 municípios com maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes de cada 

Estado da região Sul no ano de 2012 

Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina 

Município Taxas Município Taxas Município Taxas 

Campina Grande do Sul 106,59 Cotiporã 77,10 Paial 58,14 
Pitangueiras 104,38 Alvorada 70,91 Macieira 55,10 

Campina do Simão 99,18 Cidreira 67,98 Campo Belo do Sul 54,07 

Tamarana 94,88 Alpestre 65,03 Camboriú 48,84 

Guaíra 80,61 Gentil 60,13 Jupiá 46,77 
Saudade do Iguaçu 78,55 Vicente Dutra 58,16 Passo de Torres 43,08 

Sarandi 76,86 Protásio Alves 50,40 Meleiro 42,93 

Alto Paraíso 75,93 Capão da Canoa 50,25 Bom Jesus 38,48 
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 Na Tabela 2, tem-se os vinte municípios com maiores taxas de criminalidade de cada Estado 

da região Sul no ano de 2012. Destaca-se que a média de mortalidade de tais grupos de municípios 

(75,43; 52,21 e 38,61) são relativamente altas em relação as indicadas pela OMS, o citado órgão 

aponta como epidêmicas às taxas acima de dez por grupo de 100 mil habitantes. 

 A respeito do espalhamento da criminalidade no espaço é possível constatar que parte 

relevante dos municípios que apresentam taxas elevadas de criminalidade possuem alguma relação 

de vizinhança entre si. No Estado do Paraná, por exemplo, nota-se que seis municípios estão 

situados na mesorregião do Oeste Paranaense (Guaíra, São Miguel do Iguaçu, Santa Tereza do 

Oeste, Foz do Iguaçu, Santa Helena e Cascavel), cinco na mesorregião do Norte Central Paranaense 

(Pitangueiras, Tamarana, Sarandi, Cafeara e Florestópolis) cinco na mesorregião Metropolitana de 

Curitiba (Campina Grande do Sul, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Contenda e Colombo) 

dois na mesorregião Noroeste Paranaense (Alto Paraíso e Nova Aliança do Ivaí) e, por fim, têm-se 

os municípios de Saudade e Campina do Simão localizados nas mesorregiões do Sudoeste 

Paranaense e Centro Sul Paranaense respectivamente. 

 No Estado do Rio Grande do Sul tem-se nove municípios (Alvorada, Cidreira, Capão da 

Canoa, São Leopoldo, Balneário Pinhal, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre e Viamão) entre os 

vinte de maiores taxas de violência situados na mesorregião Metropolitana de Porto Alegre. Outros 

nove (Cotiporã, Protásio Alves, Putinga, Alpestre, Gentil, Vicente Dutra, Itatiba do Sul, 

Independência e Bom Progresso ) ocupam a mesorregião Noroeste Rio-grandense. Finalmente, tem-

se os municípios de Ivorá e Nova Palma ambos localizados na mesorregião Centro Ocidental Rio-

grandense. 

 No Estado de Santa Catarina, nota-se que oito (Macieira, Jupiá, Bom Jesus, Ponte Serrada, 

Matos Costa, Peritiba e Ubicaré) entre os vinte municípios de maior taxa de criminalidade estão 

situados na mesorregião do Oeste Catarinense enquanto quatro (Alfredo Wagner, Tijucas, Major 

Gercinos e Leoberto Leal) estão localizados na mesorregião da Grande Florianópolis. No mais, tem-

se três (Camboriú, Balneário Piçarras e Penha) na mesorregião do Vale do Itajaí, dois na 

mesorregião Norte Catarinense (Joinville e Concórdia), dois na mesorregião Sul Catarinense (Passo 

de Torres e Meleiro) e, por fim, um na mesorregião de Serrana (Campo Belo do Sul). 

 As informações expostas até o presente sugerem existência de comportamento não aleatório 

nas taxas de criminalidade que atingiram a região Sul do país no ano de 2012. Nota-se que em todos 

Estados que formam esta região é possível encontrar municípios vizinhos entre si com altas taxas de 

criminalidade por mil habitantes. Tal fato merece ser melhor estudado, pois aparentemente os 

criminosas agem, preferencialmente, em um grupo de municípios em detrimento de outros. Logo, 

entende-se que existe um conjunto de municípios que apresentam determinadas características que 

favorecem a prática criminosa. Tais fatos podem ocorrer em função das características locais (nível 

de renda, demografia, nível de desenvolvimento entre outros) ou geográficas (localização que 

favorece facilidade de fugas) de cada ambiente analisado.  

Tabela 2: Continuação 

Cafeara 73,34 Itatiba do Sul 49,90 Ponte Serrada 36,03 

Florestópolis 72,23 Putinga 48,94 Matos Costa 35,92 

São Miguel do Iguaçu 69,31 Ivorá 47,51 Peritiba 33,88 

Nova Aliança do Ivaí 69,16 Nova Palma 47,27 Balneário Piçarras 33,31 
Santa Tereza do Oeste 68,17 Independência 46,05 Caibi 32,26 

Foz do Iguaçu 67,26 Bom Progresso 44,39 Alfredo Wagner 31,60 

Almirante Tamandaré 64,48 São Leopoldo 44,20 Tijucas 31,17 
Santa Helena 62,88 Balneário Pinhal 43,97 Penha 30,46 

Bocaiúva do Sul 62,06 Novo Hamburgo 43,87 Major Gercino 30,30 

Contenda 61,38 Canoas 43,49 Leoberto Leal 30,22 

Colombo 61,17 Porto Alegre 42,42 Ibicaré 29,93 
Cascavel 60,20 Viamão 42,29 Araquari 29,77 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 
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 Outra relevante informação diz respeito a diferença observada nas taxas de violência dos 

Estados que formam a região Sul brasileira. Neste contexto, nota-se que o Estado do Paraná 

apresenta as maiores taxas de mortalidade da região, seguido pelo Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina respectivamente.  O Gráfico 1, exposto a seguir, foi elaborado considerando as cem 

maiores taxas de violência por 100 mil habitantes de cada Estado da região Sul no ano de 2012. 

Logo, nota-se que os municípios mais violentos do Paraná apresentam taxas de criminalidade bem 

superiores as encontradas tanto nos municípios de maior violência do Rio Grande do Sul quanto nos 

de Santa Catarina. 

 

Gráfico 1: As 100 maiores taxas de violência de cada Estado da região Sul em 2012 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 
 

 Destaca-se que as taxas de criminalidade vigente no Estado do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, por exemplo, são respectivamente 60% e 40% das que atingem o Estado do Paraná. Ao 

passo que a quantidade de municípios diminui para 20 esta diferença aumenta para 70% e 50% 

nesta ordem. Portanto, os município mais violentos do Estado do Paraná apresentaram índices de 

criminalidade muito superiores aos encontrados tanto nos mais violentos do Rio Grande do Sul 

quanto de Santa Catariana. 

 

4.2. Testando a Hipótese de Dependência Espacial: Global e Local 

 

 Uma variável pode ser totalmente aleatória ou mesmo apresentar-se correlacionada 

espacialmente. Para identificar a ação da dependência espacial sobre determinado banco de dados é 

necessário utilização de testes específicos. Segundo Almeida (2012), pode-se verificar a incidência 

da autocorrelação espacial através do teste I de Moran Global. 

 Destaca-se que as estatísticas espaciais (Local, Global e modelos Econometricos) foram 

atingidos considerando uma matriz de vizinhança do tipo Queen normalizada na linha
9
. Portanto, 

utiliza-se a matriz binária de pesos espaciais (W) que atribui valor 1 (um) para o caso em que dois 

municípios são vizinhos e valor 0 (zero) no caso contrário. Destaca-se que a melhor matriz foi 

escolhida levando em consideração os critérios de Baumont (2004)
10

. Na Tabela 3, apresenta-se o 

valor da estatística de Moran Global da taxa de criminalidade que vigorou nos municípios da região 

Sul do Brasil no ano de 2012. O resultado positivo e significativo da estatística de Moran aponta 

indícios de dependência espacial na taxa de criminalidade dos municípios sulistas. 

                                                             
9 Os testes foram construídos considerando 95% de confiança e 1000 permutações aleatórias. 
10

 Teste de diagnóstico de Baumont: a) Estima-se o modelo clássico de regressão linear; b) Testam-se os resíduos desse 

modelo para autocorrelação espacial, usando o I de Moran para um conjunto de matrizes W; c) Seleciona-se a matriz de 

pesos espaciais que tenha gerado o mais alto valor de Moran e que seja significativo estatisticamente. 
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Tabela 3 – I de Moran Global 

Indicador Valor da Estatística P -valor 

Taxa de Crime (por mil habitantes) 0,245 0,000 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

  

 A hipótese nula de aleatoriedade não pode ser aceita e, consequentemente, duas situações 

são possíveis: municípios que apresentaram altas taxas de criminalidade, grosso modo, podem estar 

geograficamente próximas daqueles que demonstraram elevadas taxas de crime e, por outro, 

municípios que apresentaram baixas taxas de crime, geralmente, estariam rodeados por outros que 

também apresentam baixas taxas de criminalidade no período analisado. 

 Existe relativo consenso [Anselin (1995), Almeida (2012) entre outros] em concordar que o 

indicador de associação espacial Global de Moran pode ocultar ou mesmo ser insatisfatório na 

identificação de padrões locais espaciais. Sendo assim, tanto os clusters quanto os outliers espaciais 

significantes podem ser camuflados e, consequentemente, não serem capturados por meio do 

indicador espacial Global. 

 Nos casos que o indicador espacial Global de autocorrelação é insuficiente ou falha na 

identificação de padrões espaciais, recorre-se ao teste de Moran Local ou LISA. Destaca-se que o 

resultado do teste de Moran local é um mapa temático composto por cinco cores distintas (Figura 

1): Vermelho, Azul (escuro), Azul (claro), Rosa e Branco. A seguir demonstra-se tal procedimento 

e se verifica o comportamento não aleatório da taxa de taxa de criminalidade dos municípios 

sulistas no ano de 2012. 

 

Figura 1: LISA - Taxa de criminalidade dos municípios sulistas no ano de 2012 

  

 Insignificante  Alto-Alto  Baixo-Baixo  Alto-Baixo  Baixo-Alto 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

 A partir do resultado anterior é possível constatar que a maior parte dos municípios 

(81,21%) são insignificantes e, consequentemente, representados pela cor branca. Portanto, tais 

localidades não possuem comportamento padronizado em suas respectivas taxas de criminalidade 

ao nível de significância considerado. 

 Do total de municípios significantes (18,79%) a maior parte está no Estado do Paraná 

(44,95%), seguido pelo Rio Grande do Sul (34,49%) e, por fim, Santa Catarina (21,59%). Nota-se, 

ainda, que 39,45% dos casos significantes apresentam a cor vermelha e possuem seus maiores focos 

de incidência nos Estados do Paraná (82,56%), Rio Grande do Sul (15,12%) e Santa Catarina 
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(2,33%) respectivamente. São municípios de alta taxa de crime que são cercados por outros que 

também possuem altas taxas de crime (Alto-Alto) no período analisado. 

 Nota-se, entre os dados significantes, relevante proporção (36,70%) de municípios que 

apresentam a cor azul. Tais municípios representam a relação do tipo Baixo-Baixo, ou seja, 

localidades com baixas taxas de crime e que são cercadas por outras com baixas taxas de crime. 

Destaca-se que tanto a relação vermelha quanto a azul representam dados mais similares entre si. 

Percebe-se que os maiores focos de incidência se dão no Estado do Rio Grande do Sul (52,50%), 

Santa Catarina (46,25%) e Paraná (0,13%) respectivamente. 

 Apesar de aparecer com menor intensidade tanto a relação Baixo-Alto (13,30%) quanto a 

Alto-Baixo (10,55%) representam municípios que possuem dados relativamente dissimilares ente si. 

Nota-se, tanto a existência de municípios com baixas taxas de criminalidade cercados por 

municípios de altas taxas de criminalidade (Azul-Claro), quanto municípios com altas taxas de 

criminalidade cercados por municípios com baixas taxas de criminalidade (Rosa). Destaca-se que as 

maiores ocorrências da relação Alto-Baixo se dá no Estado do Rio Grande do Sul (65,22%), Santa 

Catarina (26,09%) e Paraná (8,70%) respectivamente. Por sua vez, percebe-se que a maior 

incidência da relação do tipo Baixo-Alto acontece no Estado do Paraná (82,76%), Rio Grande do 

Sul (10,35%) e, por fim, o Estado de Santa Catarina (6,90%). 

 Logo, baseado no resultado do LISA, percebe-se indícios de autocorrelação espacial local 

atuando sobre os dados da pesquisa. Sendo assim, tanto aspectos globais (Tabela 3) quanto locais 

(Figura 1) sinalizam que os dados de criminalidade da região Sul do país possuem algum 

componente de associação espacial
11

. 

 A partir da Figura 1, exposta anteriormente, verifica-se a existência de diversos clusters (AA 

- BB - AB e BA) ao longo dos Estados da região Sul do país. No Estado do Paraná, por exemplo, 

destaca-se a presença de um relevante cluster do tipo Alto-Alto localizado na Mesorregião 

Metropolitana de Curitiba formado por 25 municípios (Matinhos, Quatro Barras, Paranaguá, 

Almirante Tamandaré, Antonina, Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, 

Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Guaratuba, Itaperuçu, 

Mandirituba, Morretes, Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná, Rio Branco do Sul, São José dos 

Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná). Existe outro importante amontoado que apresenta 

relação Alto-Alto situado na Mesorregião Oeste Paranaense sendo composto por 19 municípios 

(Campo Bonito, Céu Azul, Entre Rios do Oeste, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu, 

Ibema, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Palotina, Pato Bragado, Santa Terezinha de 

Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo e Tupãssi). 

 Nota-se, na Mesorregião Norte Central Paranaense, 11 municípios (Cambé, Ibiporã, 

Londrina, Mauá da Serra, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Rolândia, Rosário do Ivaí, 

Sabaudia e Serranópolis) formando um expressivo aglomerado de municípios do tipo Alto-Alto. Há 

outros 8 municípios (Espigão Alto do Iguaçu, Goioxim, Guarapuava, Nova Laranjeiras, Quedas do 

Iguaçu, Santa Maria do Oeste, Turvo e Rio Bonito do Iguaçu) localizados na Mesorregião Centro 

Sul Paranaense que apresentam o mesmo processo de interação entre si.. 

 Por fim, nota-se a incidência de 3 municípios (Altônia, Francisco Alves e Xambrê) na 

Mesorregião Noroeste Paranaense e mais 3 na Mesorregião Centro Ocidental Paranaense (Luiziana, 

Ortigueira e Reserva). Destaca-se que os município de Bituruna e Cruzeiro do Iguaçu também são 

do tipo Alto-Alto e estão situados nas Mesorregiões do Sudeste Paranaense e Sudoeste Paranaense 

respectivamente
12

. 

                                                             
11 Foram 218 municípios significantes. Sendo 98 municípios no Paraná (Alto-Alto: 71; Baixo-Baixo: 1; Baixo-Alto: 24; 

Alto-Baixo:2), 73 no Rio Grande do Sul (Alto-Alto: 13; Baixo-Baixo: 42; Baixo-Alto: 3; Alto-Baixo:15), 47 no Estado 
de Santa Catarina (Alto-Alto: 2; Baixo-Baixo: 37; Baixo-Alto: 2; Alto-Baixo:6). Portanto, nota-se que do total 

significante tem-se: 86 Alto-Alto; 80 Baixo-Baixo; 29 Baixo-Alto e 23 Alto-Baixo. 
12 Destaca-se que aparecem apenas dois focos de municípios do tipo Alto-Baixo no Estado do Paraná. Sendo que ambos 

estão situados no Norte Pioneiro Paranaense (Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina). No entanto, percebe-se 

apenas uma situação de relação Baixo-Baixo. Tal incidência se dá no Ribeirão do Pinhal na Mesorregião Norte Pioneiro 

Paranaense. 
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 Neste contexto, encontra-se distribuído no Estado do Paraná uma série de incidência de 

municípios com relação do tipo Baixo-Alto. São municípios (Altamira do Paraná, Barbosa Ferraz e 

Mamborê) localizados no Centro Ocidental Paranaense, no Centro Oriental Paranaense (Imbaú), no 

Centro Sul Paranaense (Marquinho), na região Metropolitana de Curitiba (Cerro Azul e 

Guaraquecaba), no Noroeste Paranaense (Esperança Nova, Icaraima e Tamboara), na região Norte 

Central Paranaense (Bela Vista do Paraíso, Centenário do Sul, Guaraci, Marilândia do Sul, 

Miraselva e Rio Branco do Ivaí), na região Norte Pioneiro Paranaense (Rancho Alegre), no 

Sudoeste Paranaense (Sulina) e, por fim, na Mesorregião do Oeste Paranaense (Braganey, 

Cafelândia, Catanduvas, Diamante do Oeste, Lindoeste e Mercedes). 

 Por sua vez, no Estado de Santa Catarina
13

 também há diversos focos de ocorrência da 

relação do tipo Alto-Baixo. Tais pontos de ocorrência incidem em municípios localizados no Oeste 

Catarinense (Coronel Freitas, Joaçara e Ibicaré), no Norte Catarinense (Timbó Grande), no Vale do 

Itajaí (Rio do Oeste) e na Mesorregião Serrana (Urubici). Nesta perspectiva, tem-se evidentes 

pontos de incidência da relação do tipo Baixo-Baixo espalhados por todo Estado de Santa Catarina. 

Nota-se municípios no Vale do Itajaí (Agrolândia, Agronômica, Benedito Novo, Ituporanga, Pouso 

Redondo, Presidente Nereu, Rio do Sul, Taio e Trombuco Central), no Oeste Catarinense (Anchieta, 

Bom Jesus do Oeste, Campo Erê, Entre Rio, Pinhalzinho, Quilombo, Romelândia, Saltinho, Santa 

Terezinha do Oeste, São Miguel do Oeste, Serra Alta, Santiago do Sul, Sul Brasil e Guaraciaba), no 

Sul Catarinense (Braço do Norte, Jacinto Machado, Lauro Muller, Orleans, Praia Grande, São 

Matinho, Timbé do Sul e Urusanga), na Mesorregião de Serrana (Bom Jardim da Serra, Otacílio 

Costa, Santa Cecília e Campos Novos) e na Grande Florianópolis (Águas Mornas e São Bonifácio). 

 No Estado do Rio Grande do Sul
14

há uma vasta quantidade de municípios com relação do 

tipo Alto-Baixo. Tais municípios ocupam uma série de Mesorregiões do Estado como, por exemplo, 

a Centro Oriental Rio-Grandense (Estrela e Lajeado), o Nordeste Rio-Grandense (Nova Bassano e 

Putinga),o Noroeste Rio-Grandense (Erechim, Erval Seco, Jaboticaba, Machadinho, Novo 

Machado, Paim Filho, Palmeira das Missões e Trindade do Sul), o Sudeste Rio-Grandense 

(Cacapava do Sul e Encruzilhada do Sul) e no Sudoeste Rio-Grandense (São Borja). 

 A relação Baixo-Baixo aparece com significativa frequência tanto na Mesorregião 

Metropolitana de Porto Alegre (Barão, Bom Princípio, Brochier, Feliz, Harmonia, Linha Nova, 

Montenegro, Picada Café, Poço das Antas, Presidente Lucena, Salvador do Sul, São José do 

Hortêncio, São Vedelino e Tupandi) quanto na Mesorregião Noroeste Rio-Grandense (Casca, 

Centenário, Ibiraiaras, Marcelino Ramos, Montauri, Sansnduva, Severiano de Almeida, Tapejara, 

Vila Langano, Santa Rosa, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Selbach, Victor 

Graff, Viadutos e Santo Expedito do Sul). Por sua vez, no Nordeste Rio-Grandense (Guabiju, Lagoa 

Vermelha, Paraí, São Jorge e União da Serra), no Centro Ocidental Rio-Grandense (Jari, 

Travesseiro, Jaguari e Santiago) e no Centro Oriental Rio-Grandense (Paverama e Venâncio Aires) 

tais incidências acontecem proporcionalmente menos. 

 Diante do exposto, destaca-se que a região Sul divide fronteiras com algumas nações 

(Argentina, Paraguai e Uruguai) do cone Sul e possuem proximidade com diversas Metrópoles Sul 

Americanas (São Paulo, Buenos Aires, Assunção, Montevidéu entre outras). Portanto, tais 

resultados podem estar sofrendo a influência da criminalidade tanto dos países vizinhos quanto dos 

Estados que formam suas respectivas vizinhanças. 

 

                                                             
13 Existem apenas dois municípios (Campo Alegre e Itaporã) no Estado de Santa Catarina que apresentam relação do 

tipo Alto-Alto e dois que apresentam relação Baixo-Alto (Mondai e Palmitos). Destaca-se que tais grupos de municípios 

estão situados nas Mesorregiões Norte Catarinense e Oeste Catarinense respectivamente. 
14 No Rio Grande do Sul há apenas 3 municípios com relação do tipo Baixo-Alto. O primeiro no Noroeste Rio-

Grandense (Nova Boa Vista), o segundo no Nordeste Rio-Grandense (Santa Tereza) e o terceiro na região 

Metropolitana de Porto Alegre (Nova Santa Rita). Neste contexto, destaca-se que a relação do tipo Alto-Alto atinge 

apenas duas Mesorregiões do Estado. São municípios (Alvorada, Balneário Pinhal, Cachoeirinha, Capivari do Sul, 

Cidreira, Gravatai, Palmares do Sul, Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Tramandaí e Viamão) localizados na Mesorregião 

Metropolitana de Porto Alegre e no Noroeste Rio-Grandense (Iraí e Rio dos Índios). 
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4.3 Resultados dos Modelos Estimados 

 Estima-se o Modelo Clássico de Regressão Linear (MCRL) para verificar a incidência de 

autocorrelação espacial agindo sobre os dados da pesquisa. Destaca-se que o resultado encontrado (I 

= 0,081) nos resíduos de MCRL apontam indícios de existência de aglomerados espaciais. Portanto, 

MCRL torna-se inadequado para tratar o problema da dependência espacial vigente na taxa de 

criminalidade dos municípios sulistas no ano de 2012. Sendo assim, estima-se modelos espaciais de 

alcance global: SAR, SEM e SAC. Salienta-se que o modelo mais adequado é aquele que não 

apresentar qualquer evidência de autocorrelação espacial agindo sobre seus resíduos. 

 

Tabela 4: Estimativas dos Modelos Espaciais 

 MCRL SAR (MV) SEM (MV) SAC (MV) SAR (MQ2E)15 

 Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente 

Constante 14,018* 

(0,076) 

8,326 

(0,287) 

14,676* 

(0,079) 

2,108 

(0,758) 

1,207 

(0,883) 

 
- 

0,225*** 
(0,000) 

- 
0,461*** 
(0,000) 

0,507*** 
(0,000) 

 
- - 

0,209*** 

(0,000) 

-0,347** 

(0,003) 
- 

Inércia da Criminalidade no 

Tempo 

0,248*** 

(0,000) 

0,227*** 

(0,000) 

0,225*** 

(0,000) 

0,216*** 

(0,000) 

0,201*** 

(0,000) 

Taxa de desemprego entre 
Indivíduos maior de 16 anos 

1,069*** 
(0,000) 

1,024*** 
(0,000) 

1,170*** 
(0,000) 

0,780*** 
(0,000) 

0,967*** 
(0,000) 

Densidade Demográfica 

Municipal 

0,010*** 

(0,000) 

0,010*** 

(0,000) 

0,010*** 

(0,000) 

0,007*** 

(0,000) 

0,006** 

(0,003) 

Índice de Desenvolvimento 
Humano 

-5,901 
(0,596) 

-3,229 
(0,0767) 

-7,004 
(0,555) 

1,013 
(0,913) 

0,112 
(0,992) 

Dummy Santa Catarina -7,359*** 

(0,000) 

-5,158*** 

(0,000) 

-7,433*** 

(0,000) 

-2,990*** 

(0,000) 

-2,406 

(0,135) 
Dummy Rio Grande do Sul -7,096*** 

(0,000) 

-4,494*** 

(0,000) 

-7,003*** 

(0,000) 

-2,954*** 

(0,000) 

-2,245 

(0,125) 

Estatísticas 

AIC 9520,580 -8692,780 -8701,121 -8688,123 - 

BIC 9555,970 -8738,278 -8746,619 -8738,676 - 

LIK -4753,290 4337,390 4341,560 4334,062 - 

Multicolinearidade 51,592 - - - - 
Teste Jarque-Bera

16
 1478,107*** 

(0,000) 
- - - - 

Teste Breusch-Pagan
17

 326,250*** 
(0,000) 

- - - - 

I de Moran Global do MCRL 0,081*** 

(0,000) 
- - - - 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 
Notas: *** significante ao nível de 1%.** significante ao nível de 5%.* significante ao nível de 10%. 

 

 Para Almeida (2012), os resultados do teste do Multiplicador de Lagrange são suficientes 

para identificar se a dependência espacial ocorre na defasagem ou nos erros. No entanto, pode-se 

utilizar outras técnicas como, por exemplo, considerar adequado o modelo que apresentar menores 

critérios de informação de Akaike (AIC)  e Schwarz (BIC), bem como maior valor da função de 

                                                             
15 Análise por Mínimos Quadrados em dois Estágios ( MQ2E ). Tal técnica é indicada nos casos em que os dados não 

apresentam normalidade e são não homocedasticos; 
16 O teste de Jarque-Bera tem como hipótese nula a normalidade. Trabalhando ao nível de confiança de 5%. Tem-se que 

se o p-valor for menor do que 5%, então rejeita-se a normalidade dos resíduos. Já se p-valor for maior que 5% aceita-se 

a normalidade. 
17 Testa a hipótese nula de dados Homocedasticos (variância do erro é constante) frente a hipótese alternativa de dados 

Heterocedastivos (variância do erro é constante muda ao longo de diferentes segmentos da população). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Null_hypothesis
http://analisereal.com/tag/p-valor/
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verossimilhança ( LIK). Neste contexto, nota-se que o modelo SAR apresenta-se como a melhor 

especificação possível dado os critérios anteriormente descritos. Em tempo, destaca-se que o valor 

dos testes de Jarque-Bera (Tabela 2) e Breusch-Pagan sugerem não normalidade e heterocedasticos 

nos resíduos do modelo. 

 Sendo assim, a estimação do modelo espacial poderá fundamentar-se na especificação 

proposta por Kelejian e Prucha (1999). Para tanto, considera-se mecanismos de correção para 

heterocedasticidade e auto-correlação espacial (HAC), assim como, adota-se determinada função de 

Kernel (HAC) do tipo Barllet triangular para dar melhor tratamento aos dados. Destaca-se que tal 

estimador se baseia no Método de Momentos Generalizados (MMG) e utiliza como instrumento as 

variáveis dependentes do modelo espacialmente defasadas (WX)
18

. 

 A partir do teste de dependência espacial de Moran (Tabela 3) efetuado sobre os resíduos de 

cada modelo espacial estimado, percebe-se que o modelo mais robusto para avaliar 

consistentemente a distribuição espacial da criminalidade nos municípios do Sul do país é o SAR 

(MQ2E). Logo, apenas tal modelagem foi capaz de controlar a dependência espacial nos resíduos e 

a heterocedasticidade respectivamente. 

 
Tabela 5: Teste de Autocorrelação Espacial dos Resíduos dos Modelos Espaciais Estimados 

Indicador  Valor da Estatística P-Valor 

Resíduos do SAR -0,014 0,000 

Resíduos do SAR (MQ2E)  -0,117 0,478 

Resíduos do SEM 0,087 0,000 

Resíduos do SAC -0,105 0,000 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

 Nota-se que o valor apresentado pelo coeficiente (ρ = 0,225) autorregressivo do modelo 

SAR (MQ2E) sugere, sobretudo, que a criminalidade vigente nos municípios da região Sul do país 

pode está sendo influenciada positivamente pelos resultados encontrados em suas respectivas 

vizinhanças. Destaca-se que valores de  maior que zero sugerem similaridades e homogeneidade 

nos dados de determinada região. Portanto, ambientes com alta taxa de criminalidade está mais 

associado a outros de alta criminalidade, por sua vez, locais de baixa incidência de criminalidade se 

relacionam, frequentemente, com regiões que também apresentam baixa incidência de criminosa. 

 Para Almeida (2012), o modelo SAR possui coeficientes () relativamente mais complexos 

de interpretar.  Tais coeficientes são capazes de capturar o efeito da imitação sobre determinado 

evento. Neste contexto, decisões tomadas no período corrente podem estar sendo influenciadas por 

decisões de outros agentes em períodos prévios. LeSage e Pace (2009) afirmam que num modelo 

com essas características, têm-se que as mudanças na variável explicativa de determinada região 

afeta a própria região por meio do efeito direto, mas poderá atingir o valor da variável dependente 

em todas as regiões vizinhas por meio do efeito indireto, assim, o efeito marginal total é a soma do 

efeito marginal direto ao indireto. 

 
Tabela 6: Efeitos Marginais do Modelo SAR 

Variável Explicativa Efeito Direto Efeito Indireto Efeito Total
19

 

Inércia da Criminalidade no Tempo 0,227*** 

(0,000) 

0,066** 

(0,017) 

0,293** 

(0,018) 

                                                             
18 A variável (X1, X2....Xn) dos municípios vizinhos é considerada exógena para explicar a variável de determinado 

município, sendo assim, ao invés da utilização do X na regressão instrumentaliza-se com a variável WX. 
19 Dado dois municípios X e J. Tem-se que o Efeito Marginal Direto pode ser entendido como sendo o reflexo da 

variação do atributo independente i (i igual a: Inércia do crime, Taxa de Desemprego, Densidade Demográfica, IDH 

entre outras) sobre a variável dependente do município X. No entanto, as estimativas sofrem efeitos dos 

transbordamentos espaciais ou Impacto Marginal Indireto. Tais efeitos são resultantes de um choque da variável 

explicativa i no município X sobre a variável dependente do município J. Portanto, os efeitos totais são a soma dos 

efeitos diretos com os indiretos que ocorrem de forma realimentadora através de certa região em virtude da ocorrência 

de um choque aleatório. 
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Tabela 6: Continuação 

Taxa de desemprego entre Indivíduos maior 

de 16 anos 

1,024*** 

(0,000) 

0,297** 

(0,018) 

1,321** 

(0,018) 
Densidade Demográfica Municipal 0,010*** 

(0,000) 

0,003** 

(0,017) 

0,013*** 

(0,017) 

Índice de Desenvolvimento Humano -3,229 
(0,767) 

-0,938** 
(0,017) 

-4,166** 
(0,018) 

Dummy Santa Catarina -5,158*** 

(0,000) 

-1,498** 

(0,018) 

-6,656** 

(0,018) 

Dummy Rio Grande do Sul -4,494*** 
(0,000) 

-1,305** 
(0,017) 

-5,799** 
(0,018) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

Notas: *** significante ao nível de 1%.** significante ao nível de 5%.* significante ao nível de 10%. Para 

encontrar os desvios-padrões dos coeficientes e seus respectivos p-valores foram feitas 1000 amostras 

aleatórias e supondo distribuição normal. 

 

A partir dos dados (Tabela 4) verifica-se que todas as variáveis apresentaram o sinal 

esperado. No entanto,  nota-se que o IDH não apresenta significância estatística em seu efeito 

marginal direto. Portanto, o valor encontrado no IDH de determinado município não são 

significativos para explicar a criminalidade que afeta o própria município, mas poderá afetar o valor 

da taxa de crime de todos os municípios que formam sua vizinhança, por meio do efeito indireto, de 

forma significativa e realimentadora. 

O efeito da inércia sobre a criminalidade pode ser entendido como o impacto da 

criminalidade passada sobre a criminalidade do presente, ou seja, o crime ex-ante gerando crime ex-

post. Os achados literários são consensuais [Sah (1991), Fernandez e Pereira (2001), Sachsida et 

al.(2010) entre outros] em concordar que parte significativa da criminalidade do período atual é 

reflexo da criminalidade do período passado. 

Santos (2009) mostra que o efeito inercial pode transferir aproximadamente metade dos 

crimes de determinado ano para o ano seguinte. Neste contexto, percebe-se que os resultado 

encontrados se mostram, expressivamente,  sustentado pela literatura especializada. Portanto, nota-

se que a criminalidade vigente no ano de 2012 possui relevante correlação com os aspectos da 

criminalidade dos períodos imediatamente anteriores. Além do efeito direto (0,227) percebe-se a 

ação do efeito indireto (0,66) sobre as taxas de crime. Sendo assim, o impacto indireto da inércia 

acaba afetando a criminalidade dos municípios vizinhos e ocasionando um relevante efeito total 

(0,293), global e significativo ao longo de todo o sistema. 

Em relação a taxa de desemprego a maior parte da literatura [Freeman (1994), Gould. et al. 

(2002), Machin e Meghir (2004) entre outros] acredita na existência de relação positiva entre esta e 

a taxa de crime de determinado ambiente. Portanto, quanto maior a taxa de desemprego maior a 

taxa de criminalidade observada. No Sul do país, tal fato é constatado tanto por meio do efeito 

direto (1,024) quanto do indireto (0,297), assim, tem-se o impacto marginal total (1,321) advindo da 

atuação do fenômeno do desemprego. 

A criminalidade é considerada fenômeno eminentemente urbano, sendo assim, aponta como 

fator fundamental na geração e proliferação da criminalidade os fatores advindos da interação 

humana no espaço. Neste contexto, nota-se que relevantes estudos [Araújo e Fajnzylber (2001), 

Santos e Kassouf (2007), Sachsida et al. (2010) entre outros] apontam aspectos populacionais como 

primordiais para entender a dinâmica do crime de determinado local ao longo dos anos. Entende-se 

que maiores densidades populacionais estão relacionadas a ambientes mais urbanizados. 

 Sendo assim, percebe-se que densidade demográfica apresenta valor relativamente baixo 

tanto para o efeito marginal direto (0,010) quanto para o indireto (0,003). Destaca-se que tais 

valores são significativos, sendo assim, merecem toda atenção. Cano e Santos (2000) destacam que 

quanto mais urbanizadas as regiões se apresentam menores as probabilidades de identificação e 

prisão dos criminosos. Tais locais apresentam maiores chances de impunidade em função do 

anonimato e maiores probabilidade de fugas. Por sua vez, Glaeser et al. (1996) acredita que a 
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urbanização facilita a interação entre grupos criminosos e melhora o processo de aprendizagem do 

crime com as trocas de informações. 

 Com relação às dummies estaduais, nota-se que tanto o Estado de Santa Catarina quanto do 

Rio Grande do Sul foram significativas. Tal fato sugere que os municípios desses Estados 

apresentam taxas de criminalidade relativamente diferentes das constatadas nos municípios do 

Estado do Paraná. Portanto, o sinal negativo de tais coeficientes indicam existência de diferenciais 

de criminalidades negativas. Sendo assim, percebe-se que as características locais de cada Estado 

possuem o poder de afetar o comportamento de suas respectivas taxas de criminalidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na presente pesquisa analisou-se os determinantes da criminalidade na região Sul do Brasil, 

assim como, sua distribuição espacial no ano de 2012. A partir dos resultados acredita-se na ação de 

efeitos da imitação sobre a criminalidade sulista. Os valores expressos pela estatística de Moran 

global indicam existência de dependência espacial univariada positiva da taxa de criminalidade no 

Sul do país. Com o resultado apresentado pelo LISA, percebe-se que 76,15% dos dados 

significantes demonstram serem mais similares entre si. Portanto, nota-se que 39,45% dos 

municípios que se mostraram significantes possuem relação do tipo Alto-Alto enquanto 36,70% do 

tipo Baixo-Baixo. Por sua vez, entre os mais dissimilares entre si (23,85%) tem-se que 10,55% são 

do tipo Alto-Baixo e os demais 13,30% do tipo Baixo-Alto.  

 Estimou-se os modelos MCRL, SAR, SEM, SAC e SAR (MQ2E). Baseado nos critérios de 

AIC, BIC e LIK, assim como, nos testes de Moran realizado sobre os resíduos do modelo estimado 

indicam o modelo SAR (MQ2E) como mais adequado para tratar os efeitos espaciais agindo sobre a 

variável dependente. Entre as variáveis explicativas utilizadas no modelo econometrico apenas o 

IDH não mostrou-se significante. Destaca-se que todas as variáveis apresentaram o sinal esperado. 

Assim, tem-se que a inércia observada na criminalidade, a taxa de desemprego e a densidade 

demográfica dos municípios afetam positivamente a taxa de criminalidade do Sul. Já as 

características inerentes tanto do Estado de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul aparentam 

puxar para baixo suas respectivas taxas de criminalidade. 

 Por fim, destaca-se que as medidas de combate ao crime não podem ser elaboradas sem 

levar em consideração variáveis socioeconômicas como as expressas na seguinte pesquisa. Não 

sendo assim, as políticas de segurança pública podem não surtir qualquer efeito ou serem 

simplesmente incapazes de atingir os resultados necessários. 

 Para avanços futuros sugere-se pesquisas que capturem características fundamentais desse 

conjunto de Estados que formam a região Sul para entender melhor que características inerentes a 

cada um deles são mais relevantes para explicar a dinâmica do crime. 
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