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Resumo

Este trabalho visa estimar o efeito de um maior nı́vel de luminosidade no ambiente na crimi-

nalidade. Usando dados de satélite e registros de boletins de ocorrência, nós exploramos a

implementação staggered de uma polı́tica de substituição de lâmpadas por mais brilhantes em

alguns distritos da cidade de São Paulo. Nós encontramos que a polı́tica aumentou o número de

roubos e furtos de veı́culos por 10 mil habitantes em aprox. 0.517. Usando uma abordagem de

Event Study, encontramos que este efeito é visı́vel a partir do 9º mês após a intervenção.
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Abstract

We estimate the effect of an increased level of ambient light on criminal activity. Using satellite

and crime report data, we exploited the staggered implementation of a policy aiming at increasing

the level of street lightning in some districts of São Paulo. We find that the policy increased the

number of registered vehicle thefts and robberies per 10k inhab. by, approximately, 0.517. Using

an Event Study approach, we find that such effect is detectable after the 9th month after the

intervention.
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1 Introdução

Estudar o comportamento da atividade criminal é de suma relevância para a sociedade, uma vez

que a expectativa de ser vı́tima ou não de um crime pode alterar decisões corriqueiras da vida dos

indivı́duos, como qual caminho seguir para ir do trabalho até onde moram, ou em qual horário fazer

este trajeto (Miethe et al (1990) [1]). Isso torna o tema extremamente presente no cotidiano dos

cidadãos, o que justifica a tomada de ação por parte de agentes públicos de modo a afetar a atividade

criminal.

A ocorrência de um crime é algo bastante custoso para a sociedade. McCollister, French e

Fang (2010) [2] estimam o custo médio de diversos tipos de crimes para os Estados Unidos e encon-

tram que um homicı́dio, por exemplo, custe à sociedade aproximadamente US$8.982.907, enquanto

que o custo social de um roubo é de aproximadamente US$ 43.910, ambos em dólares de 2008.1

Logo, polı́ticas públicas que afetem a criminalidade podem gerar extensos benefı́cios econômicos ao

reduzir o prejuı́zo da atividade criminal relacionado à perda por parte dos indivı́duos, comunidades e

à manutenção do sistema penitenciário e judiciário (McCollister, French e Fang (2010)) [2].

Mais especificamente, neste trabalho estudaremos os impactos das condições ambientais

na atividade criminal. Este tópico têm sido vastamente estudados desde a década de 1940, principal-

mente em artigos internacionais. Dentre eles, destacam-se Van Koppen et al (1999) [3] que estudam

os determinantes da variação na taxa de crimes na Holanda entre dias da semana e meses do ano, e

concluem que o número de roubos em residências é significativamente maior no inverno, o que seria

explicado por menos horas de claridade e menor circulação de pessoas na rua, fazendo com que os

criminosos passem a roubar mais as casas. Baron e Bell (1975) [4] e Jacob et al (2007)[5] estudam os

impactos do clima na criminalidade e descobrem que há menos crimes em dias em que houve chuva

e mais quando houve um calor intenso, explicitando a importância de levar fatores do ambiente em

consideração ao estudar variações da taxa de crimes.

Os estudos existentes até o presente momento apresentam conclusões conflitantes sobre

o impacto da iluminação pública na criminalidade. Xu et al (2018) [6] estudam os impactos da

1O custo social dos crimes é calculado incluindo custos “tangı́veis” e “intangı́veis”. Os autores dividem estes custos
em 4 categorias: (1) custos diretos econômicos da atividade criminal (como o valor monetário de um bem subtraı́do,
custos médicos e perda de ganhos futuros); (2) recursos públicos gastos com policiamento, sistema judiciário e peni-
tenciário; (3) custos de oportunidade relacionados à escolha dos indivı́duos em cometer crimes ao invés de realizar outras
atividades que trariam retorno econômico pra sociedade; e (4) perdas indiretas sofridas pelas vı́timas que envolvem perda
de utilidade, como menor qualidade de vida e estresse emocional e psicológico.
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concentração de iluminação pública (calculada como número de postes por milha2) nos padrões

espaciais do crime na cidade de Detroit (MI), nos EUA, e encontram uma relação inversa entre a

concentração de postes e o número de crimes por habitante em cada distrito da cidade. Além disso,

os autores explicitam a necessidade de se estudar o crime em um âmbito intramunicipal, devido à

presença de grande heterogeneidade na concentração de crimes nas diferentes regiões da cidade.

Painter et al (1999)[7] utilizam dados de vitimização (crimes auto reportados, mas não ne-

cessariamente registrados com a polı́cia) para estudar os efeitos de um choque exógeno de iluminação

em um distrito de uma cidade no Reino Unido. Neste estudo é encontrado um efeito negativo da

iluminação pública na criminalidade, e também efeitos negativos de contágio nos crimes de regiões

vizinhas. Atkins et al (1991) [8], por sua vez, concluem que embora a iluminação pública fosse bem

recebida pelo público e proporcionasse garantias a algumas pessoas que temiam o uso do espaço

público, a introdução de nova iluminação pública em toda a área não reduziu os crimes relatados.

Toro et al (2019) [9] também estudam os impactos do horário de verão na criminalidade,

mas no Brasil. Os autores encontram uma queda no número de homicı́dios por armas de fogo nos

meses em que o horário de verão está em vigor, efeito esse mais concentrado nos horários do dia mais

afetados pela mudança no nı́vel de claridade.

Olhando, mais especificamente, para os dados da cidade de São Paulo analisamos o Re-

latório da Pesquisa de Vitimização (Centro de Polı́ticas Públicas – Insper (2018)) [10], que sumariza

alguns resultados obtidos com a Pesquisa de Vitimização realizada pelo mesmo centro. A cidade de

São Paulo possui altos ı́ndices de criminalidade, com 41,5% dos respondentes da pesquisa de 2018

tendo sido vı́timas de algum tipo de crime, número que apresentou alta em relação à pesquisa ante-

rior, de 2013. Em especial, a vitimização por roubos e furtos de qualquer tipo apresentaram o maior

crescimento entre 2013 e 2018, de 8,9%.

Ao analisar a distribuição da taxa de vitimização por roubo de veı́culo durante o dia (veja

Figura 1), é possı́vel observar que mais crimes deste tipo ocorrem no perı́odo da noite (67%, ao somar

noite e madrugada, contra 34% durante o dia), mostrando uma possı́vel relação entre a iluminação do

ambiente e a atividade criminal.

Caso exista efeito do nı́vel de luminosidade na criminalidade, abre-se espaço para polı́ticas

públicas que visam explorar esse mecanismo, como a instalação de iluminação pública. Além disso,

ficam expostos os benefı́cios econômicos advindos não apenas da redução dos prejuı́zos com o crime,
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Figura 1: Distribuição da taxa de vitimização por roubo de veı́culo durante o dia.

mas também da maior e melhor utilização de outros bens públicos (como praças, por exemplo), já que,

ao melhorar a segurança, a iluminação pública pode apresentar uma relação de bem complementar a

estes outros bens (Albouy, Christensen e Sarmiento-Barbieri, (2018) [11]).

Este trabalho, portanto, busca contribuir para a literatura de crime e luminosidade, inves-

tigando os efeitos nos nı́veis de luminosidade e de criminalidade de uma polı́tica pública nunca es-

tudada antes pela literatura, o ”Programa LED nos Bairros”, implementado na cidade de São Paulo

em 2015 e 2016. Para esta análise, nos aproveitamos das novas tecnologias de sensoriamento re-

moto para obter dados de nı́vel de luminosidade de observação direta, algo inédito na literatura. Este

estudo também se diferencia pela utilização de dados georeferenciados de crimes reportados e pelo

uso de técnicas econométricas mais robustas a caracterı́sticas individuais dos distritos que poderiam

impactar o resultado.

Com o avanço da tecnologia de sensoriamento remoto na última década, tem-se tornado

cada vez mais popular dentro de trabalhos de economia o uso de dados de satélite para obter medidas

mais exógenas de diversas variáveis. Donaldson et al (2016) [12] fazem uma revisão da literatura

econômica que faz uso de dados de sensoriamento remoto e expõem algumas vantagens do uso des-

tes, como o acesso a informações que seriam difı́ceis de serem obtidas por outros meios, crescente

resolução e precisão das imagens capturadas do espaço e ampla cobertura geográfica.

Este trabalho está dividido em seis partes. Na segunda seção apresentamos o framework

teórico que está por trás de toda argumentação econômica que utilizaremos, o modelo baseado na
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teoria de decisão criminal clássica de Becker (1968). A terceira apresenta os detalhes sobre o pro-

grama ”Led nos bairros”e também quais foram as bases de dados utilizadas, que são, em suma, dados

de criminalidade que foram obtidos dos boletins de ocorrência disponibilizados pela Secretaria de

Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP); e dados de luminosidade dos distritos oriundos

da base mensal de observações de satélite da missão espacial VIIRS, disponibilizados pelo National

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Na quarta seção apresentamos as metodologias utilizadas, Diferenças em Diferenças (Two

Way Fixed Effects) e Event Study. Com base em ambas metodologias, apresentamos na seção 5 os

resultados. Verificamos primeiramente que o nı́vel de luminosidade noturna efetivamente aumentou

nos bairros que ocorreram a intervenção e, em seguida, analisamos os efeitos do aumento da lumino-

sidade nos nı́veis de criminalidade nos distritos tratados. Encontramos que o aumento da iluminação

pública aumentou a taxa de roubos e furtos de veı́culos nas regiões que sofreram a intervenção, e isso

deve ocorrer devido a um aumento na oferta de vı́timas no local, uma vez que os indivı́duos sentem-se

mais seguros para parar seus carros em ruas mais iluminadas, argumento aprofundado na seção 5 do

trabalho.

Para dar suporte ao argumento, fizemos um placebo para crime de roubo a residências, uma

vez que a oferta de casas é fixa no curto prazo. Não foi encontrado efeito significante do tratamento,

corroborando a nossa argumentação. Além disso, verificamos possı́veis spillovers nos distritos vi-

zinhos, uma vez que isso poderia comprometer os grupos de controle. A exclusão dos vizinhos

enfraquece a significância dos resultados, mas o sinal e magnitude do efeito se mantém.

Na seção 5.2 exploramos a metodologia de Event Study, para avaliar a heterogeneidade

temporal no efeito do tratamento. Encontramos significância a partir do 9º mês após o tratamento,

evidenciando uma possı́vel defasagem na mudança de comportamento dos indivı́duos frente a esse

novo cenário (ruas mais iluminadas).

Na seção 5.3 fizemos alguns testes para tornar os resultados mais robustos. Dentre eles, o

teste de falsificação com data, e simulações de placebo com distritos. Ambos testes corroboram a

nossa argumentação e resultados. E, na seção 6 apresentamos uma discussão final sobre a polı́tica e

uma breve conclusão.
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2 Framework teórico

Para a melhor compreensão da teoria que está por trás de toda argumentação que usamos nesse tra-

balho, apresentaremos um modelo teórico baseado na teoria de decisão criminal clássica de Becker

(1968) [13] apresentado originalmente por Wolff e Makino (2012) [14], que trata a decisão do cri-

minoso em cometer um crime com um paralelo com a teoria de decisão da oferta de trabalho. Neste

modelo, o indivı́duo comete o crime se:

E[Benefı́cio crime] > E[Custo [T, P(L,F), D(L)] crime]

Onde o custo esperado do crime é uma função da duração descontada da sentença caso o criminoso

seja capturado (T), da probabilidade de ser capturado (P) que, por sua vez, é função do nı́vel de

luminosidade (L) e de um conjunto de outros fatores (F), como o número de policiais na rua. Como

a teoria é um paralelo com a decisão de trabalho, também é incluı́do um fator de “desutilidade” (D)

que contém, por exemplo, o custo de procurar vı́timas vulneráveis e o custo de oportunidade de se

fazer outras coisas, que também dependem do nı́vel de luminosidade (L).

No equilı́brio parcial, espera-se que ∂C
∂P e ∂P

∂L sejam positivos, ou seja, um maior nı́vel

de luminosidade no ambiente aumenta a probabilidade de captura, uma vez que fica “mais fácil”

a identificação do criminoso, segundo Calandrillo et al (2008) [15], aumentando o custo esperado do

crime (efeito deterrence).

Segundo Wolff e Makino (2012) [14], por outro lado, um maior nı́vel de luminosidade

faz com que os indivı́duos fiquem mais propensos a ficar na rua por mais tempo e, por se sentirem

mais seguros, tomem atitudes que favoreçam a atividade criminal. Isso poderia diminuir o fator de

desutilidade do “trabalho” (D), uma vez que com uma maior oferta de vı́timas, o custo de procura

diminui e, como espera-se que ∂C
∂D > 0, o custo esperado do crime pode diminuir. Logo, em equilı́brio

geral, o efeito da luminosidade na criminalidade é ambı́guo e, assim como os outros autores, o que o

presente trabalho se propõe a estimar é exatamente esse efeito lı́quido, para o caso do programa LED

nos bairros.

Uma vez presos, os indivı́duos não cometem crimes durante esse perı́odo, o que é chamado

na literatura de Becker (1968) [13] como “efeito incapacitação”. O efeito explorado pelo modelo

acima e que será focalizado neste estudo é o chamado “dissuasão” (deterrence), afetado pela expec-

tativa do criminoso sobre a probabilidade de ser capturado e a pena que sofrerá caso isso ocorra.
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3 Dados e o programa

3.1 O programa: LED nos Bairros

O programa LED nos Bairros foi um projeto da prefeitura de São Paulo que teve como objetivo

modernizar a iluminação pública da cidade, substituindo as lâmpadas de vapor de mercúrio para

as novas de LED. O programa teve inı́cio em dezembro de 2015 e começo de 2016, com foco nas

regiões consideradas de ”alta vulnerabilidade social”, cujos projetos pilotos foram instalados nos

distritos de Jardim Monte Azul, Brasilândia, Lajeado, Raposo Tavares, Sapopemba, Jardim Ângela,

Jardim Helena e Pedreira, obtendo um total de 8 distritos tratados.

Importante ressaltar que o conceito de vulnerabilidade social é um conceito amplo, que

refere-se à situação socioeconômica de grupos de pessoas com poucos recursos financeiros, de mora-

dia, de educação e de acesso a oportunidades para seu desenvolvimento enquanto cidadãos. ”Engloba

os setores censitários que possuem as piores condições na dimensão socio-econômica (baixa), estando

entre os dois grupos em que os chefes de domicı́lios apresentam, em média, os nı́veis mais baixos de

renda e escolaridade. Concentra famı́lias mais velhas, com menor presença de crianças pequenas”1.

Nesse sentido, nós entendemos que apesar de todos os distritos tratados serem considerados de alta

vulnerabilidade social, eles não são os únicos na cidade de São Paulo, isto é, haverão distritos consi-

derados de alta vulnerabilidade social também no grupo de controle. De todo modo, isto representa

um possı́vel problema de viés de seleção, que por sua vez, será resolvido por meio do uso de efeitos

fixos, na seção 3.2 exploraremos mais esse ponto.

O ILUME, departamento de iluminação pública da prefeitura, enuncia na página de divulgação

do programa que as lâmpadas LED iluminam até 50% mais do que as antigas de mercúrio, o que de-

veria resultar em uma alteração observável na luminosidade média capturada pelo satélite. Mesmo

com essa informação, decidimos testar se essa luminosidade efetivamente aumentou, e por meio do

método Two Way Fixed Effects (2WFE) vemos que esse resultado efetivamente se concretiza (ver

seção 5.1).

A tabela 1 a seguir apresenta o cronograma do programa, com a data de inı́cio e término

das obras em cada distrito, além das unidades de LED instaladas e a potência média por lâmpada.

1Definição de Vulnerabilidade Social da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
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Tabela 1: Cronograma do programa LED nos Bairros

PERÍODO DA OBRA
LOCAL Inı́cio Término

UNIDADES
INSTALADAS

POTÊNCIA MÉDIA
POR LÂMPADA (W)

Jardim Monte Azul dez/15 dez/15 534 95
Brasilândia dez/15 fev/16 9.400 110

Lajeado fev/16 abr/16 5.340 95
Raposo Tavares abr/16 abr/16 5.340 100

Sapopemba mar/16 abr/16 11.300 105
Jardim Ângela mar/16 mai/16 11.200 85
Jardim Helena mai/16 jun/16 5.900 98

Pedreira jun/16 jun/16 6.600 95

Fonte:

Programa de Obras LED nos Bairros 2016 – retirado do site da Prefeitura de São Paulo.

3.2 Dados

Para esta pesquisa foram utilizados dados diários detalhados de boletins de ocorrência (B.Os) dis-

ponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP-SP), que incluem

o tipo de crime reportado, o dia e perı́odo em que ele ocorreu (manhã, tarde, noite ou madrugada),

uma localização aproximada com latitude e longitude, se houve (ou não) flagrante, dentre outras

informações. Foram coletados dados de abril de 2012 até dezembro de 2017, devido à disponibili-

dade das outras bases utilizadas. Uma amostra da precisão do georeferenciamento destes dados pode

ser observada na Figura 2.

Seguindo a mesma metodologia apresentada por Di Tella et al (2004) [16], a base de

ocorrências foi filtrada para que se possa observar apenas roubos e furtos de veı́culos, de modo a

evitar o problema conhecido na literatura como subnotificação de crimes às autoridades por parte das

vı́timas. A escolha de roubos e furtos de veı́culos é consideravelmente eficaz por dois motivos: pri-

meiramente porque o registro do B.O é condição necessária para ativar seguros de carros e segundo,

porque como muitos carros furtados tendem a ser utilizados para cometer outros crimes, o registro do

B.O por parte da vı́tima automaticamente a isenta da suspeita de envolvimento nestes crimes futuros.

Essa hipótese é sustentada também pelo Relatório da Pesquisa de Vitimização (CPP – Insper, 2018

[10]). A Pesquisa de Vitimização em São Paulo é realizada a cada 5 anos pelo Centro de Polı́ticas

Públicas do Insper, e em 2018, ouviu 3.000 pessoas espalhadas pela cidade de São Paulo. Podemos

ver, na tabela 2, que o crime de roubo de veı́culos apresenta alta proporção de registro de boletim de

ocorrência nos 4 anos de pesquisa.

A fim de medir puramente os efeitos do nı́vel de luminosidade na criminalidade, foram
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Figura 2: Localização dos roubos de veı́culos registrados na cidade de São Paulo
em agosto de 2017

Fonte: SSP-SP, elaboração própria.

excluı́dos os crimes que ocorreram no perı́odo do dia (denominados como “manhã” e “tarde” na

base original da SSP-SP). Os registros restantes foram agrupados em uma contagem de boletins de

ocorrência registrados por distrito da cidade de São Paulo em cada mês, através da geolocalização das

ocorrências em um mapa, e o cruzamento destas com os polı́gonos delimitados em um shapefile ob-

tido no portal de transparência GEOSAMPA da Prefeitura de São Paulo, que contém as delimitações

oficiais dos distritos da cidade.

Como é provável que o número de ocorrências varie de acordo com o tamanho e população

do distrito, a variável resposta será calculada como uma taxa de crimes a cada 10.000 habitantes:

Taxas de Crimesit =

(
Contagem de Furtosit +Roubos de Veı́culosit

População no Anoi

)
×10.000

Onde i é o indicador de distrito e t o indicador do mês e ano em questão.

Para obtermos uma medida do nı́vel de luminosidade de cada distrito, foi utilizada uma

base mensal de observações de satélite da missão espacial VIIRS, disponibilizados pelo National

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). A base apresenta precisão de 1 km2, ou seja, cada
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Tabela 2: Registro de B.O. em caso de roubo de veı́culos

Ano
2003 2008 2013 2018

Taxa de Vitimização 3.6% 2.2% 2.8% 2.5%
Notificação
Chamou a polı́cia 90.0% 100.0% 96.8% 86.7%
Foi até a delegacia 91.7% 95.8% 74.2% 73.3%
Registrou a ocorrência 91.7% 95.8% 80.6% 80.0%
Perı́odo da ocorrência
Manhã (6h às 11h59) 11.9% 12.5% 16.1% 16.7%
Tarde (12h às 17h59) 18.6% 12.5% 19.4% 16.7%
Noite (18h às 23h59) 59.3% 62.5% 58.1% 60.0%
Madrugada (0h às 5h59) 10.2% 12.5% 6.5% 6.7%
Fonte: Relatório da Pesquisa de Vitimização 2018 (CPP – Insper, 2018)

pixel capturado representa 1 km2 da realidade e é traduzido em um valor do nı́vel de luminosidade

observada em radiância (na unidade nanoWatts/cm2/sr ×1e9) nesta área. Esses dados também foram

coletados desde abril de 2012 até dezembro de 2017.

A base do NOAA é calculada excluindo radiação advinda de iluminação lunar, relâmpagos

e também consegue corrigir possı́veis coberturas por nuvens. Consiste em uma imagem georeferen-

ciada (geotiff) que possui uma planilha por trás com os nı́veis de radiância em cada pixel. Foi feito

um cruzamento desta base com o shapefile disponibilizado pela Prefeitura de São Paulo citado ante-

riormente, a fim de se calcular o nı́vel de radiância médio por distrito. A precisão destes dados pode

ser verificada na figura 3.

A base de luminosidade final é um painel com observações mensais do nı́vel de iluminação

por distrito, nı́vel este calculado tirando a média de todos os valores (cada km2 representa um

ponto/valor) de radiância registrados dentro do polı́gono deste distrito no shapefile.

4 Metodologia

4.1 Two-way Fixed Effects

Para identificar o efeito do programa ”Led nos Bairros”na criminalidade, a primeira estratégia abor-

dada será a estimação de uma equação com efeitos fixos de distrito e mês/ano (Two-way Fixed Ef-

fects) com tempo de tratamento heterogêneo. Primeiramente, vamos identificar o efeito na luminosi-
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Figura 3: Imagem de satélite com o nı́vel de luminosidade capturada dividida em duas regiões da
cidade de São Paulo, no mês de agosto de 2017.

Fonte: VIIRS (NOAA/NCEI) e Prefeitura de São Paulo, elaboração própria.

dade observada e em seguida identificar o efeito na criminalidade. A equação estimada foi:

Ydt = α0 +βDdt +
96

∑
d=2

γdDd +
68

∑
t=2

γtDt + εdt (1)

Onde d é um indicador de distrito, t é um indicador de mês/ano (abril de 2012 a dezembro de 2017), e

Ddt ≡ 1{t>t̄,d∈D̄} é uma dummy que assume 1 se o distrito d foi tratado antes do perı́odo t (t̄ é o inı́cio

do tratamento para o distrito d). A variável resposta, Y , é uma entre: luminosidade média observada,

roubos + furtos de veı́culos/100 mil hab. e roubos a residências/100 mil hab.. O parâmetro que mede

o efeito do tratamento na variável de interesse é o β . Os erros-padrão foram clusterizados no nı́vel

de distrito.

Como já na introdução, é possı́vel que exista um viés de seleção devido a escolha dos

distritos tratados não ser randomizada, e sim baseada no critério ”alta vulnerabilidade social”. Corri-

gimos isso ao adicionar efeitos fixos de distrito e de mês/ano, pois acreditamos que a classificação de

distritos de ”alta vulnerabilidade”se mantenha razoavelmente constante no perı́odo de análise, con-

siderando que esta leva em conta variáveis econômicas que são relativamente fixas no curto prazo

(ex: educação média dos chefes de famı́lia, renda média etc.). Qualquer mudança de variáveis socie-

conômicas que afete a cidade inteira é capturada pelos efeitos fixos de tempo.
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4.2 Event Study

Para avaliar se há alguma heterogeneidade temporal no efeito do tratamento, foi utilizada também

uma abordagem de Event Study, com diferentes instantes de tratamento entre os distritos. Especifica-

mos o seguinte modelo de regressão:

Crimedt = γd +αt +
−2

∑
τ=−T

βτDτ
dt +

T

∑
τ=0

βτDτ
dt +µdt (2)

Onde d e t representam o distrito e mês/ano, respectivamente. γd representa efeitos fixos de distrito e

αt de tempo. O tratamento é dado pela dummy Dτ
dt que é igual a 1 se a data de tratamento do distrito

d está a τ perı́odos do mês atual, sendo τ < 0 os meses antes do tratamento e τ > 0 os depois. Assim,

os coeficientes βτ identificam a trajetória do tratamento no perı́odo τ ∈ [−T ;+T ]. Reportamos os

erros-padrão clusterizados no nı́vel de distrito, estimados por wild bootstrap devido ao baixo número

de distritos tratados, 8 apenas.

5 Resultados

5.1 Two-way Fixed Effects

A tabela 3 apresenta os resultados da estimação da equação 1 para a iluminação observada por satélite

e crimes. O tratamento aumentou a luminosidade média observada em, aproximadamente, 2.002

nnWatt/cm2/sr×e9 nos distritos tratados, a uma significância de 5%. Assim, inferimos que de fato

houve aumento na luminosidade observada pelo satélite nos distritos tratados, e, pode-se então, dizer

que estamos estimando o efeito do tratamento nos tratados (TOT), porque este pode ser conside-

rado equivalente ao de intenção de tratar (ITT), já que o tratamento foi o causador do aumento na

luminosidade.

Encontramos que o tratamento aumentou a taxa de roubos e furtos de veı́culos nos distritos

tratados em aproximadamente 0.517, e este efeito é significante a 5%. Uma intuição para o sinal

do efeito ser positivo é que o crime de roubo/furto de veı́culos é extremamente sensı́vel à oferta de

vı́timas: com parte do distrito mais iluminado, os indivı́duos podem se sentir mais seguros e decidir

estacionar seus veı́culos na rua, ao invés de em estacionamentos. Também, é possı́vel que pessoas

que percorram caminhos mais escuros na vizinhança desviem seu trajeto para passar por ruas mais
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iluminadas. Ambos estes possı́veis efeitos aumentam o número de carros presente na parte mais

iluminada e, se forem grandes o suficiente, podem compensar o efeito negativo (se existente) de

deterrence dos criminosos, exposto na seção 2.

Para dar mais suporte ao argumento de maior oferta de crimes em áreas mais iluminadas,

utilizamos como placebo o crime de roubo a residências. O número de residências a serem roubadas

pode ser entendido como fixo, que não é impactado com o nı́vel de luminosidade no curto prazo (na

nossa análise, 4.5 anos). A coluna (3) da tabela 3 traz os resultados da estimação para este tipo de

crime. Não encontramos efeito significante do tratamento para roubos a residências, o que indica

que ou não houve efeito significante de deterrence nos criminosos, já que podemos considerar que a

oferta de residências a serem roubadas é relativamente fixa no curto prazo.

Tabela 3: Resultados para diferentes tipos de crime.

(1) (2) (3)
Iluminação Observada Roubos + Furtos de Veı́culos Roubos a Residências

Tratado x Pós-Tratamento 2.002∗∗ 0.517∗∗ 0.896
(0.919) (0.207) (0.143)

Constante 55.81∗∗∗ 2.079∗∗∗ 0.695∗∗

(0.818) (0.126) (0.273)
Observações 5052 6624 5760
Erros-padrão em parênteses.
Efeitos fixos de distrito e tempo incluı́dos. Erros-padrão clusterizados por distrito.
∗ p < 0.1, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01

Como o nı́vel de distrito representa áreas grandes, é possı́vel que exista algum efeito de

spillover da polı́tica nos distritos vizinhos, o que os comprometeria como parte do grupo de controle.

Para verificar isso, estimamos a equação 1 retirando os distritos imediatamente vizinhos aos tratados

do grupo de controle. Também, para verificar se houve de fato um spillover, re-estimamos o modelo

excluindo os tratados, e atribuindo o tratamento aos distritos vizinhos. O resultado dessas estimações

está na tabela 4.

Pode-se ver que a exclusão dos vizinhos do grupo de controle enfraquece a significância

do resultado, que vai pra 10%, mas o sinal e magnitude do efeito se mantém. Entretanto, não se

pode rejeitar a hipótese nula de que não há efeitos de spillover, dado que os coeficientes da estimação

usando os vizinhos como tratados não são diferentes de zero a 10% de significância. Como com a

exclusão dos vizinhos é provável que o grupo de controle fique, em média, menos parecido com o

tratamento (podendo afetar inclusive a hipótese de tendência paralela), já que estes são similares em
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Tabela 4: Teste com vizinhos.

Sem Vizinhos Só Vizinhos

Roubos + Furtos de Veı́culos Roubos a Residências Roubos + Furtos de Veı́culos Roubos a Residências

Tratado x Pós-Tratamento 0.445∗ 0.193 -0.150 0.165
(0.270) (0.203) (0.187) (0.205)

Constante 2.098∗∗∗ 0.803∗∗ 2.059∗∗∗ 0.735∗∗

(0.149) (0.392) (0.131) (0.316)

Observações 4623 4020 6072 5280
Erros-padrão em parênteses.
Efeitos fixos de distrito e tempo incluı́dos. Erros-padrão clusterizados por distrito.
∗ p < 0.1, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01

termos de variáveis socioeconômicas, e como não identificamos efeitos de spillover, consideramos

justificável manter os vizinhos no grupo de controle para nossos resultados principais e o restante do

artigo.

5.2 Event Study

Na figura 4, plotamos os coeficientes estimados da equação 2 junto com seus respectivos intervalos

de confiança a 95%. Como não se pode identificar todos os βτ , normalizamos β−1 = 0. Podemos

notar que há um efeito positivo do tratamento no número de roubos e furtos de veı́culos a partir do 9º

mês após o tratamento, que persiste até mais de o 20º mês, já que representamos o último lead como

o acumulado dos seguintes.

Uma justificativa consistente com o efeito ser identificado somente a partir do 9º mês após

o tratamento é que, feito o tratamento, tanto as vı́timas quanto os criminosos tem um tempo de

adaptação até o efeito ser visı́vel. Por exemplo, os indivı́duos podem demorar para notar que parte

do distrito está mais iluminado, e assim, retardar a decisão de estacionar o carro na rua ao invés de

em um estacionamento. Da mesma forma, os criminosos podem demorar um tempo para perceberem

que há mais carros disponı́veis para serem roubados em determinada parte do distrito.

O fato dos coeficientes dos perı́odos anteriores ao tratamento não serem estatisticamente

diferentes de zero traz duas possı́veis consequências para nossa análise: dá suporte à hipótese de que

não há efeito de tendências especı́ficas dos distritos determinarem a implementação do tratamento

(tendências são paralelas), essencial para o event study; e não se pode dizer que há um efeito de

”antecipação”ao tratamento em relação ao número de crimes cometidos. Em particular, não há efeito

nos meses em que estaria sendo feita a ”instalação”da nova iluminação pública, o que da suporte à

nossa estratégia de marcar o tratamento como ocorrendo no mês em que as obras foram concluı́das
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Figura 4: Event Study para roubos + furtos de veı́culos.

Erros-padrão clusterizados por distrito e estimados usando o procedimento de Wild Bootstrap.

em cada distrito.

5.3 Testes de Robustez

A figura 5 apresenta o resultado de estimações da equação 1 utilizando como tratados distritos que

não fazem parte do grupo de tratamento e não são vizinhos dos realmente tratados. Foram feitos 500

sorteios para quais 8 distritos serviriam de placebo para os 8 tratados, e o resultado do coeficiente β

da equação 1 é plotado junto com seu intervalo de confiança a 95%, para cada simulação.

Nota-se que a grande maioria dos coeficientes estimados em cada um desses sorteios apa-

renta não ser estatisticamente diferente de zero a 5%, o que implica que nossos resultados prova-

velmente não são devidos a uma simples coincidência entre as datas de tratamento e algum padrão

temporal na variável resposta.

A tabela 5 apresenta uma re-estimação da equação 1 adiantando o perı́odo de tratamento

em 2 anos para cada distrito tratado, como um teste de falsificação. A falta de significância estatı́stica

tanto para a iluminação observada, quanto para a taxa de roubos e furtos de veı́culos nos permite

inferir que nossos resultados são robustos à padrões exclusivos dos distritos.
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Figura 5: Simulações de placebo com distritos.

Tabela 5: Teste de falsificação com data.

Adiantando tratamento em 2 anos

Iluminação Observada Roubos + Furtos de Veı́culos

Tratado x Pós-Tratamento -1.293 -0.0850
(0.932) (0.204)

Constante 49.85∗∗∗ 2.062∗∗∗

(0.894) (0.127)

Observações 6624 6624
Erros-padrão em parênteses.
Efeitos fixos de distrito e tempo incluı́dos. Erros-padrão clusterizados por distrito.
∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

6 Conclusão

Este trabalho se propõe a estudar os efeitos nos nı́veis de luminosidade e de criminalidade do pro-

grama LED nos bairros, implementado em 8 distritos de alta vulnerabilidade social na cidade de São

Paulo, nos anos de 2015 e 2016. Mais especificamente, estimamos os efeitos do aumento da lumi-

nosidade nos distritos na criminalidade do mesmo. Para isto fizemos uso de dados de criminalidade

oriundos de boletins de ocorrência da SSP-SP e dados de luminosidade dos distritos advindos de

observações de satélite, e utilizamos a metodologia de Two Way Fixed Effects e Eventy Study.

Em suma, nossos resultados indicam que a polı́tica de substituição de lâmpadas de vapor de
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mercúrio para as novas de LED efetivamente aumentou a luminosidade média observada, a 10% de

significância. Não é possı́vel, por sua vez, afirmar que houve efeito na luminosidade observada a 5%

de significância. A falta de significância a 5% pode se dar por falhas na medição de luminosidade em

alguns meses, problema que será corrigido via interpolações em futuras versões deste trabalho. Pode

ser também que as áreas iluminadas no programa não representem uma parte significativa do distrito

em questão. Nesse caso, ambos os efeitos na luminosidade e criminalidade estariam subestimados,

e esse problema poderia ser resolvido criando unidades menores de observação, como bairros ou

centroides criados em volta das ruas afetadas.

Em relação ao crime, encontramos que o tratamento aumentou a taxa de roubos e furtos de

veı́culos nos distritos que sofreram a intervenção. Uma possı́vel intuição para esse resultado é o fato

deste tipo de crime ser sensı́vel à oferta de vı́timas, e com o aumento da luminosidade as pessoas

sentem-se mais seguras de parar o carro nessas ruas, ou mesmo para as usarem preferencialmente

como rota de seus caminhos, aumentando a oferta de vı́timas. Este aumento mais do que compensa

um possı́vel efeito negativo de deterrence dos criminosos. Em seguida, os resultados do Event Study

mostram que este efeito positivo do tratamento na criminalidade ocorre a partir do 9º mês após o

tratamento e persiste até mais de o 20º mês. Entendemos que uma possı́vel razão para isso ocorrer é

uma defasagem na mudança de comportamento dos indivı́duos frente a esse novo cenário, ruas mais

iluminadas. Isto é, os indivı́duos possuem um tempo de adaptação até o efeito ser visı́vel, tanto as

vı́timas quanto os criminosos.

Retomando o framework teórico apresentado, com base em nossos resultados podemos

inferir que o efeito de redução do fator desutilidade do trabalho da atividade criminal dominou o

efeito dissuasão nos criminosos devido à maior expectativa de captura e condenação, já que, por

exemplo, o maior nı́vel de luminosidade poderia tornar mais fácil o reconhecimento do criminoso e

a vigilância formal e informal. Isto é, o efeito da luminosidade na diminuição da desutilidade, e o

efeito desta diminuição na redução do custo esperado é maior do que o do aumento no custo esperado

da maior probabilidade de captura, resultando em um efeito lı́quido negativo no custo esperado do

crime e, consequentemente, em um maior número de crimes.

Logo, conclui-se que um maior nı́vel de luz nos distritos de alta vulnerabilidade social

da cidade de São Paulo levaram a um aumento na criminalidade medida por roubos e furtos de

veı́culos. É importante ressaltar que, apesar do resultado positivo no crime, a iluminação pública
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traz inúmeros benefı́cios aos cidadãos, e pode ter um efeito spillover no melhor aproveitamento de

outros bens públicos providos pelo governo (Albouy, Christensen e Sarmiento-Barbieri, (2018) [11])

e, portanto, não deve ter seus benefı́cios diminuı́dos pelo aumento da criminalidade. Desse modo,

uma sugestão de pesquisa futura também seria uma análise custo-benefı́cio da iluminação pública,

ou mais especificamente, do programa LED nos bairros, de modo a compreendermos melhor quais

foram os benefı́cios e o resultado lı́quido gerado por esta polı́tica pública nas populações de alta

vulnerabilidade que vivem nos distritos tratados.

Também fica como sugestão para trabalhos futuros a exploração de outros tipos de crime

menos sensı́veis à “oferta de vı́timas”, como homicı́dios e feminicı́dios, através da obtenção de dados

sigilosos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a fim de estimar tamanho do

efeito deterrence sobre a atividade criminal de uma forma mais limpa.

Também, em paralelo ao que foi feito por Chalfin et al (2019) [17], outra sugestão para

pesquisas futuras seria analisar os efeitos de intervenções públicas realizadas nas habitações sociais

do COHAB, na Cidade de São Paulo, para averiguar se existe um efeito negativo adicional da lumi-

nosidade na criminalidade devido ao fato de serem “comunidades sociais”, onde o capital social pode

potencializar o enforcement das leis , uma vez que Greif (1993) [18]) e Putnam (1993) [19] defendem

que a existência de um capital social ajuda a melhorar o enforcement de contratos e a eficiência do

governo. É possı́vel, por exemplo, que por viverem em comunidades mais periféricas e fechadas,

o reconhecimento do criminoso pelas vı́timas fique mais fácil, o que aumentaria a probabilidade de

captura e, logo, o custo esperado de se cometer um crime. Pode existir também, um enforcement das

leis extraoficial, como a estigmatização do criminoso e sua famı́lia perante a comunidade, o que pode

significar em um efeito “dissuasão” ainda maior da luminosidade na atividade criminal.
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