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RESUMO  
 

Introdução: A violência no Brasil é um importante problema social. A mortalidade por 

homicídios tem elevadas taxas na população de homens jovens adultos. O uso de 

ferramentas de análise espacial pode contribuir para mensurar possíveis efeitos 

espaciais que atuam sobre eventos de interesse em saúde pública. Objetivos: 

Descrever e comparar o perfil epidemiológico da mortalidade por homicídios na 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) de 2007 a 2013, a partir de uma 

abordagem espacial evidenciando-se o local de residência das vitimas dos que 

sofreram homicídio, e relacionar a mortalidade com a raça/cor e demais variáveis 

socioeconômicas e demográficas. Métodos: Foi realizado um estudo ecológico, 

descritivo, a partir da análise espacial da mortalidade por homicídios de residentes de 

15 anos de idade e mais, tendo como unidades de análise as áreas de ponderação da 

RMSP, no período de 2007 a 2013. Foram utilizados dados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística . Foram utilizadas estatísticas de varredura para a detecção de 

aglomerados de alto risco puramente espaciais, espaço-temporais e de variação 

espacial das tendências temporais, e Sistemas de Informação Geográfica para a 

elaboração dos mapas para a representação dos dados resultantes das análises e da 

geocodificação. Resultados: Identificou-se tendência de redução da mortalidade total 

de 15 anos e mais (-3,3% ao ano) . Um total de 90% dos casos ocorreu no sexo 

masculino, entre 15 a e 39 anos. As taxas de mortalidade foram mais elevadas na 

população masculina (40,1 óbitos por 100 mil habitantes), homens negros (48,2) e 

jovens de 15 a 24 anos (69,4) e diminuíram com o aumento da idade. Foram 

geocodificados 22.376 óbitos (93%) e detectados nove aglomerados puramente 

espaciais, nove espaço-temporais e três de variação espacial das tendências 

temporais de alto risco para a mortalidade por homicídios, distribuídos nas periferias 

da Capital paulista e em diversos municípios da RMSP. A análise dos indicadores 

socioeconômicos e do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social  desses aglomerados 

mostrou regiões com pior situação socioeconômica para renda, educação, ocupação 

e moradia, acima da média da RMSP. Conclusões: Os homicídios ocorrem de forma 

desigual no espaço urbano. Os homicídios têm cara e cor pré-definidas, conforme 

observados nos aglomerados de brancos e negros em áreas territoriais já conhecidas 

pelas autoridades de segurança pública, retratados no presente estudo. Os 

aglomerados estão localizados na periferia da capital  e nos diversos municípios ao 

seu redor, em regiões periféricas e carentes, onde os jovens, homens e mulheres, são 

mais vulneráveis e mais suscetíveis ao homicídio. A utilização de ferramentas de 

análises e técnicas espaciais possibilita melhor compreensão dos fatos e contribui 

para melhores decisões nas políticas públicas.  

 

Descritores: Mortalidade; Homicídios; Raça; Análise Espacial; Estudo Ecológico.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Violence in Brazil is an important social problem. Mortality from 

homicide has high rates in the population of young adult men. The use of spatial 

analysis tools can contribute to measuring possible spatial effects that act on events of 

interest to public health. Objectives: To describe and compare the epidemiological 

profile of homicide mortality in the Metropolitan Region of São Paulo (RMSP) from 

2007 to 2013, based on a spatial approach evidencing the place of residence of the 

victims of those who suffered homicide, and to relate mortality with race/ color and 

other socioeconomic and demographic variables. Methods: An ecological, descriptive 

study was carried out based on the spatial analysis of homicide mortality among 

residents aged 15 years and over, having as units of analysis the weighted areas of 

the RMSP, in the period 2007-2013. data from the Mortality Information System (SIM) 

and the 2010 Census of the Brazilian Institute of Geography and Statistics. Scanning 

statistics were used for the detection of purely spatial, spatiotemporal and spatial 

variation in temporal trends, and Geographic Information Systems were used to draw 

up maps to represent the data resulting from the analysis and geocoding. Results: A 

trend towards a reduction in total mortality (-3.3% per year) was identified. A total of 

90% of cases occurred in males, aged between 15 and 39 years. Mortality rates were 

higher in the male population (40.1 deaths per 100,000 inhabitants), black men (48.2) 

and young people aged 15 to 24 years (69.4) and decreased with increasing age. A 

total of 22,376 deaths (93%) were geocoded and nine purely spatial clusters, nine 

spatiotemporal and three spatially variable clusters of high-risk time trends for 

homicide mortality were detected, distributed in the outskirts of São Paulo and in 

several municipalities in the RMSP. The analysis of socioeconomic indicators and the 

São Paulo Social Vulnerability Index of these agglomerations showed regions with the 

worst socioeconomic situation for income, education, occupation and housing, above 

the average for the RMSP. Conclusions: Homicides occur unevenly in urban spaces. 

The homicides have a predefined face and color, as observed in the agglomerates of 

whites and blacks in territorial areas already known by the public security authorities, 

portrayed in this study. The clusters are located on the outskirts of the capital and in 

the various municipalities around it, in peripheral and needy regions, where young 

people, men and women, are more vulnerable and more susceptible to homicide. The 

use of analysis tools and spatial techniques allows for a better understanding of the 

facts and contributes to better decisions in public policies.  

 

Keywords: Mortality; Homicides; Race; Spatial Analysis; Ecological Study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 MORTALIDADE POR HOMICÍDIO 
 
 

 
O impacto dos altos níveis de violência para a Saúde Pública, em 

particular os homicídios, é inquestionável. A mortalidade por agressão é uma 

preocupação mundial: a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que no 

mundo cerca de meio milhão de pessoas são assassinadas a cada ano, entre as 

quais 60% são homens entre 15 e 44 anos de idade, o que coloca os homicídios 

como a terceira causa de morte neste grupo. Em todas as regiões, as taxas de 

mortalidade por homicídio foram maiores nos países de renda média ou baixa em 

comparação aos de alta renda (OMS, 2015). Além das consequências para a vida 

das pessoas e da comunidade, os elevados gastos em resposta à violência nas 

áreas de saúde, segurança pública, justiça criminal e bem-estar social consomem 

recursos importantes em todos os países. 

O Relatório Mundial sobre a Prevenção da Violência 2014 (OMS, 2015) 

aponta que existem lacunas no conhecimento sobre a extensão do problema, e 

que o setor de saúde deve expandir seu papel na prevenção da violência, ampliar 

os serviços prestados às vítimas e melhorar o sistema de coleta de dados e de 

informações sobre o agravo.  

No Brasil, informações  de 1980 a 2014 apontaram valores próximos da 

marca de um milhão de homicídios por armas de fogo e causas violentas 

(WAISELFISZ, 2016). Esta trágica marca, que tem início nos anos 1980, associa-
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se às grandes mazelas socioeconômicas, refletidas na estagnação do poder de 

compra e no aumento desenfreado da desigualdade social (CERQUEIRA, 2014). 

Estimativas de WAISELFISZ (2016), para os anos de 1980 a 2014, 

mostram que o Brasil contava com um vasto arsenal de armas de fogo em poder 

da população, totalizando 15,2 milhões em mãos privadas; 6,8 milhões 

registradas, 8,5 milhões não registradas e, dentre estas, 3,8 milhões em posse de 

criminosos. Com tal poderio de fogo, as taxas de homicídios mais que 

setuplicaram no referido período. 

A partir do ano 2000, segundo CERQUEIRA (2014), houve uma queda 

tímida da violência em vários estados do país. Com a redução das desigualdades 

sociais, o fortalecimento da renda e dos empregos, as taxas de homicídios 

frearam o seu avanço exponencial, tendo como marco o estatuto e a campanha 

do desarmamento em 2004. De acordo com estudos recentes (BRASIL, 2014; 

IPEA, 2019), as taxas de homicídios por 100 mil habitantes, em 2013 e 2017 

corresponderam, respectivamente, a 28,1% e 18,5% das causas externas no 

Brasil. As mortes por arma de fogo estabilizaram-se num patamar de 70,8% do 

total de homicídios. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2013, a mortalidade por causas externas vem aumentando ao mesmo tempo 

em que a mortalidade infantil e na infância declinam no Brasil, sendo a terceira 

causa de mortes no país e constituindo um grave problema de Saúde Pública 

(BRASIL, 2014). 

Essa causa de morte é mais frequente em indivíduos do sexo 

masculino e economicamente ativos (de 15 a 39 anos) (BRASIL, 2014). 

Considerando a alta complexidade do país no que se refere às desigualdades no 
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perfil da mortalidade, a análise da composição das causas de morte por grupos 

de idade e raça/cor é de extrema importância. A análise das desigualdades 

geográficas contribui para reorientar as prioridades na prevenção das causas de 

mortalidade (BRASIL, 2014). 

Estudos no Brasil que consideram a análise segundo as 

subpopulações por raça/cor mostram que a cada sete pessoas assassinadas, 

cinco são afrodescendentes, ressaltando que, além da posição socioeconômica, a 

cor da pele tem influência direta na probabilidade do indivíduo ser vitima de 

homicídio (CERQUEIRA e COELHO, 2017). 

Segundo o mapa da violência de 2016, o Brasil está na 10ª posição 

entre os 100 países analisados quanto à violência por homicídios por arma de 

fogo, sendo detentor de uma taxa de 20,7 por 100 mil habitantes nesse quesito. 

Em relação a países como Alemanha, Áustria, Espanha, Dinamarca e outros, que 

possuem taxas de 0,1 por 100 mil habitantes, a taxa brasileira equivale a um risco 

de morte de 207 vezes maior aos verificados nesses países (WAISELFISZ, 2016). 

Os dados ressaltam também tendências diferentes segundo a variável 

raça/cor. A taxa de homicídios por arma de fogo na população branca do Brasil 

recuou em 27,1% no período de 2003-2014, enquanto que a mortalidade na 

população negra aumentou em quase 10,0% (WAISELFISZ, 2016). 

De acordo com CERQUEIRA e COELHO (2017), as altas taxas de 

homicídios no Brasil, segundo as categorias de raça/cor e faixa etária são mais 

evidentes nos jovens adultos entre 15 e 29 anos, sendo o seu ápice aos 21 anos, 

com probabilidade de vitimar os negros (pretos e pardos) em 147% a mais do que 

os não negros (brancos, amarelos e indígenas). 
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Enquanto os não-negros morrem por doenças e/ou acidentes de 

trânsito nessa mesma faixa etária, os negros morrem em vias públicas, alvejados 

por armas de fogo (ALMEIDA et al. 2009; SILVA et al 2013). 

A análise dos dados de 2004 a 2014 segundo Unidade Federativa (UF) 

aponta para um elevado crescimento nas taxas de homicídios de negros em 

comparação aos não negros. A diferença entre as taxas de homicídios nesses 

dois subgrupos populacionais no estado de Alagoas, alcançou 75 mortes por 100 

mil habitantes. No Estado de São Paulo, no mesmo período, a taxa de homicídio 

declinou 61,6% entre os negros. Já o Estado do Rio Grande do Norte alcançou 

uma variação positiva de 388,8% das taxas de homicídios em negros, no período 

de uma década (CERQUEIRA et al., 2016; OLIVEIRA et al, 2018). 

O Estado de São Paulo (ESP), mesmo com expressiva redução, ainda 

apresenta altas taxas de homicídios entre os negros, em comparação aos demais 

entes da federação. Em um estudo sobre homicídios na Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP), KILSZTAJN et al. (2005) encontraram taxas mais elevadas 

nos negros (87,5 por 100 mil habitantes) em comparação aos não negros (51,5 

por 100 mil habitantes) em 2000. O Estado possui a maior região metropolitana 

do país, que detém, para os adolescentes e adultos jovens pretos e pardos, até 

22 vezes mais chance de homicídios em relação aos brancos (ALMEIDA et al., 

2009). 

Uma análise realizada por ANDRADE e DINIZ (2013), no período de 

1980 a 2010, demonstrou redução, a partir de 2001, das taxas de homicídios na 

Região Metropolitana de São Paulo. Entre 2010 e 2014, dados do DATASUS 

mostraram estabilidade dessas taxas  (em torno de 15,0 óbitos por 100 mil 
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habitantes) e, em 2015, apontaram para uma redução para 12,7 por 100 mil 

habitantes (CERQUEIRA et al., 2016). 

Quando se estudam as populações vulneráveis, o “espaço”, objeto da 

Geografia, deve ser considerado para a melhor compreensão da Epidemiologia 

das enfermidades, sua morbidade e/ou mortalidade. No espaço ocorrem as 

interações entre os homens e destes com a natureza. Ele é organizado conforme 

as necessidades humanas, sendo reflexo das atividades econômicas e das 

características sociais e culturais de uma sociedade, como também representa 

um substrato para o processo saúde-doença (PIMENTA, 2008; BARROZO, 2014).  

Dessa maneira, por meio dos Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), ÁLVAREZ et al. (2009) identificaram um maior risco de mortalidade infantil 

nas áreas urbanas marginalizadas em Hermosillo, capital de Sonora, México, 

entre 2000 e 2003. Os autores localizaram aglomerados espaciais com altas 

taxas de mortalidade infantil e observaram sua autocorrelação em áreas urbanas 

marginalizadas da cidade. 

JENNINGS et al. (2005) reconheceram e identificaram, por meio de 

SIG, de 1994 a 1999, na cidade de Baltimore (EUA), que a prevalência de 

infecções sexualmente transmissíveis era maior entre os afro-americanos 

moradores dos bairros onde as profissionais do sexo mais atuavam. Os autores 

realizaram uma análise de varredura pelo SaTScanTM, avaliando os endereços 

dos 32.454 casos de gonorreia dos residentes na cidade, detectando 

aglomerados espaciais nos setores censitários de maior risco relativo para esse 

agravo. 

Já PELLINI (2016), em seu estudo sobre a evolução da epidemia de 

aids no Município de São Paulo, de 1980 a 2012, identificou, por meio de 
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varredura espacial e análises de regressão, os aglomerados espaciais da doença 

por sexo. Detectou-se maior aglomeração de casos de aids no sexo masculino no 

período de 1993 a 1999, com concentração no centro da cidade e em áreas 

contíguas das Regiões Norte e Sudeste, enquanto que, nas mulheres, essas 

aglomerações espaciais se concentraram nos anos de 1995 a 2003 e foram mais 

dispersas no Município. Foi encontrada também uma tendência temporal de 

incremento da incidência de aids nas regiões periféricas da cidade, para ambos 

os sexos. 

PAIM et al. (1999) verificaram a distribuição da violência e da 

mortalidade por causas externas em Salvador (BA), em 1991, onde calcularam os 

indicadores de mortalidade por causas externas e por tipos específicos de 

violência e encontraram uma população com maior risco de morte por causas 

externas entre idosos, seguidos de adolescentes e adultos jovens. Nas análises 

da distribuição espacial, apontaram áreas da cidade com indicadores de 

mortalidade mais elevados em comparação a muitas outras cidades do Brasil, ou 

outros países que enfrentaram guerras ou conflitos armados contra o narcotráfico. 

Portanto, conhecer e compreender como o espaço é organizado nas 

sociedades auxilia a entender o processo saúde-doença em cada lugar e tempo 

determinado (SILVA, 1997). 

Dessa maneira, inserir a categoria “espaço” nos estudos de saúde 

permite, além de visualizar as diferenciações das diversas regiões de acordo com 

suas caraterísticas peculiares, introduzir uma variável de localização nestes 

estudos, possibilitando relacionar as diferenças entre as regiões à estrutura 

espacial onde se localizam. Sendo assim, os SIG, por meio de suas ferramentas 

de geoprocessamento e análise espacial, são muito úteis para a Geografia da 
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Saúde, de modo a auxiliar a conhecer melhor a distribuição espacial da 

prevalência e da incidência de doenças (BARCELLOS e BASTOS, 1996). 

Ainda, os métodos capazes de detectar eficientemente um conjunto de 

áreas com uma maior ou menor incidência de um determinado evento são de 

extrema importância para a sociedade, por exemplo, ao indicar a existência de um 

conjunto de bairros que apresenta uma maior incidência de crimes ou de casos de 

dengue em uma cidade. Nesse contexto, nos deparamos com os métodos de 

análises estatísticas de aglomerados espaciais (RIBEIRO, 2012). 

Apesar do crescimento da utilização dos SIG na Saúde Pública, a 

incorporação dessa tecnologia para a análise dos determinantes de algumas 

epidemias, como a violência entre os adolescentes e adultos jovens, ainda é 

incipiente. Um desafio para os profissionais da área de epidemiologia é mensurar 

os possíveis efeitos espaciais que atuam sobre os eventos de interesse em 

Saúde Pública. Nesse sentido, a utilização dos SIG tem permitido a integração de 

diferentes indicadores de eventos em saúde com dados socioambientais, 

fornecendo uma análise mais ampla dos determinantes sociais do processo 

saúde-doença (BRUNELLO et al., 2011). 

 
 

1.2   CLASSIFICAÇÃO DA RAÇA/COR NO TEMPO E NA SAÚDE  
 

 
 
Desde o primeiro recenseamento brasileiro, em 1872, mantinham-se as 

categorias raciais dos indivíduos nos levantamentos censitários, para verificar sua 

condição socioeconômica e demográfica na sociedade. Isto permanece até os 

dias contemporâneos, mas, para se chegar às atuais categorias propostas, 

passaram-se 101 anos e a categoria “indígena” foi incluída nos formulários do 
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censo somente no ano de 1991 (PETRUCELLI e SABOIA, 2013). Nos censos 

demográficos de 2000 e 2010, as cincos categorias retornaram atualizadas nas 

pesquisas e na ordem em que figuraram no questionário: branca, preta, amarela, 

parda e indígena (PETRUCCELLI e SABOIA, 2013). 

Foi no final da década de 1990 que o SIM (Sistema de Informações 

sobre Mortalidade) incluiu a categoria raça/cor na Declaração de Óbito (DO) em 

nível nacional, por meio da Portaria GM/MS n.º 3.947/98 (MS,1999). Contudo, os 

trabalhos acadêmicos e científicos só puderam utilizar essa variável a partir do 

ano 2000, por conta da baixa completitude dessa informação no SIM (SOARES 

FILHO, 2011) e em outros sistemas de informações em saúde do país, em anos 

anteriores. 

Desde então, alguns estudos foram produzidos para evidenciar as 

desigualdades raciais em saúde e suas iniquidades sociais. Estudo de BATISTA 

et al. (2004), realizado no Estado de São Paulo, mostrou as diferenças de 

mortalidade entre brancos, que morreram mais de causas de doenças, e negros, 

que morreram de causas externas, complicações da gravidez e parto, transtornos 

mentais e causas mal definidas.  

Em um trabalho intitulado “A utilização da variável raça/cor em Saúde 

Pública: possibilidades e limites”, ARAÚJO et al. (2009) trouxeram a produção da 

literatura nacional e internacional da área da Saúde Pública, no período de 1990 a 

2005, e observaram que os estudos internacionais utilizam mais a variável 

raça/cor para evidenciar as desigualdades sociais em saúde do que o Brasil. 

CHOR e LIMA (2005) levantaram os “Aspectos epidemiológicos das 

desigualdades raciais em saúde no Brasil” e evidenciaram, empiricamente, as 
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desigualdades étnico-raciais nas áreas de educação, trabalho e justiça, sendo um 

fator de desvantagens econômicas e sociais. 

O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), em sua obra 

de 2016 denominada “Dimensões da Experiência Juvenil Brasileira e Novos 

Desafios às Políticas Públicas”, retrata as diversas desigualdades raciais em 

educação, trabalho e renda, seguridade social e perfil dos jovens que não 

estudam e nem trabalham. Esses autores constataram, ainda, a existência de 

poucas investigações sobre a desigualdade racial no âmbito da saúde, sendo este 

um indicador que prediz, de forma importante, as variações na mortalidade 

precoce entre indígenas e pretos. 

 

1.3. O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE – SIM 

 

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) foi concebido entre 

1975-1976, com a implantação do modelo padronizado da Declaração de Óbito 

(DO) em nível nacional e tem como o objetivo principal fornecer subsídios para 

traçar o perfil de mortalidade do país. A DO levanta dados sobre identificação e 

características do falecido; residência; ocorrência; condições e causa do óbito; 

além de quesitos específicos para causas externas (MELLO JORGE et al., 2003). 

A cobertura do SIM foi sendo ampliada, desde a sua criação (MELLO 

JORGE et al., 2007) até o ano de 2012, quando alcançou o patamar satisfatório 

de 98%, sendo as regiões Norte e Nordeste, ainda, as que detêm a menor 

cobertura, mesmo entre as causas externas (BRASIL, 2014). 

 Quanto às causas externas, MELLO JORGE et al. (2012) alertam que, 

sempre que a causa de morte for uma lesão ou outro efeito de uma causa 
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externa, as circunstâncias (acidente ou violência) que deram origem a essa 

situação deverão ser selecionadas como causa básica. Cabe ressaltar que as 

causas básicas devem corresponder aos tipos de causas externas 

(circunstâncias) que originaram as lesões e nunca a essas lesões (MELLO 

JORGE et al., 2012). 

A proporção de mortes por causas externas não esclarecidas em 

relação ao total das mortes violentas é um dos principais indicadores da qualidade 

do SIM (MELLO JORGE et al., 2012). Em países desenvolvidos, a proporção de 

mortes por causas externas desconhecidas geralmente é inferior a 1,0% das 

mortes violentas, enquanto que, no Brasil, em 2009, esse indicador alcançou 

9,6% (CERQUEIRA et al. 2016) e na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP 

foi um pouco superior (12,9%).  

No Brasil, para sanar essa dificuldade, os gestores locais do sistema 

realizam a busca nos registros dos Institutos Médicos Legais - IML, de onde 

partem as DO preenchidas após a necropsia, visando à melhoria da qualidade da 

informação, uma vez que não são poucas as vezes em que os legistas fazem 

referência somente às lesões, e não às circunstâncias do evento, como preconiza 

a OMS (OMS, CID-10 2003). 

O presente estudo enfoca as informações relativas ao bloco VIII – 

Causas Externas - da DO (prováveis circunstâncias da morte não natural), que se 

constituem em elementos importantes para o monitoramento de sua tendência no 

país, auxiliando a orientar intervenções e políticas públicas voltadas para a sua 

redução (MELLO JORGE et al., 2003) 

As mortes por causas externas classificadas como homicídios na DO, 

após necropsia e avaliação por legista, são codificadas segundo a Classificação 
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Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), capítulo 

XX, subgrupo X85-Y09 – Agressões ou Eventos Violentos. (OMS, 2015) 

Homicídios: são fatos sócio-históricos que se concretizam em relações 

interpessoais por meio de uma agressão intencional, utilizando diferentes formas 

para provocar a morte de uma pessoa (SOUZA et. al., 2017). Para a OMS, os 

homicídios são referidos como “Agressões”, incluindo todas as infligidas por uma 

pessoa contra outra, empregando qualquer meio, com a intenção de matar, 

englobando os códigos X85 a Y09 da CID-10 (OMS, 1996). 

Com base nessa premissa, são estudadas, nesse mesmo grupo, as 

chamadas “intervenções legais” (código Y35 da CID-10), conceituadas como o 

traumatismo infligido pela polícia – ou outros agentes da lei – ao reprimir tumultos, 

manter a ordem e outras açôes legais. É importante salientar que, embora não 

estejam classificados como homicídios, esses eventos são passíveis de inquérito 

policial e julgamento dos autores em tribunal especializado (MELLO JORGE, 

1981). 

Isso posto, o posicionamento do estudo das intervenções legais em 

conjunto com os homicídios encontra abrigo em autores como MELLO 

JORGE(1981) e SOUZA e colaboradores (2017) e dentro da própria Rede 

Interagencial de Informações para a Saúde – RIPSA (RIPSA, 2008). 

Assim, o SIM vem sendo avaliado a cada dia, tanto do ponto de vista 

de sua cobertura quanto da qualidade de seus dados. SOUZA e RABELLO NETO 

(2019) sinalizaram no sentido de que esses dados, atualmente, são capazes de 

produzir conhecimentos sobre a situação da mortalidade e gerar políticas para 

ações em saúde. Aliás, esses mesmos autores referem que a própria OMS, 

analisando os sistemas de informações de mortalidade de diferentes países, 
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considerou o SIM, em 2005, como de qualidade intermediária e, em 2012, como 

de qualidade alta, ao lado de importantes países da Europa e da América do 

Norte (MATHERS et al., 2005; MIKKELSEN et al., 2015 apud SOUZA e 

RABELLO NETO, 2019). 

 
 

1.4   O SIG E A EPIDEMIOLOGIA 
 
 
 
FITZ (2008) conceitua os SIG (Sistemas de Informações Geográficas) 

como um sistema constituído por um conjunto de programas computacionais que 

integra dados, equipamentos e pessoas, com o objetivo de coletar, armazenar, 

recuperar, manipular, visualizar e analisar dados espacialmente referenciados a 

um sistema de coordenadas conhecido.  

Os SIG possibilitam a análise espacial dos agravos relacionados à 

Saúde Pública e são extremamente úteis na avaliação das relações destes 

agravos com as variáveis ambientais e socioeconômicas, sendo utilizados para o 

entendimento ou o esclarecimento dos fenômenos que ocorrem no espaço 

geográfico (PINA e SANTOS, 2000). 

 Um dos campos de utilização dos SIG que mais cresce atualmente é a 

Saúde Pública, em especial a área da Epidemiologia, ciência que estuda a 

frequência de doenças e agravos à saúde em populações humanas, bem como 

seus determinantes (TEIXEIRA, 2011). 

 O uso do geoprocessamento na Epidemiologia tem sido facilitado pelo 

amplo acesso às bases de dados epidemiológicos e pela disponibilização de 

ferramentas cartográficas e estatísticas computadorizadas. Essas tecnologias 

possibilitam a confecção rápida de mapas temáticos que podem contribuir para a 
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formulação de hipóteses a respeito da distribuição espacial de agravos à saúde 

(PEREIRA, 2006). 

 Vários autores, na atualidade, utilizaram essa técnica em estudos 

espaciais sobre morbimortalidade por agressão (AMADOR et al., 2017), na 

análise da aids (AGUIAR, 2013; PELLINI, 2016); da tuberculose (BRAGA et al., 

2011), e do câncer (KULLDORFF et al., 2006). 

 A epidemiologia tem como compromisso o apoio à integralidade da 

atenção, ao incorporar, como objeto das ações, a pessoa, o meio ambiente e os 

comportamentos interpessoais (BONGIOLO, 2010). Nesse sentido, engloba as 

populações e o território em que vivem, auxiliando a interpretar esta interrelação 

para compreender melhor como se dão os processos de saúde.  

    Além disso, deve-se levar em consideração o modo como o território é 

ocupado pela população, identificar que tipos de serviços essa população 

procura, localizar de modo mais preciso as áreas de alto risco ambiental e onde 

se concentram as situações sociais vulneráveis (BONGIOLO, 2010). 

 A importância da utilização dos SIG na epidemiologia reside, por fim, 

na sua contribuição para a tomada de decisões, no planejamento das ações, na 

prevenção e no controle das doenças e agravos relacionados à saúde coletiva, 

dentre os quais se destacam as causas externas. 
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 –  GERAIS 
 
 

Descrever e comparar o perfil epidemiológico da mortalidade por 

homicídios da população de 15 anos de idade e mais na Região Metropolitana de 

São Paulo nos anos de 2007 a 2013, a partir de uma abordagem espacial 

evidenciando-se o local de residência das vítimas, e relacionar a mortalidade com 

a raça/cor e demais variáveis socioeconômicas e demográficas. 

 

2.2 –  ESPECÍFICOS 

 

2.2.1. Caracterizar os dados da mortalidade por homicídios da população de 15 

anos de idade e mais segundo sexo, faixa etária e raça/cor para os anos de 

2007 a 2013, na Região Metropolitana de São Paulo. 

2.2.2. Mapear o padrão de distribuição espacial da mortalidade por homicídios 

da população de 15 anos de idade e mais segundo raça/cor e demais variáveis 

socioeconômicas e demográficas na Região Metropolitana de São Paulo, nos 

anos de 2007 e 2013. 

2.2.3. Identificar aglomerados espaciais, espaço-temporais e de variação 

espacial das tendências temporais de óbitos por homicídios da população de 

15 anos de idade e mais de 2007 a 2013, e comparar a distribuição das 

variáveis socioeconômicas e demográficas dos aglomerados espaciais com a 

totalidade da região de estudo. 
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2.2.4. Avaliar a evolução temporal das taxas dos óbitos por homicídios da 

população de 15 anos de idade e mais no período.  
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3  MÉTODOS 
 
 

3.1 – TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo e ecológico dos óbitos por homicídios. 

 
 

3.2 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

Esta região abrange uma área de 7.946,96 km2, população de 21.242.939 

habitantes (2016), e densidade demográfica de 2.673,09 habitantes/km2, 

composta por 39 municípios, sendo a maior aglomeração urbana do Brasil e uma 

entre as dez maiores do mundo (IBGE, 2010; EMPLASA, 2017), conforme a 

Figura 1, que apresenta a caracterização da região. 

A RMSP está dividida em 21.744 setores censitários (SC) e 633 áreas 

de ponderação (IBGE, 2010). Área de Ponderação (AP) é definida como uma 

unidade geográfica formada por um agrupamento mutuamente exclusivo de 

setores censitários contíguos, para a aplicação dos procedimentos de calibração 

dos pesos das unidades domiciliares selecionadas na amostra do Censo 

Demográfico - 2010, de forma a produzir estimativas compatíveis com algumas 

das informações conhecidas para a população como um todo. Seu tamanho 

mínimo é definido em 400 domicílios particulares ocupados na amostra. Na 

impossibilidade de subdividir o município respeitando esse limite mínimo em cada 

área, o próprio município é considerado uma única área de ponderação (IBGE, 

2010). Essa situação ocorreu em seis municípios da RMSP. 
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Figura 1 - Caracterização da Área de Estudo: (A) Brasil e, no detalhe, o Estado 
de São Paulo e a Região Metropolitana de São Paulo; (B) Região Metropolitana 
de São Paulo e seus municípios. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 

 

 

3.3 – POPULAÇÃO E PERÍODO  DE ESTUDO 

 

 

A população deste estudo foi composta por todos os óbitos por 

homicídios de indivíduos de 15 anos de idade e mais, residentes na RMSP e 

ocorridos nos anos de 2007 a 2013. Estes óbitos são aqueles em cuja declaração 

de óbito (ANEXO I) consta o homicídio como causa básica, codificada de acordo 

com a 10ª Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
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Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10), que inclui as agressões e 

intervenções legais (CID-10: X85-Y09 e Y35). (OMS, 2015) 

 

3.4 - CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Todos os óbitos por homicídios e intervenções legais de indivíduos de 

15 anos de idade e mais residentes na RMSP, nos anos de 2007 a 2013, e que 

contemplaram como causa básica os códigos da CID-10: X85-Y09 e Y35. 

 

 
3.5 - FONTES DOS DADOS 

 

Os dados de mortalidade foram coletados do SIM, do Centro de 

Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIVS) da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). 

Os dados populacionais e sociodemográficos foram apurados no 

Censo Demográfico 2010 do IBGE. 

Os mapas georreferenciados das áreas de ponderação da RMSP e os 

atributos de suas feições foram obtidos do IBGE. 

Os mapas de logradouros georreferenciados dos 39 municípios da 

RMSP foram adquiridos do CEM – Centro de Estudos da Metrópole. 
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3.6 –  VARIÁVEIS DO ESTUDO 

Foram consideradas para o estudo as seguintes variáveis relativas aos 

óbitos: 

o Variáveis da Declaração de Óbito: 

 Sexo: feminino e masculino;  

 Raça/cor: branca e negra (preta e parda); as populações 

amarela e indígena não foram consideradas nas análises, em 

razão do pequeno número de eventos;  

 Faixas etárias: de 15 a 24 anos; 25 a 39 anos; 40 a 59 anos; e 

60 anos e mais, agregadas após a análise das frequências; 

 Endereços de residência: utilizados para a geocodificação dos 

óbitos e posterior atribuição das áreas de ponderação. 

 

 

Variáveis Disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) 

 

Foram obtidos os dados do Censo Demográfico 2010, por meio de 

consulta ao SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática) e utilizadas as 

seguintes variáveis demográficas, socioeconômicas e ambientais: 

 Proporção de pessoas com 10 anos ou mais de idade, com  

rendimento nominal mensal inferior a um salário mínimo; 

 Proporção de pessoas com 10 anos ou mais de idade, sem 

renda; 
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 Proporção de pessoas com 10 anos ou mais de idade, sem 

instrução ou fundamental incompleto; 

 Proporção de pessoas com 10 anos ou mais de idade, sem 

ocupação na semana de referência. 

 

 

3.7 – GEOCODIFICAÇÃO 

 

Os óbitos por homicídios foram geocodificados por endereço de 

residência, por meio da equiparação desses endereços com o mapa de segmento 

de logradouros dos municípios da RMSP, usando o software TerraView (versão 

4.2.2, ano 2013). 

Os endereços dos casos foram submetidos a uma padronização, com 

base nos nomes das ruas da base cartográfica de arruamento. Esta etapa 

corresponde à correção e/ou complementação desses endereços, e é 

fundamental para o ajustamento dos dados de modo a torná-los compatíveis com 

a entrada nos SIG e obtenção de êxito no processo de equiparação dos 

endereços.  

Sendo assim, os nomes das ruas não podem apresentar diferenças em 

relação à ortografia, título, preposição ou outras informações que variam de 

acordo com o software utilizado, e sua completude depende da qualidade do 

banco original e da forma como os endereços foram digitados.  

Para os endereços que não constavam dos mapas de arruamento, 

foram utilizadas as ferramentas do Google Earth e Easymapmaker para realizar a 

geocodificação dos endereços dos óbitos por busca ativa. 
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Após a etapa de geocodificação dos óbitos por endereço de residência, 

estes foram agrupados segundo as áreas de ponderação, por meio da operação 

geográfica “coleta” do programa QGIS (Versão 2.18.10., 2016). Dessa forma, foi 

possível o cálculo das taxas de mortalidade para todo o período de estudo, 

padronizadas por idade, para cada um dos 39 municípios que compõem as 633 

áreas de ponderação, bem como para todos os aglomerados encontrados na 

região de estudo. 

 
 

3.8 –  ANÁLISES DOS DADOS 

 

Incialmente, foi traçado um panorama da mortalidade por homicídios na 

RMSP, considerando-se os grupos etários, sexo e raça/cor. Foram calculadas as 

taxas médias de mortalidade para o período entre 2007-2013, considerando a 

população do meio do período (2010), destacando-se que dados de população 

por raça/cor só estão disponíveis para anos censitários. Em seguida, foram 

calculadas as taxas médias, para o período, para os 39 municípios da região, 

segundo sexo e raça/cor; não foram calculadas taxas por faixa etária, em razão 

da ocorrência de baixo número de eventos em alguns municípios.Foi então 

elaborado um mapa coroplético com intervalos iguais das taxas médias de 

homicídios por município. 

 

3.8.1 – DETECÇÃO DOS AGLOMERADOS DE ALTO RISCO 
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A identificação de áreas de alto risco, tanto no espaço como no 

espaço-tempo, e os aglomerados de variação espacial das tendências temporais 

para a ocorrência de óbitos por homicídios representam os pilares deste estudo. 

Para isso, as áreas de ponderação foram consideradas como unidades de 

análise. Estes aglomerados foram obtidos utilizando-se estatísticas de varredura, 

por meio do software SaTScanTM  (Versão 9.6, 2018), considerando-se três 

situações: todos os homicídios, com ajuste para idade e sexo; homicídios em 

homens e homicídios em mulheres, ambos com ajuste para idade. Para cada uma 

dessas situações, foram constituídos três bancos de dados, que foram importados 

para o programa por meio da ferramenta Wizard Import, dispostos da seguinte 

maneira: 

 Banco dos óbitos por homicídios, onde constou, para cada óbito, a 

identificação da área de ponderação de residência do óbito, a data do 

óbito e informações sobre a idade, em todas as análises, e o sexo, na 

análise considerando-se todos os homicídios. 

 Banco de dados da população, contendo informações sobre o número 

de habitantes de cada área de ponderação, classificados segundo faixa 

etária, em todas as análises, e sexo, na análise considerando-se todos 

os homicídios. 

 Banco de dados das coordenadas geográficas cartesianas planas dos 

centroides de cada área de ponderação.   
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As análises foram realizadas utilizando-se o modelo discreto de 

Poisson, que considera o desfecho em relação à população-base, observando 

sua distribuição por idade, em todas as análises, e sexo, nas análises com todos 

os homicídios, tendo como unidade de análise as áreas de ponderação onde 

residiam as pessoas vítimas  de homicídios.  

Para a obtenção dos aglomerados espaciais, foram considerados 

aglomerados com formato circular, com no máximo 50% da população da área de 

estudo e 999 replicações pelo método de Monte Carlo, e utilizado  o coeficiente 

de Gini para relatar aglomerados secundários sem sobreposição (SILVA et al, 

2009; HAN, 2016; KULLDORFF, 2017; SANTANA, 2018). 

Para a detecção dos aglomerados espaço-temporais e de variação 

espacial das tendências temporais foram estabelecidas as mesmas condições 

definidas para a detecção dos aglomerados espaciais e considerados os mesmos 

limites de proporção de população determinados pela aplicação do coeficiente de 

Gini. Na análise espaço-temporal, também considerou-se como limite temporal 

máximo 50% do tempo de estudo.  

Em todas as análises foram considerados significativos aqueles 

aglomerados com valores de p menores do que 5%. Os aglomerados de variação 

espacial das tendências temporais caracterizam-se por apresentarem  tendências 

internas de crescimento (ou decrescimento) no tempo estatisticamente diferentes 

das externas.  

Uma vez obtidos os aglomerados espaciais de alto risco, as taxas de 

mortalidade por homicídios foram calculadas para a média de óbitos entre 2007 e 

2013, considerando a população do ano do meio do período, ou seja, do ano de 

2010, uma vez que dados populacionais para esse tipo de unidade de análise 
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(área de ponderação) só estão disponíveis nos anos censitários. As taxas nos 

aglomerados foram calculadas segundo sexo e raça/cor, sendo estes valores,  

comparados com os respectivos valores obtidos para toda a área de estudo. 

Para caracterizar os aglomerados do ponto de vista socioeconômico, 

foram utilizadas variáveis do Censo Demográfico relativas à escolaridade, renda e 

situação ocupacional da população residente.  

Os aglomerados também foram descritos de acordo com o Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), da Fundação SEADE. O IPVS é um 

indicador composto por nove variáveis (cinco para a dimensão socioeconômica e 

quatro para a demográfica) gerado para cada setor censitário do Estado de São 

Paulo e, a partir de análise fatorial e de agrupamentos dessas nove variáveis, 

foram constituídos sete grupos de vulnerabilidade para a classificação dos setores 

censitários: 1) Vulnerabilidade baixíssima; 2) Muito baixa; 3) Baixa; 4) Média; 5) 

Alta (urbanos), 6) Muito alta (aglomerados subnormais urbanos); e 7) Muito alta 

vulnerabilidade em áreas rurais (SEADE, 2010). 

 

 

3.8.2 – ANÁLISE DA SÉRIE TEMPORAL 

 

 
Para avaliar a evolução temporal (ANTUNES, 2015) das taxas de 

mortalidade por homicídio no período, para o total da RMSP, foi utilizada a regressão 

de Prais-Winsten, que considera a autocorrelação serial dos erros-padrões ao longo 

do tempo e a variação percentual anual (APC: annual percent change), com os 
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respectivos intervalos de confiança de (IC95%), onde os valores de “t” foram obtidos 

pela tabela de distribuição de t de Student seguindo a fórmula abaixo: 

Fórmula: Taxa de incremento anual e intervalo de confiança (95%) 

Taxa de incremento anual = -1+10^b   e  IC (95%) = -1+10^(b ± t * EP) 

 

 

3.9 – ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

De acordo com a Resolução n.º 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde, “toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá 

ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa”. Sendo assim, 

este trabalho foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo para apreciação e foi aprovado 

conforme o parecer n.º 2.619.763, em 25/04/2018. (BRASIL, 1998) 

Foi resguardado o sigilo de quaisquer informações que possam vir a 

identificar os sujeitos da pesquisa, utilizando-se os dados obtidos exclusivamente 

para os propósitos deste estudo. 

Trabalhou-se com banco de dados não identificados. 

  



46 
 

4  RESULTADOS 
 

4.1 Panorama da mortalidade por homicídios na Região Metropolitana de 

São Paulo segundo o tempo 

 
A análise do conjunto dos municípios da RMSP mostrou que houve 

diminuição das taxas de mortalidade por homicídios na população de 15 anos ou 

mais de idade entre 2007 e 2013, e que essa redução ocorreu tanto no município 

de São Paulo (MSP) como no conjunto dos demais municípios (Tabela 1). O 

Município de São Paulo responde por 50,0% dos homicídios da região 

metropolitana e, ao longo do período estudado, registrou taxas inferiores às taxas 

dos demais municípios.  

 

Tabela 1 Óbitos e taxas de mortalidade por homicídios (por 100 mil 
habitantes) na população de 15 anos ou mais de idade, segundo ano de 
ocorrência, na Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007-
2013. 

Anos 

Mun. de São Paulo Demais municípios Total da RMSP  

Óbitos Taxa de mortalidade Óbitos 
Taxa de 

mortalidade 
Óbitos 

Taxa de 
mortalidade 

2007 1.837 16,3 1.753 28,3 3.590 24,1 

2008 1.571 13,8 1.836 29,1 3.407 22,5 

2009 1.647 14,4 1.691 26,4 3.338 21,8 

2010 1.511 13,1 1.469 22,5 2.980 19,1 

2011 1.380 11,9 1.441 21,7 2.821 17,9 

2012 1.711 14,6 1.573 23,3 3.284 20,5 

2013 1.536 13,0 1.420 20,7 2.956 18,2 

Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2007-2013. 
 
 

A Figura 2 apresenta as taxas de mortalidade por homicídios na RMSP, 

segundo o sexo e os anos do período de estudo. Sua tendência temporal foi 

avaliada pelo método de Prais-Winsten (ANTUNES, 2015), identificando-se uma 
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tendência decrescente e significante entre 2007 e 2013. A porcentagem de 

decrescimento anual para os óbitos por homicídios na RMSP foi estimada em -

3,3%, com Intervalo de Confiança (IC) de 95% entre -4,1% a -2,6%.  

Nessa mesma figura, observa-se que as taxas de mortalidade por 

homicídio para o sexo masculino também apresentaram, apesar da aparente 

tendência de queda, estacionaridade no tempo, dado que a APC foi estimada em 

-3,0% (IC95%: -6,3% a 0,2%) entre 2007 e 2013. O mesmo ocorreu com as taxas 

para o sexo feminino que também apresentaram tendência temporal estacionária, 

com estimativa da APC igual a -3,0% (IC95%: -6,8 a 0,8%) no período. Nota-se 

que, apesar da tendência de queda em todo o período, a taxa global apresentou 

aumento de valor em 2012. 

Figura 2 - Taxa de mortalidade por homicídios (por 100 mil habitantes) na 
população de 15 anos ou mais de idade, segundo sexo e ano de ocorrência, na 
Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

 

Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2007-2013. 
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Já na Figura 3 se observa que as taxas apresentaram tendência 

temporal estacionária em quase todos os grupos etários, com  exceção do grupo 

de 60 anos e mais de idade, que teve estimativa de aumento na taxa anual de 

4,7% (IC95%: 1,4% a 8,1%). Nas demais faixas etárias predominou a hipótese 

estacionária, como segue: na faixa etária de 15 a 19 anos, a estimativa foi de -

0,6% (IC95%: -9,9% a 9,7%); de 20 a 29, de -4,4% (IC95%: -8,0% a 0,6%); e de 

30 a 39 anos, de -2,7% (IC95%: -5,7% a 0,3%); de 40 a 49 anos, de -1,2% 

(IC95%: -3,6% a 1,2%); e de 50 a 59 anos, de -1,6% (IC95%: -3,2% a 0,0%). 

Nota-se também aumento da mortalidade, em 2012, em todas as faixas etárias, à 

exceção de 50 a 59 anos de idade. 

 
Figura 3 - Taxa de mortalidade por homicídios (por 100 mil habitantes) na 
população de 15 anos ou mais de idade, segundo faixa etária e ano de 
ocorrência, na Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

 
 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , 2007-2013. 
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4.2 Panorama da mortalidade por homicídios na Região Metropolitana 
de São Paulo segundo idade, sexo e raça/cor 

 

A Tabela 2 mostra que as maiores taxas de mortalidade por homicídio 

ocorreram entre adolescentes e adultos jovens de 15 a 24 anos de idade (31,1 óbitos 

por 100 mil habitantes), e entre os de 25 a 39 anos (26,3), com taxas decrescentes 

conforme avança a idade. Esse padrão é observado tanto na população negra como 

na branca e, em ambas, as maiores taxas ocorrem nos grupos de 15 a 24 anos. Nota-

se que as maiores taxas encontram-se na população negra em quase todas as faixas 

etárias, exceto na de 60 anos e mais; destacando-se os grupos com 15 a 24 anos 

(37,9) e 25 a 39 anos (31,0), que são, respectivamente, 45,2% e 33,0% maiores em 

relação às taxas da população branca nessas mesmas faixas etárias. Já na 

comparação entre os totais, a taxa de mortalidade da população negra foi 39,0% mais 

elevada que a taxa da população branca. 

Tabela 2 - Óbitos e taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil habitantes) na 
população de 15 anos ou mais de idade, segundo faixa etária e raça/cor, na Região 
Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

Faixa 
Etária 

Total (1) Raça/cor Branca Raça/cor Negra 

Óbitos 
Acumu
lados 
(2007-
2013) 

População 
(2010) 

Taxa 
média de 
mortalida

de no 
período 

Óbitos 
Acumu
lados 
(2007-
2013) 

População 
(2010) 

Taxa 
média de 
mortalida

de no 
período 

Óbitos 
Acumul

ados 
(2007-
2013) 

População 
(2010) 

Taxa 
média de 
mortalida

de no 
período 

15 - 24  7.219 3.312.127 31,1 3.309 1.812.245 26,1 3.850 1.449.311 37,9 

25 – 39 9.518 5.174.774 26,3 4.848 2.968.533 23,3 4.573 2.110.567 31,0 

40 – 59 4.688 4.779.151 14,0 2.802 2.886.742 13,9 1.811 1.782.180 14,5 

60 e mais 951 2.097.150 6,5 651 1.434.192 6,5 244 573.730 6,1 

Total 22.376 15.363.202 20,8 11.610 9.101.712 18,2 10.478 5.915.788 25,3 
(1) Inclui população amarela e indígena. 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
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Como 91,5% dos homicídios são do sexo masculino, observa-se, para os 

homens, o mesmo padrão citado anteriormente. A Tabela 3 mostra que as maiores 

taxas de mortalidade no sexo masculino ocorrem nas faixas etárias de 15 a 24 anos 

(57,8 óbitos por 100 mil habitantes) e de 25 a 39 anos (50,3), e reduzem conforme o 

aumento da idade. O padrão se mantém tanto na população masculina branca como 

na negra; entretanto, as maiores taxas estão em quase todas as faixas etárias na 

população negra, entre 15 e 24 anos (69,4); de 25 a 39 anos (58,0) e de 40 a 59 anos 

(27,9), que são, respectivamente, 41,9%, 28,0% e 3,3% superiores às taxas da 

população branca nas mesmas faixas etárias. Já na comparação entre os totais das 

populações branca e negra, essa superioridade foi 34,6% maior na população negra. 

Tabela 3 Óbitos e taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil habitantes) na 
população de 15 anos ou mais de idade do sexo masculino, segundo faixa etária e raça/cor, 
na Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

Faixa Etária 

Total (1) Raça/cor Branca Raça/cor Negra 

Óbitos 
Acumul

ados 
(2007-
2013) 

População 
(2010) 

Taxa 
média de 
mortalida

de no 
período 

Óbitos 
Acumula

dos 
(2007-
2013) 

População 
(2010) 

Taxa 
média de 
mortalida

de no 
período 

Óbitos 
Acumul

ados 
(2007-
2013) 

População 
(2010) 

Taxa 
média de 
mortalida

de no 
período 

15 – 24 6.690 1.652.477 57,8 3.008 879.507 48,9 3.630 747.027 69,4 

25 – 39 8.780 2.493.825 50,3 4.441 1.399.571 45,3 4.253 1.047.601 58,0 

40 – 59 4.231 2.227.995 27,1 2.508 1.327.324 27,0 1.658 849.038 27,9 

60 e mais 778 865.620 12,8 532 580.114 13,1 204 246.311 11,8 

Total 20.479 7.239.917 40,4 10.489 4.186.516 35,8 9.745 2.889.977 48,2 
(1) Inclui população amarela e indígena. 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 

 
 

Já a Tabela 4 mostra que, assim como na população masculina, a 

população feminina reduz suas taxas com o aumento da idade; porém, essas taxas 

são bem inferiores às altas taxas dos homens, sendo as faixas etárias de 15 a 24 



51 
 

anos (4,5 óbitos por 100 mil habitantes) e de 25 a 39 anos (3,9) aquelas com as 

maiores taxas, da mesma forma como ocorre na população branca (4,6) e (3,7) e 

negra (4,5) e (4,3), respectivamente para as mesmas faixas etárias. Contudo, 

diferentemente do que foi observado no sexo masculino, aqui as taxas são maiores 

para a população branca feminina em todas as faixas, exceto na de 25 a 39 anos, 

embora na faixa de 15 a 24 anos as taxas sejam bastante semelhantes. A taxa de 

homicídio no total da população negra feminina foi 6,0% maior em comparação à 

população branca. É importante salientar que os dados da declaração de óbitos não 

permitem identificar quais desses homicídios referem-se a feminicídios. 

 

Tabela 4 Óbitos e taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil habitantes) na população de 
15 anos ou mais de idade do sexo feminino, segundo faixa etária e raça/cor, na Região Metropolitana 
de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

Faixa Etária 

Total (1) Raça/cor Branca Raça/cor Negra 

Óbitos 
Acumulad
os (2007-

2013) 

População 
(2010) 

Taxa 
média de 
mortalida

de no 
período 

Óbitos 
Acumulad
os (2007-

2013) 

 População 
(2010) 

Taxa 
média de 
mortalida

de no 
período 

Óbitos 
Acumula

dos 
(2007-
2013) 

 População 
(2010) 

Taxa 
média de 
mortalid
ade no 
período 

15 – 24 529 1.659.650 4,6 301 932.738 4,6 220 702.285 4,5 

25 – 39 738 2.680.950 3,9 407 1.568.963 3,7 320 1.062.967 4,3 

40 – 59 457 2.551.155 2,6 294 1.559.418 2,7 153 933.142 2,3 

60 e mais 173 1.231.530 2,0 119 854.077 2,0 40 327.419 1,7 

Total 1.897 8.123.285 3,3 1.121 4.915.196 3,3 733 3.025.813 3,5 
(1) Inclui população amarela e indígena. 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010.   
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4.3 Panorama da mortalidade por homicídios na Região Metropolitana 
de São Paulo e seus municípios 

 
 

 

No período entre 2007 e 2013, ocorreram 22.376 óbitos por homicídios 

na população de 15 anos ou mais na RMSP, sendo 91,5% no sexo masculino. A 

Figura 4 mostra a taxa média dos homicídios por 100 mil habitantes nos 

municípios da RMSP no período de estudo, onde se observam as maiores taxas 

nos municípios vizinhos à capital paulista, como Diadema, Embu, 

Itaquaquecetuba, Itapecerica da Serra e Juquitiba, onde essas taxas variaram de 

32,8 a 64,5 óbitos por 100 mil habitantes, seguidos pelos demais municípios que 

superaram a média da região, de 20,8 no período, como Arujá, Cajamar, Embu-

Guaçu, Guarulhos, Itapevi, Jandira, Mauá, Osasco, Taboão da Serra, e Suzano, 

com taxas de 26,7 a 32,7 por 100 mil habitantes. 
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Figura 4 - Taxa média de mortalidade por homicídios por 100 mil habitantes na 
população de 15 anos ou mais de idade, segundo município da Região 
Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. Mapa digital da 
Região Metropolitana de São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  População: 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
 

 
As taxas médias de mortalidade por homicídios, entre as pessoas com 15 

anos e mais de idade, para o período de 2007 a 2013, com base na população de 

2010, são apresentadas na Tabela 5. Elas indicam que 64,1% dos municípios 

apresentaram valores superiores à taxa de toda a RMSP (20,8 por 100 mil 

habitantes). O município de São Paulo, que responde por 50,0% dos óbitos, registrou 

taxa de 17,9, pouco inferior à média da RMSP. 
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Tabela 5 Taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil habitantes) na 
população de 15 anos ou mais de idade, segundo municípios da Região 
Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

Municípios 
Óbitos 

acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa 
média  de 

mortalidade 
no período  

Arujá 116 56.246 29,5 

Barueri 332 182.147 26,0 

Biritiba-Mirim 8 21.392 5,3 

Caieiras 64 65.609 13,9 

Cajamar 100 47.983 29,8 

Carapicuíba 482 279.714 24,6 

Cotia 242 151.698 22,8 

Diadema 753 295.039 36,5 

Embu 468 178.405 37,5 

Embu-Guaçu 106 46.837 32,3 

Ferraz de Vasconcelos 169 124.436 19,4 

Francisco Morato 190 111.119 24,4 

Franco da Rocha 182 99.965 26,0 

Guararema 21 19.825 15,1 

Guarulhos 1.839 922.663 28,5 

Itapecerica da Serra 327 113.513 41,2 

Itapevi 338 145.119 33,3 

Itaquaquecetuba 626 232.378 38,5 

Jandira 174 81.125 30,6 

Juquitiba 95 20.970 64,7 

Mairiporã 107 62.401 24,5 

Mauá 658 320.968 29,3 

Moji das Cruzes 280 295.081 13,6 

Osasco 1.001 518.943 27,6 

Pirapora do Bom Jesus 22 11.187 28,1 

Poá 51 80.458 9,1 

Ribeirão Pires 139 89.741 22,1 

Rio Grande da Serra 53 32.896 23,0 

Salesópolis 11 11.797 13,3 

Santa Isabel 48 38.737 17,7 

Santana de Parnaíba 91 81.731 15,9 

Santo André 638 547.421 16,6 

São Bernardo do Campo 580 606.554 13,7 

São Caetano do Sul 68 126.384 7,7 

São Lourenço da Serra 16 10.616 21,5 

São Paulo 11.192 8.916.526 17,9 

Suzano 384 197.453 27,8 
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   Continua 

Municípios 
Óbitos 

acumulados 
População 

(2010) 

Taxa 
média  de 

mortalidade 
no período 

Taboão da Serra 364 185.715 28,0 

Vargem Grande Paulista 41 32.423 18,1 

RMSP 22.376 15.363.215 20,8 

Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
 

 Os dados mostram importante diferencial nas taxas médias por sexo da 

região, com 40,6 óbitos por 100 mil homens e 3,6 por 100 mil mulheres, ou seja, cerca 

de 11 vezes maior nos homens. Dos municípios da RMSP, respectivamente, 56,4% e 

69,2% apresentaram taxas de homicídios para o sexo masculino e feminino maiores 

do que para todo o conjunto (Tabela 6). Destacam-se, para os homens, 10 municípios 

com as maiores taxas: Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Diadema, 

Embu, Embu-Guaçu, Guarulhos e  Itapecerica da Serra, com taxas entre 75,9 a 157,1 

óbitos por homicídios por 100 mil homens. Já para as mulheres, os cinco municípios 

com taxas mais elevadas são: Arujá, Embu, Juquitiba, Itapecerica da Serra e Embu-

Guaçu, sendo este último o município com a maior taxa, de 19,7 por 100 mil 

mulheres. 

 
Tabela 6 Taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil habitantes) na 
população de 15 anos ou mais de idade, segundo sexo e município da Região 
Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

Municípios 

Homens Mulheres 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Arujá 105 16.383 91,6 11 17.414 9,0 

Barueri 311 49.975 88,9 21 66.543 4,5 

Biritiba-Mirim 7 21.392 4,7 1 10.690 1,3 

Caieiras 57 6.903 118,0 7 33.974 2,9 

Cajamar 88 8.004 157,1 12 24.235 7,1 
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      Continua 

Municípios 

Homens Mulheres 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Carapicuíba 434 72.407 85,6 48 134.459 5,1 

Cotia 217 44.278 70,0 25 78.197 4,6 

Diadema 697 95.399 104,4 56 127.230 6,3 

Embu 430 41.793 147,0 38 75.502 7,2 

Embu-Guaçu 94 14.642 91,7 12 8.708 19,7 

Ferraz de Vasconcelos 155 41.706 53,1 14 53.487 3,7 

Francisco Morato 170 52.506 46,3 20 51.363 5,6 

Franco da Rocha 171 65.983 37,0 11 48.668 3,2 

Guararema 18 19.825 13,0 3 9.983 4,3 

Guarulhos 1.703 320.572 75,9 136 442.679 4,4 

Itapecerica da Serra 289 45.311 91,1 38 65.948 8,2 

Itapevi 309 80.199 55,0 29 74.746 5,5 

Itaquaquecetuba 571 109.687 74,4 55 113.695 6,9 

Jandira 161 59.769 38,5 13 42.016 4,4 

Juquitiba 83 16.887 70,2 12 10.377 16,5 

Mairiporã 97 40.593 34,1 10 46.191 3,1 

Mauá 606 120.976 71,6 52 148.236 5,0 

Moji das Cruzes 248 163.294 21,7 32 119.477 3,8 

Osasco 922 295.884 44,5 79 266.569 4,2 

Pirapora do Bom Jesus 20 5.517 51,8 2 5.670 5,0 

Poá 45 47.401 13,6 6 36.866 2,3 

Ribeirão Pires 119 43.290 39,3 20 52.088 5,5 

Rio Grande da Serra 49 16.206 43,2 4 16.689 3,4 

Salesópolis 9 7.004 18,4 2 5.854 4,9 

Santa Isabel 43 9.605 64,0 5 30.912 2,3 

Santana de Parnaíba 86 31.909 38,5 5 41.921 1,7 

Santo André 601 240.060 35,8 37 223.430 2,4 

São Bernardo do Campo 532 212.490 35,8 48 247.240 2,8 

São Caetano do Sul 62 57.937 15,3 6 41.189 2,1 

São Lourenço da Serra 14 15.953 12,5 2 5.255 5,4 

São Paulo 10.246 4.487.439 32,6 946 4.461.217 3,0 

Suzano 342 100.780 48,5 42 118.279 5,1 

Taboão da Serra 332 190.514 24,9 32 108.756 4,2 

Vargem Grande Paulista 36 33.047 15,6 5 16.512 4,3 

RMSP 20.479 7.303.520 40,1 1.897 7.482.265 3,6 

Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
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A Tabela 7 apresenta os óbitos e as taxas médias de mortalidade por homicídio 

em mulheres de 15 anos ou mais de idade para os municípios da RMSP segundo a 

variável raça/cor. Dos 39 municípios, considerando-se as mulheres da raça/cor negra, 

51,2% apresentaram valores acima da taxa global da RMSP para essas mulheres. 

Quanto às mulheres brancas, 71,7% dos municípios apresentaram taxas de 

mortalidade maiores do que a taxa global da RMSP para esse grupo populacional. 

Destacam-se, para os homicídios entre as mulheres negras, os cinco 

municípios com as maiores taxas: Arujá, Embu-Guaçu, Mairiporã, Ribeirão Pires e 

Itapecerica da Serra, sendo que este último alcançou uma taxa para os homicídios 

femininos negros de 8,6 por 100 mil mulheres. Já para os homicídios entre as 

mulheres brancas, destacam-se Cajamar, Embu-Guaçu, Itaquaquecetuba, Itapecerica 

da Serra e Juquitiba, sendo este último o de maior taxa, de 26,3 por 100 mil mulheres. 

Nota-se que a taxa de mortalidade para as mulheres negras na RMSP apresentou 

valor discretamente superior ao das brancas, de 6,0%, considerando todo o período 

de estudo. 

 
Tabela 7 Taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil habitantes) na 
população de 15 anos ou mais de idade do sexo feminino, segundo raça/cor e 
município da Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

Municípios 

Raça/cor Negra Raça/cor Branca 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Arujá 5 11.693 6,1 6 16.265 5,3 

Barueri 8 42.679 2,7 13 50.966 3,6 

Biritiba-Mirim - 3.405 - 1 6.637 2,2 

Caieiras 2 12.990 2,2 5 20.760 3,4 

Cajamar 4 10.882 5,3 8 13.209 8,7 

Carapicuíba 21 69.095 4,3 27 75.459 5,1 

Cotia 7 30.805 3,2 15 46.082 4,7 
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      Continua 

Municípios 

Raça/cor Negra Raça/cor Branca 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Diadema 27 75.940 5,1 28 76.291 5,2 

Embu 14 50.828 3,9 24 41.435 8,3 

Embu-Guaçu 4 10.320 5,5 8 13.126 8,7 

Ferraz de Vasconcelos 3 32.996 1,3 10 31.013 4,6 

Francisco Morato 11 31.913 4,9 8 24.319 4,7 

Franco da Rocha 6 21.640 4,0 5 25.679 2,8 

Guararema 1 2.847 5,0 1 7.021 2,0 

Guarulhos 66 207.408 4,5 70 264.491 3,8 

Itapecerica da Serra 17 28.114 8,6 21 28.107 10,7 

Itapevi 14 40.022 5,0 15 34.107 6,3 

Itaquaquecetuba 18 67.387 3,8 37 51.193 10,3 

Jandira 4 19.832 2,9 8 21.731 5,3 

Juquitiba - 3.772 - 12 6.508 26,3 

Mairiporã 4 10.036 5,7 6 20.773 4,1 

Mauá 19 68.523 4,0 33 95.248 4,9 

Moji das Cruzes 7 49.101 2,0 25 96.710 3,7 

Osasco 39 106.061 5,3 38 163.353 3,3 

Pirapora do Bom Jesus 1 3.010 4,7 1 2.633 5,4 

Poá 2 19.058 1,5 4 22.758 2,5 

Ribeirão Pires 7 15.324 6,5 9 30.426 4,2 

Rio Grande da Serra - 8.878 - 4 7.671 7,4 

Salesópolis - 909 - 2 4.900 5,8 

Santa Isabel 1 5.768 2,5 4 13.570 4,2 

Santana de Parnaíba 1 16.155 0,9 4 25.414 2,2 

Santo André 11 73.726 2,1 25 209.298 1,7 

São Bernardo do Campo 13 101.273 1,8 34 208.146 2,3 

São Caetano do Sul - 8.242 - 6 59.574 1,4 

São Lourenço da Serra - 1.838 - 2 3.330 8,6 

São Paulo 375 1.664.438 3,2 550 2.984.867 2,6 

Suzano 7 45.024 2,2 31 52.838 8,4 

Taboão da Serra 12 47.961 3,6 19 49.099 5,5 

Vargem Grande Paulista 2 5.905 4,8 2 10.186 2,8 

RMSP 733 3.025.798 3,5 1.121 4.915.193 3,3 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 

 

Na Tabela 8, são apresentados os óbitos e as taxas médias de mortalidade por 

homicídios no sexo masculino por raça/cor, entre os homens com 15 anos ou mais de 



59 
 

idade. Nota-se que, para os homens negros, 33,3% dos municípios apresentaram 

taxas maiores que a da RMSP, enquanto que para a categoria dos homens brancos, 

isso ocorreu em 64,1% dos municípios. A comparação entre as taxas dos homens 

negros e brancos em toda a RMSP e período de estudo revela que a primeira foi 

34,4% maior do que a segunda.  

 

Tabela 8 Taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil habitantes) na 
população de 15 anos ou mais de idade do sexo masculino, segundo raça/cor e 
município da Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

Municípios 

Raça/cor Negra Raça/cor Branca 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Arujá 52 11.974 62,0 53 14.929 50,7 

Barueri 130 41.639 44,6 179 44.580 57,4 

Biritiba-Mirim 3 3.450 12,4 4 6.615 8,6 

Caieiras 19 12.804 21,2 38 18.617 29,2 

Cajamar 35 11.162 44,8 52 12.418 59,8 

Carapicuíba 195 67.224 41,4 238 65.433 52,0 

Cotia 81 31.700 36,5 128 40.473 45,2 

Diadema 374 73.293 72,9 319 65.636 69,4 

Embu 239 47.613 71,4 187 36.970 72,3 

Embu-Guaçu 35 10.329 48,4 58 12.509 66,2 

Ferraz de Vasconcelos 62 31.977 27,7 92 27.526 47,7 

Francisco Morato 94 32.122 41,8 75 22.259 48,1 

Franco da Rocha 73 23.176 45,0 96 25.246 54,3 

Guararema 7 2.949 33,9 10 6.711 21,3 

Guarulhos 900 208.159 61,8 792 227.988 49,6 

Itapecerica da Serra 137 30.582 64,0 150 25.161 85,2 

Itapevi 145 39.465 52,5 160 30.151 75,8 

Itaquaquecetuba 254 65.583 55,3 313 46.632 95,9 

Jandira 58 20.034 41,4 101 18.677 77,3 

Juquitiba 26 4.225 87,9 54 6.295 122,5 

Mairiporã 48 10.459 65,6 48 20.441 33,5 

Mauá 281 68.984 57,2 324 84.695 54,6 

Moji das Cruzes 95 49.533 27,4 142 85.075 23,8 

Osasco 358 101.297 50,5 559 141.133 56,5 
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      Continua 

Municípios 

Raça/cor Negra Raça/cor Branca 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Pirapora do Bom Jesus 5 3.058 23,4 14 2.429 82,3 

Poá 14 18.027 11,1 29 19.970 20,7 

Ribeirão Pires 47 16.009 41,9 72 26.577 38,7 

Rio Grande da Serra 26 9.314 39,9 22 6.768 46,4 

Salesópolis 2 1.090 26,2 7 4.817 20,8 

Santa Isabel 16 6.331 36,1 27 12.711 30,3 

Santana de Parnaíba 41 15.894 36,9 44 23.414 26,8 

Santo André 231 72.295 45,6 360 182.629 28,2 

São Bernardo do Campo 190 102.582 26,5 334 180.284 26,5 

São Caetano do Sul 16 7.487 30,5 44 48.585 12,9 

São Lourenço da Serra 4 2.064 27,7 10 3.194 44,7 

São Paulo 5.141 1.539.342 47,7 4.980 2.492.743 28,5 

Suzano 124 44.844 39,2 197 46.842 60,1 

Taboão da Serra 174 45.166 54,7 155 40.506 54,6 

Vargem Grande Paulista 13 6.740 27,6 22 8.873 35,4 

RMSP 9.745 2.889.976 48,1 10.489 4.186.512 35,7 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010.  
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4.4 Análises de Varredura 
 
 

4.4.1 Geocodificação dos Óbitos por Homicídio 
 

 
Para melhor compreender a dinâmica do trabalho de geocodificação dos 

endereços dos óbitos por homicídios, foi elaborado um fluxograma do passo a passo 

realizado, apresentado na Figura 5. Esse processo iniciou-se pela limpeza da base de 

dados e foi até a busca ativa para a localização dos endereços via consulta ao Google 

Maps.  

O banco inicial de óbitos por homicídios contava com 24.370 óbitos por esta 

causa, dos quais foram retirados os dados dos menores de 15 anos de idade (137 

registros), ficando a base com 24.233 registros, sendo que, destes, 308 óbitos (1,3%) 

tinham endereços fora da RMSP e foram excluídos. Dos 23.925 óbitos por homicídio 

com endereço de residência na RMSP, 1.549 (6,5%) não puderam ser geocodificados, 

por falhas nos registros das informações sobre o endereço de residência, totalizando 

22.376 óbitos aptos para a geocodificação.  

A maior parte dos endereços foi geocodificada usando a base de dados de 

logradouros ou endereços completos da residência (63,5%); outros foram 

geocodificados via bairros ou CEP dos correios (6,6%) e cerca de 30,0% foram 

geocodificados usando o Google Earth para a localização das latitudes e longitudes 

dos endereços. 

Por fim, foi realizado um sorteio aleatório de um total de 1.012 (4,5%) casos 

geocodificados, para verificar a acurácia da geocodificação dos endereços via busca 

ativa no Google Maps, obtendo-se um acerto de 975 dos 1.012 casos na verificação da 

geocodificação, que equivale a uma proporção de 96,3% de acerto na geocodificação 

dos endereços dessa amostra.  
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Figura 5 Fluxograma das etapas para a geocodificação dos óbitos por homicídios na 
população de 15 anos de idade e mais na Região Metropolitana de São Paulo, no 
período de 2007 a 2013. 
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   As perdas de geocodificação segundo faixas etárias e municípios 

estão apresentadas no ANEXO III  (Tabela 1A). As maiores perdas ocorreram nas 

faixas de 25 a 39 anos (6,7%) seguida da faixa etária de 40 a 59 anos (5,2%). No 

total dos casos não geocodificados, os municípios com dados mais relevantes são 

Biritiba-Mirim (62,5%), Ribeirão Pires (15,1%), Guararema (14,30%), São Paulo 

(10,2%), Salesópolis (9,1%) e Guarulhos (7,7%).; . Vale destacar que em alguns 

municípios, como no caso de Biritiba-Mirim (oito), o número total de eventos era 

muito pequeno. 

 
 Os percentuais das perdas segundo sexo e município da RMSP, 

apresentados no ANEXO III (Tabela 2A), foram de 6,5% para o sexo feminino e de 

6,9% para o masculino. Entre os municípios, no sexo feminino, os mais relevantes 

foram: Guararema (33,3%), São Caetano do Sul (16,7%), São Paulo (9,9%), Arujá 

(9,1%), Guarulhos (8,8%), Santo André (8,1%) e Cotia (8,0%). e. Já no sexo 

masculino, destacam-se: Biritiba-Mirim (71,4%), Ribeirão Pires (17,6%), Guararema 

(11,1%), Salesópolis (11,1%), São Paulo (10,1%) e Guarulhos (7,6%). 

 
Os dados referentes às perdas de geocodificação para o sexo feminino 

segundo raça/cor e municípios da RMSP estão na Tabela 3A do ANEXO III. As 

maiores perdas, no total, foram para a raça/cor preta e parda, respectivamente 

com 16,2% e 7,9%. As maiores perdas na categoria de raça/cor preta ocorreram 

em Santo André (33,3%), São Paulo (27,9%) e Guarulhos (10,0%); já na raça/cor 

parda foram em Guararema (100,0%, apenas 1 caso), Embu-Guaçu (33,3%), 

Arujá (33,3%), Cotia (20,0%), Mauá (18,8%), São Paulo (11,7%), e Guarulhos 

(8,9%). Na raça/cor branca, as perdas foram mais relevantes em São Caetano do 
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Sul (16,7%), Guarulhos (11,4%), Ferraz de Vasconcelos (10,0%), Santo André 

(8,0%), Carapicuíba (7,4%), Cotia (6,7%) e São Paulo (5,8%). 

Já a Tabela 4A, no ANEXO III, mostra as perdas do sexo masculino 

segundo raça/cor e municípios. Nota-se que as maiores perdas, no total, foram 

nas categorias de raça/cor preta e parda, com 13,3% e 7,8%, respectivamente. 

No que concerne aos municípios, destacam-se, na categoria de raça/cor preta, 

Ribeirão Pires (60,0%), Embu-Guaçu (40,0%), Guarulhos (25,0%), Ferraz de 

Vasconcelos (22,2%), Arujá (20,0%),  Itapevi (19,2%); Mauá (18,5%); São Paulo 

(16,7%) e Santo André (13,9%). Na categoria de raça/cor parda, as maiores 

perdas ocorreram em Ribeirão Pires (21,4%), Santo André (12,3%), São Paulo 

(11,1%) e Guarulhos (8,1%). Na categoria de raça/cor branca, destacam-se cinco 

municípios: Biritiba-Mirim (100,0%); Salesópolis (14,3%), Ribeirão Pires (11,1%); 

e São Lourenço da Serra (10,0%) e Itapevi (6,3%). 

A análise global das perdas de geocodificação segundo raça/cor mostrou 

um gradiente crescente de perdas para a raça/cor branca (4,3%), parda (7,8%) e 

preta (13,5%), o que indica que existe um pior preenchimento do endereço de 

residência para os óbitos da população parda e preta. Embora tenha se verificado o 

mesmo fenômeno em alguns municípios, essa análise deve considerar os efeitos do 

pequeno número de óbitos, especialmente da população de raça/cor preta. 

A Figura 6 mostra a localização espacial de todos os óbitos por homicídios 

geocodificados no período de estudo na RMSP. Observa-se um grande acúmulo 

desses óbitos no município de São Paulo e adjacências. 
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Figura 6 Óbitos por homicídios na população de 15 anos ou mais de idade, 
geocodificados por endereço de residência, na Região Metropolitana de São Paulo, 
no período de 2007 a 2013. 

 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. Mapa digital da Região 
Metropolitana de São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 

A Figura 7 mostra a localização espacial dos óbitos masculinos por 

homicídios geocodificados. Os óbitos ocorrem em quase todo o município de São 

Paulo e em boa parte dos seus vizinhos mais próximos. Todos os municípios da 

RMSP contabilizaram óbitos no período de estudo. 
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Figura 7 Óbitos por homicídios na população de 15 anos ou mais de idade do sexo 
masculino, geocodificados por endereço de residência, na Região Metropolitana de 
São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. Mapa digital da Região 
Metropolitana de São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 
 

A Figura 8 mostra a localização espacial dos óbitos femininos por 

homicídios geocodificados. Observa-se claramente o menor acúmulo no 

município de São Paulo, em comparação aos óbitos masculinos, predominando 

em regiões periféricas da cidade e espalhados nos demais municípios da RMSP, 

no período de estudo. 
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Figura 8 Óbitos por homicídios na população de 15 anos ou mais de idade do sexo 
feminino, geocodificados por endereço de residência, na Região Metropolitana de 
São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. Mapa digital da Região 
Metropolitana de São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 
 
 

4.4.2 Análises de Varredura Espacial, Temporal, Espaço-temporal e de 
Variação Espacial das Tendências Temporais 

 
 

Aplicando-se a técnica de análise de varredura na totalidade dos óbitos por 

homicídio de 15 anos ou mais de idade, foram identificados nove aglomerados 

espaciais estatisticamente significativos. Os riscos relativos dos aglomerados 

variaram de 1,2 a 2,0, conforme mostra a Figura 9. Observa-se que os aglomerados 

por homicídios se concentraram nas regiões central, norte e sul da capital paulista. Na 

região oeste da RMSP, foram identificados aglomerados envolvendo os municípios de 

Taboão da Serra, Embu, Cotia, Vargem Grande Paulista, Barueri, Santana de 
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Parnaíba, Carapicuíba, Jandira e Osasco; e na região sul, Itapecerica da Serra, 

Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra e Juquitiba. Ao norte e a leste da RMSP, os 

aglomerados atingiram os municípios de Mairiporã, Santa Isabel, Guarulhos, Arujá, 

Itaquaquecetuba e parte do extremo leste do município de São Paulo. Já, na região 

do ABC paulista, os aglomerados de homicídios ocorreram nos municípios de 

Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. 

 

Figura 9 - Aglomerados espaciais e respectivos riscos relativos (RR) dos óbitos 
por homicídios na população de 15 anos ou mais de idade, na Região 
Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

  

Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População e Mapa digital 
da Região Metropolitana de São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
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Por meio da análise estatística de varredura espaço-temporal do 

conjunto de óbitos por homicídio de 15 anos ou mais de idade, ocorridos no período 

de 2007 a 2013, foram identificados nove aglomerados espaço-temporais 

estatisticamente significativos. Esses aglomerados englobaram, na região do ABC, 

áreas de ponderação nos municípios de Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. A leste da 

RMSP, os aglomerados englobaram áreas dos municípios de Suzano, 

Itaquaquecetuba, Arujá, e ao norte, Guarulhos, Mairiporã e Santa Isabel; e a oeste, os 

municípios de Santana de Parnaíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Osasco, Carapicuíba, 

Cotia, Vargem Grande Paulista, Embu, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra. Já na 

capital paulista, os aglomerados de homicídios atingiram as bordas das regiões norte, 

leste e oeste, bem como a região central. Os riscos relativos espaço-temporais 

variaram de 1,4 a 3,1, conforme apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 - Aglomerados espaço-temporais e respectivos riscos relativos (RR) 
dos óbitos por homicídios na população de 15 anos ou mais de idade, na Região 
Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População e Mapa digital 
da Região Metropolitana de São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
 

 
 

Na análise de variação espacial das tendências temporais do conjunto 

de óbitos por homicídios de 15 anos ou mais de idade, ocorridos no período de 2007 

a 2013, foram identificados três aglomerados estatisticamente significativos que 

apresentaram tendência temporal interna crescente e externa decrescente. Um deles 

localiza-se, em sua quase totalidade, na zona leste, e outro no extremo da zona oeste 

do município de São Paulo. O terceiro localiza-se a oeste da RMSP, nos municípios 

de Cotia, Itapevi, Jandira e Taboão da Serra (Figura 11). 
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Figura 11 - Aglomerados de variação espacial das tendências temporais, 
respectivos riscos relativos (RR) e tendências de incremento anual internas e 
externas dos óbitos por homicídios na população de 15 anos ou mais de idade, na 
Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População e Mapa digital 
da Região Metropolitana de São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
 
 
 
 

 
A análise de varredura espacial na população masculina do conjunto de 

óbitos por homicídio de 15 anos ou mais de idade, ocorridos no período 2007 a 2013, 

mostra nove aglomerados espaciais estatisticamente significativos de óbitos por 

homicídios, cujos riscos relativos variaram de 1,3 a 2,0. Nota-se que os homicídios 

masculinos se aglomeraram espacialmente nas regiões central, norte e sul da capital 

paulista. Já na região oeste da RMSP, foram identificados aglomerados nos 

municípios de Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Cotia, Itapevi, Barueri, 

Carapicuíba, Jandira e Osasco. A norte e a leste da RMSP, os aglomerados 
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englobaram os municípios de Mairiporã, Santa Isabel, Guarulhos, Itaquaquecetuba e 

Arujá, incluindo também o extremo leste do município de São Paulo. Ainda, foram 

identificados dois aglomerados na região do ABC paulista, que englobaram regiões 

dos municípios de Diadema, Mauá e Ribeirão Pires (Figura 12). 

 

Figura 12 - Aglomerados espaciais e respectivos riscos relativos (RR) dos óbitos 
por homicídios na população masculina de 15 anos ou mais de idade, na Região 
Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População e Mapa digital 
da Região Metropolitana de São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
 
 

Já na análise de varredura espaço-temporal do conjunto de óbitos 

masculinos por homicídio de 15 anos ou mais de idade, ocorridos no período 2007 a 

2013, identificaram-se oito aglomerados espaço-temporais, estatisticamente 

significativos cujos riscos relativos variaram de 1,5 a 2,0. Esses aglomerados 

englobaram, na capital paulista, áreas de ponderação das regiões norte, oeste e leste. 
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Na região oeste da RMSP, três aglomerados incluíram os municípios de Embu, 

Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Itapevi, Jandira 

e Cotia. Na região norte e a leste da RMSP, dois aglomerados englobaram os 

municípios de Mairiporã, Guarulhos,  Santa Isabel, Suzano, Itaquaquecetuba, e Arujá. 

Na região do ABC paulista, outros dois aglomerados incluíram áreas dos municípios 

de Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. E um na capital paulista (Figura 13). 

 

Figura 13 - Aglomerados espaço-temporais e respectivos riscos relativos (RR) 
dos óbitos por homicídios na população masculina de 15 anos ou mais de idade, 
na Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População e Mapa digital 
da Região Metropolitana de São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
 
 

A análise de varredura para aglomerados de variação espacial das 

tendências temporais dos óbitos por homicídios na população masculina de 15 anos 

ou mais de idade, entre 2007 e 2013, identificou três pequenos aglomerados 
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estatisticamente significativos. Eles englobaram áreas de ponderação nas regiões 

sudoeste e extremo leste da capital, além de áreas localizadas a oeste da RMSP, nos 

municípios da Cotia, Jandira, Itapevi e Taboão da Serra. Esses aglomerados 

apresentaram tendência internas de crescimento das taxas de mortalidade, enquanto 

que externamente, as taxas decresceram (Figura 14). 

 

Figura 14 - Aglomerados de variação espacial das tendências temporais, 
respectivos riscos relativos (RR) e tendências de incremento anual internas e 
externas dos óbitos por homicídios na população masculina de 15 anos ou mais 
de idade, na Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População e Mapa digital 
da Região Metropolitana de São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
 
 

A análise da varredura espacial dos óbitos por homicídios na população 

feminina de 15 anos ou mais de idade, ocorridos no período 2007 a 2013, mostrou 

quatro aglomerados espaciais estatisticamente significativos, com riscos relativos 
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variando de 1,7 a 6,6. As áreas incluídas nesses aglomerados foram o extremo sul da 

capital paulista, municípios das regiões oeste e sudoeste da RMSP (Juquitiba, São 

Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Embu, Itapecerica da Serra, Cotia, Vargem Grande 

Paulista), e municípios das regiões norte e leste da RMSP (Guarulhos, Arujá, 

Itaquaquecetuba, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Mauá, Ribeirão 

Pires e Rio Grande da Serra) (Figura 15). 

 

Figura 15 - Aglomerados espaciais e respectivos riscos relativos (RR) dos óbitos 
por homicídios na população feminina de 15 anos ou mais de idade, na Região 
Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População e Mapa digital 
da Região Metropolitana de São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
 

 

A análise de varredura espaço-temporal dos óbitos por homicídios na 

população feminina de 15 anos ou mais de idade, ocorridos no período 2007 a 2013, 
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identificou dois aglomerados espaço-temporais estatisticamente significativos, com 

riscos relativos iguais a 1,9 e 3,7. Eles englobaram somente áreas dos municípios a 

oeste da RMSP (Barueri, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Embu, Cotia, Itapecerica da 

Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra e Juquitiba) (Figura 16). 

Não foram encontrados aglomerados de óbitos femininos estatisticamente 

significativos para a variação espacial das tendências temporais. 

 

 

Figura 16 - Aglomerados espaço-temporais e respectivos riscos relativos (RR) 
dos óbitos por homicídios na população feminina de 15 anos ou mais de idade, na 
Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População e Mapa digital 
da Região Metropolitana de São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
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Uma vez que as estatísticas de varredura também permitem identificar 

aglomerados puramente temporais, essa técnica foi aplicada aos óbitos totais por 

homicídios na população total de 15 anos ou mais e segundo sexo, considerando-se o 

período de 2007 a 2013. Nas três situações analisadas, foram encontrados 

aglomerados temporais no início do período analisado. Os aglomerados de óbitos 

totais e masculinos ocorreram entre 2007 e 2009, com riscos relativos iguais a 1,14. O 

aglomerado temporal de óbitos em mulheres ocorreu entre 2008 e 2010, com risco 

relativo de 1,13 (Figura 17). 

 

Figura 17 - Aglomerados puramente temporais e respectivos riscos relativos (RR) 
dos óbitos por homicídios na população de 15 anos ou mais de idade, 
considerando-se todos os óbitos e segundo o sexo, na Região Metropolitana de 
São Paulo, no período de 2007 a 2013. 
 

 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
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4.4.3 Características dos Aglomerados  
 
 

Foram calculadas as taxas de homicídios dentro dos aglomerados 

espaciais na população de pessoas com 15 anos ou mais de idade, segundo sexo e 

raça/cor, e comparadas com as respectivas taxas de toda a RMSP.  

A Tabela 9 mostra a taxa de homicídios por 100 mil habitantes dentro dos 

quatro aglomerados espaciais relativos aos óbitos femininos. Destaca-se que o 

aglomerado 2, localizado no munícipio de Guarulhos, foi o que teve a maior taxa (23,7 

por 100 mil mulheres), superior em 618,2% à taxa da RMSP (3,3 por 100 mil 

mulheres). 

 

Tabela 9 Óbitos e taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil 
habitantes) na população de 15 anos ou mais de idade, nos aglomerados 
espaciais do sexo feminino, na Região Metropolitana de São Paulo, no período de 
2007 a 2013. 

Aglomerados Espaciais 
– Sexo Feminino 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período   

1 18 10.870 23,7 

2 59 130.983 6,4 

3 73 161.776 6,4 

4 231 577.124 5,7 

Total RMSP 1.897 8.123.262 3,3 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
 
 

 

Ao se observar as taxas de óbitos por homicídios dentro dos 

aglomerados espaciais femininos por raça/cor, verifica-se que, apesar da categoria 

negra ter apresentado uma taxa 6,0% superior em relação à taxa da população 

branca, considerando-se toda a RMSP, o mesmo não ocorreu com as taxas nos 
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aglomerados. Estas apresentaram-se maiores entre as mulheres brancas do que nas 

negras (Tabela 10). 

 

Tabela 10 Óbitos e taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil 
habitantes) na população de 15 anos ou mais de idade, nos aglomerados 
espaciais do sexo feminino, segundo raça/cor, na Região Metropolitana de São 
Paulo, no período de 2007 a 2013. 

Aglomerados 
Espaciais – 

Sexo 
Feminino 

Raça/cor Negra Raça/cor Branca 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013)  

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

1 10 6.610 21,6 8 4.121 27,7 

2 9 33.756 3,8 43 74.818 8,2 

3 27 76.840 5,0 45 69.560 9,2 

4 99 253.815 5,6 127 233.904 7,8 

Total RMSP 733 3.025.798 3,5 1.121 4.915.193 3,3  
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
 
 

 
A Tabela 11 apresenta as taxas de mortalidade por homicídios na 

população masculina com 15 anos ou mais de idade, para os nove aglomerados 

espaciais identificados para esse grupo populacional, bem como a taxa de 

mortalidade para toda a RMSP. As taxas nos nove aglomerados espaciais no sexo 

masculino são superiores à taxa da RMSP, e muito elevadas quando comparadas 

àquelas obtidas para o sexo feminino. Chamam a atenção os aglomerados 1, 2 e 3, 

sendo o primeiro na região do ABC paulista, no município de Diadema, com taxa de 

83,0 por 100 mil homens; o segundo no município de Osasco, com taxa de 74,0; e o 

último na região central da capital paulista, com taxa de 69,9 por 100 mil homens; que 

apresentaram, respectivamente, valores 105,4%, 83,2% e 73,0% superiores à taxa da 

RMSP. 
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Tabela 11 Óbitos e taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil 
habitantes) na população de 15 anos ou mais de idade, nos aglomerados 
espaciais do sexo masculino, na Região Metropolitana de São Paulo, no período 
de 2007 a 2013. 

Aglomerados Espaciais 
– Sexo Masculino 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

1 385 66.300 83,0 

2 127 24.520 74,0 

3 104 21.258 69,9 

4 2.378 541.185 62,8 

5 162 36.245 63,9 

6 561 131.603 60,9 

7 2.080 504.369 58,9 

8 589 147.309 57,1 

9 2.006 559.946 51,2 

Total RMSP 20.479 7.239.899 40,4  
  Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 

 

 
 

 

 A Tabela 12 apresenta as taxas dos nove aglomerados espaciais dos óbitos 

masculinos segundo raça/cor, bem como essas taxas para toda a RMSP. Destacam-

se, com altas taxas, os aglomerados 2, 6 e 9 para a raça/cor branca, e os 

aglomerados 4, 8 e 9 para os negros. Apesar da taxa para a raça/cor negra ter 

apresentado valor superior em comparação à branca, quando se considerou toda a 

RMSP, na maioria das vezes as taxas dos aglomerados foram maiores para os 

brancos. As exceções foram os aglomerados 4, 5 e 8.   
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Tabela 12 Óbitos e taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil 
habitantes) na população de 15 anos ou mais de idade, nos aglomerados 
espaciais do sexo masculino, segundo raça/cor, na Região Metropolitana de São 
Paulo, no período de 2007 a 2013. 

Aglomerados 
Espaciais - Sexo 

Masculino 

Raça/cor Negra Raça/cor Branca 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

1 867 264.591 46,8 1.122 288.458 55,6 

2 52 11.913 62,4 75 12.442 86,1 

3 1.305 304.852 61,2 1.054 231.196 65,1 

4 42 7.025 85,4 54 13.035 59,2 

5 276 67.459 58,4 312 78.186 57,0 

6 88 21.918 57,4 73 13.754 75,8 

7 1.075 268.661 57,2 992 229.650 61,7 

8 303 66.635 65,0 254 63.811 56,9 

9 201 35.805 80,2 183 29.856 87,6 

Total RMSP 9.768 2.764.101 50,5 10.493 4.046.716 37,0  
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
 
 
 
 
 A Tabela 13 apresenta as taxas de mortalidade por homicídios, considerando 

todo o conjunto da população com 15 anos ou mais de idade, para os nove 

aglomerados espaciais identificados, bem como para toda a RMSP. Destacam-se os 

aglomerados 3, 7, 8 e 9, localizados nos municípios de Diadema, Osasco, e no centro 

e na zonal sul da capital paulista, com taxas entre 59,6% e 105,8% maiores do que a 

taxa da RMSP.   
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Tabela 13 Óbitos e taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil 
habitantes) na população de 15 anos ou mais de idade, nos aglomerados 
espaciais totais, na Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 
2013. 

Aglomerados 
Espaciais - 
Pop. Total 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

1 50 20.571 34,7 

2 415 138.497 42,8 

3 115 43.150 38,1 

4 123 52.916 33,2 

5 554 249.648 31,7 

6 3.520 1.645.750 30,6 

7 2.247 989.172 32,5 

8 738 362.106 29,1 

9 1.900 1.041.934 26,1 

Total RMSP 22.376 15.363.215 20,8  
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
 

A Tabela 14 apresenta as taxas de mortalidade para o conjunto da 

população com 15 anos ou mais de idade para os nove aglomerados espaciais 

identificados, bem como para toda a RMSP, considerando-se a raça/cor. Dos nove 

aglomerados, cinco apresentaram taxas maiores para a população negra, 

acompanhando a maior taxa global para os negros. Os aglomerados 4, 3 e 1 têm 

taxas de 41,1, 46,8 e 149,7 óbitos por 100 mil habitantes, e estão localizados nos 

municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Mairiporã, Mauá, Ribeirão Pires, 

Santa Isabel, na região norte e leste da RMSP e no extremo leste da capital paulista e 

a oeste nos municípios de Osasco, Barueri e Carapicuíba.  
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Tabela 14 Óbitos e taxa média de mortalidade por homicídios (por 100 mil 
habitantes) na população de 15 anos ou mais de idade, nos aglomerados 
espaciais totais, segundo raça/cor, na Região Metropolitana de São Paulo, no 
período de 2007 a 2013. 

Aglomerados 
Espaciais - 
Pop. Total 

Raça/cor Negra Raça/cor Branca 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

Óbitos 
Acumulados 
(2007-2013) 

População 
(2010) 

Taxa média 
de 

mortalidade 
no período 

1 23 2.195 149,7 27 17.482 22,1 

2 214 72.038 42,4 199 65.043 43,7 

3 46 14.028 46,8 58 26.598 31,2 

4 61 21.207 41,1 60 30.629 28,0 

5 296 124.085 34,1 253 122.781 29,4 

6 1.836 872.245 30,1 1.649 737.582 31,9 

7 1.148 535.388 30,6 1.086 489.087 31,7 

8 332 153.368 30,9 401 204.344 28,0 

9 782 460.507 24,3 1.106 569.295 27,8 

Total RMSP 10.478 5.825.485 25,7 11.610 8.976.008 18,5 
Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
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4.4.4 Perfil socioeconômico da população residente nos aglomerados 
espaciais   

 
 

A Tabela 15 apresenta alguns indicadores observados nos nove 

aglomerados espaciais dos óbitos por homicídio no sexo masculino, onde notam-se 

significativos níveis de fragilidade nos quesitos de instrução, renda e população 

ocupada, visto que a maioria dos aglomerados mostra indicadores piores do que a 

média da RMSP. Destaca-se o aglomerado 5, localizado no extremo sul da capital 

paulista, com proporção de pessoas sem instrução ou fundamental incompleto igual a 

56,0%. Além disso, 18,4% de sua população tinha renda de até 1 (um) salário 

mínimo; 42,5% estava sem nenhum rendimento e 10,3% da população 

economicamente ativa (PEA) não tinham ocupação na semana de referência do 

Censo. Em geral, quase todos os aglomerados apresentaram indicadores superiores 

quando comparados com os respectivos valores de toda a RMSP. 

 

Tabela 15 Indicadores (%) de escolaridade, renda e ocupação nos aglomerados 
espaciais significativos de óbitos por homicídio na população masculina de 15 
anos ou mais de idade, na Região Metropolitana de São Paulo, no período de 
2007 a 2013. 

Aglomerados 
espaciais 

% Sem 
instrução ou 
fundamental 
incompleto 

% Até 1 
salário 
mínimo 

% Sem 
Renda 

%  Sem 
ocupação  

1 47,8 15,7 35,8 9,5 

2 46,9 16,9 38,3 12,6 

3 42,5 15,3 34 11,1 

4 42,8 14,6 34,4 9,9 

5 56,0 18,4 42,5 10,3 

6 40,9 15,4 35,5 13,7 

7 45,5 15,1 36,9 6,1 

8 32,6 8,7 31,6 6,0 

9 46,1 16,8 34,6 8,5 

Total RMSP 37,0 13,2 31,5 8,4 

                                         Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
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A Tabela 16 apresenta os quatro aglomerados espaciais femininos, onde 

também notam-se significativos níveis de vulnerabilidade nos quesitos de instrução, 

renda e na sua população economicamente ativa sem ocupação. Destaca-se o 

aglomerado 1, localizado ao sul do município de Guarulhos, na divisa da capital 

paulista com a zona leste, que apresenta os níveis mais altos de pessoas sem 

instrução ou fundamental incompleto (56,3%), sem rendimentos (46,8%) e 

desocupadas (15,4%). Os valores dos indicadores considerados foram sempre 

maiores nos aglomerados, quando comparados com os respectivos indicadores da 

RMSP. 

 

 

 
Tabela 16 Indicadores (%) de escolaridade, renda e ocupação nos aglomerados 
espaciais significativos de óbitos por homicídio na população feminina de 15 anos 
ou mais de idade, na Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 
2013. 

Aglomerados 
espaciais 

% Sem 
instrução ou 
fundamental 
incompleto 

% Até 1 
salário 
mínimo 

% Sem 
Renda 

% Sem 
ocupação 

1 56,3 15,7 46,8 15,4 

2 49,8 19,6 38,7 14,1 

3 45,8 15,9 35,0 10,4 

4 51 18,1 38,6 10,2 

Total RMSP 38,3 13,5 32,3 8,8 

                               Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
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4.4.5 Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) e os Aglomerados 
Espaciais 

 

 

De acordo com o indicador de vulnerabilidade (IPVS) de 2010 da 

Fundação SEADE, a população residente da RMSP está distribuída em sete grupos 

entre baixa e alta vulnerabilidade social, sendo 0 “não classificados”; 1 “baixíssima 

vulnerabilidade”; 2 “vulnerabilidade muito baixa”; 3 “vulnerabilidade baixa”; 4 

“vulnerabilidade média”; 5 “vulnerabilidade alta (urbanos)”; 6 “vulnerabilidade muito 

alta (aglomerados subnormais urbanos)” e 7 “vulnerabilidade alta (áreas rurais)”, 

sendo as classificações 5, 6 e 7 relativas às populações mais expostas. A Figura 18 

apresenta a distribuição da população residente da RMSP segundo os valores do 

IPVS, que mostra que 49,2% da população reside em áreas de baixíssima ou muita 

baixa vulnerabilidade (grupos 1 e 2), e cerca de 17,4% reside em áreas de alta e 

muita alta vulnerabilidade (grupos 5, 6 e 7). 
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Figura 18 - Distribuição da população residente, segundo grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)2010, 
na Região Metropolitana de São Paulo, 2010. 

  

Fonte: IPVS - Fundação SEADE, 2010. 
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As Figuras 19 e 20 apresentam, respectivamente, as distribuições da 

população total dos aglomerados espaciais de óbitos por homicídio femininos e 

masculinos segundo os grupos do IPVS. Nota-se, tanto para os aglomerados 

femininos, como masculinos, maiores proporções de população residindo em áreas 

com piores valores do IPVS, quando comparados com o total da RMSP (Figura 18).  

Nos quatro aglomerados femininos, a proporção de população residente 

em áreas de alta e muita alta vulnerabilidade variou de 32,9% (aglomerado 3) a 

55,5% (aglomerado 2).  

Dos nove aglomerados masculinos, oito apresentam proporção de 

população residente em áreas de alta e muita alta vulnerabilidade entre 19,4% 

(aglomerado 6) e 53,1% (aglomerado 9). Chama a atenção o aglomerado 8, com 

apenas 1,8% de população nesses grupos de IPVS.  

Observa-se que, de forma geral, os aglomerados femininos ficam em 

áreas mais vulneráveis do que os masculinos, pois 3 dos 4 aglomerados femininos 

apresentam 40% ou mais da população residente em áreas vulneráveis, enquanto 

apenas um aglomerado masculino encontra-se nessa categoria. 

Em todos aglomerados femininos e masculinos, há a presença de 

população residindo em setores com aglomerados subnormais, à exceção do 

aglomerado 8 masculino. Segundo o IBGE (2010), o aglomerado subnormal é uma 

forma de ocupação irregular de terrenos para fins de habitação em áreas urbanas e, 

em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços 

públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. No Brasil, 

esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes como favelas, 

invasões, comunidades, loteamentos irregulares, entre outros. 
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Figura 19 - Distribuição do total de pessoas responsáveis nos quatro aglomerados espaciais de óbitos por homicídios em pessoas do 
sexo feminino de 15 anos ou mais de idade, segundo grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 2010, na Região 
Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 
. 
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Fonte: IPVS - Fundação SEADE, 2010. 
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Figura 20 - Distribuição do total de pessoas responsáveis nos nove aglomerados espaciais de óbitos por homicídios em pessoas do 
sexo masculino de 15 anos ou mais de idade, segundo grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 2010, na Região 
Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 
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Fonte: IPVS - Fundação SEADE, 2010. 
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A Figura 21 apresenta alguns dos aglomerados espaciais encontrados, tanto para homens como para mulheres, segundo a 

classificação do IPVS. Pode-se constatar a mesma situação apresentada e descrita nas Figuras 19 e 20, só que apresentada 

graficamente em mapas. 

 
Figura 21 - Distribuição dos aglomerados espaciais de óbitos por homicídios no sexo feminino (A) e masculino (B) de 15 anos ou mais 
de idade, segundo grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 2010, na Região Metropolitana de São Paulo, no período 
de 2007 a 2013. 
 

 
 

Fonte: IPVS - Fundação SEADE, 2010. 

 



94 
 

Os aglomerados espaciais femininos e masculinos ocorreram, na 

capital paulista, em regiões localizadas nos extremos norte, sul e à leste, em 

geral, em áreas com alta ou muito alta vulnerabilidade. Os demais aglomerados 

encontrados na RMSP ocorreram nos arredores da capital e, em geral, também 

em áreas de alta ou muito alta vulnerabilidade.  

Os aglomerados espaço-temporais masculinos mantiveram o 

mesmo padrão dos aglomerados espaciais identificados na capital paulista, 

atingindo áreas das zonas oeste, norte e leste e também em áreas de alta ou 

muito alta vulnerabilidade. Já os aglomerados espaço-temporais de homicídios no 

sexo feminino localizaram-se, praticamente, em toda a área da zona oeste da 

RMSP, ocupando, como identificado para os demais aglomerados, áreas também 

com alta ou muito alta vulnerabilidade. 
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5  DISCUSSÃO 

 
 

Este estudo identificou uma tendência de redução da mortalidade por 

homicídios na população de 15 anos e mais da RMSP, no período de 2007-2013. 

As taxas de mortalidade no total foram mais elevadas na população masculina, 

jovem e negra. A análise espacial identificou nove aglomerados de óbitos 

masculinos e quatro femininos, sendo a maioria localizada em áreas com piores 

indicadores socioeconômicos. Em relação à análise espaço-temporal, foram 

identificados oito aglomerados de óbitos masculinos e dois femininos em diversos 

períodos de tempo, para ambos os sexos (cinco aglomerados entre 2007 e 2009; 

um de 2008 a 2010; um entre 2010 e 2012 e um de 2011 a 2013 para os homens 

e, para as mulheres, um aglomerado de 2007 a 2009 e um de 2008 a 2010). 

Além disso, na análise de variação espacial das tendências temporais, 

que identificou três aglomerados masculinos, sendo dois na capital paulista 

(extremos das zonas leste e oeste), e um a oeste da RMSP, observou-se 

crescimento da taxa de mortalidade em áreas periféricas do MSP e dos 

municípios de Cotia, Carapicuíba e Taboão da Serra, sobretudo em regiões com 

aglomerados subnormais. O mesmo não ocorreu na população feminina, para a 

qual não se obteve nenhum aglomerado significativo com essa técnica de 

varredura. 

Há vários estudos que buscam retratar a desigualdade socioeconômica 

em função da diminuição e/ou do aumento das taxas de mortalidade por 

homicídios no país e no mundo, como o realizado por SHARKEY e FRIEDSON 

(2019), que avaliou o impacto da queda das taxas de homicídio na expectativa de 

vida ao nascer e nos anos potenciais de vida perdidos entre jovens americanos e 
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afro-americanos, de 1991 a 2014. Esses autores sugerem que essa queda 

representa um avanço na Saúde Pública para este grupo, com um aumento de 

0,8 anos na expectativa de vida ao nascer para os homens afro-americanos. 

Outros estudos, como o de RIDDELL (2018), avaliou os 50 estados 

americanos entre 2008 e 2016 e encontrou diferenças entre as taxas de homicídio 

e taxas de suicídio entre os brancos e negros, e descobriu que os negros 

americanos eram mais acometidos por homicídios, enquanto os brancos eram 

mais acometidos por suicídios. Já no Brasil, SOARES FILHO (2011) avaliou a 

série temporal das taxas de mortalidade por homicídio, entre 2000 e 2009, e 

encontrou quase 70,0% dos homicídios entre os negros, mesmo naqueles com 

maiores níveis de escolaridade. Essas mortes acometem mais a população negra 

de 15 a 59 anos, em vários municípios brasileiros de pequeno, médio e grande 

porte (LAPPI-SEPPÄLÄ et al., 2016; DARE et al., 2019; SOARES FILHO et al., 

2020). 

Da mesma forma, desigualdades socioeconômicas foram observadas 

no presente estudo, dentro dos aglomerados espaciais femininos e masculinos, 

que mostraram altos percentuais de população sem instrução ou com ensino 

fundamental incompleto, sem renda e sem ocupação. 

O trabalho de NERY et al. (2012) analisou os regimes espaciais da 

dinâmica de homicídios dolosos na cidade de São Paulo entre 2000 e 2008, 

utilizando como unidade de análise os setores censitários. Encontrou entre outros 

resultados aglomerados de alto risco na cidade, o que concorda com os achados 

do presente estudo, com a ressalva de que a coincidência entre os aglomerados 

foi apenas parcial. 
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Esses aglomerados espaciais e temporais de alto risco também são 

perceptíveis nas regiões fronteiriças da Capital com os demais municípios da 

RMSP, como: Osasco, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu, Diadema, 

Mauá e Itaquaquecetuba. 

Já em outro trabalho, NERY et al. (2019) analisaram os padrões 

urbano-demográficos da Capital paulista entre os quatro últimos censos 

disponibilizados pelo IBGE, de 1980; 1991; 2000 e 2010, por análise multifatorial 

com vários indicadores geológicos, ambientais, sanitários e de higiene; 

mobilidade, homicídios e perfil populacional. Os autores classificaram o perfil 

dessas áreas em oito grupos, sendo que em três deles as características comuns 

eram os altos padrões de homicídios; condições de moradias precárias, 

prevalecendo os aglomerados subnormais; riscos geológicos e piores índices de 

atendimento de água, esgoto e coleta de lixo. Igualmente, os aglomerados 

espaciais identificados em nosso estudo apresentaram 42,0% e 15,7% de 

população residindo em moradias subnormais, para o sexo masculino e feminino, 

respectivamente. Também houve concordância entre as áreas de vulnerabilidade 

alta e muito alta e de alto risco para homicídios. 

Estudo realizado por Barrozo (2018), sobre a mortalidade por doença 

do aparelho circulatório e mortalidade infantil, intitulado Saúde Urbana em Mapas: 

discutindo o papel do contexto socioeconômico do lugar, também utilizou a 

análise de varredura para estimar os riscos relativos das áreas de ponderação do 

Município de São Paulo, em conjunto com alguns indicadores sociais, como 

renda, condições socioeconômicas, desigualdade social, segregação residencial e 

outros. O estudo observou importantes associações espaciais em territórios da 
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capital paulista para o índice de concentração nos extremos (ICE), que é uma 

medida de polarização sócio-espacial que varia entre -1 ou +1 e que mede a 

concentração geográfica simultânea entre dois grupos distintos. Quanto mais 

próximo o valor do indicador estiver desses polos (negativos ou positivos) será os 

valores dos extremos dos grupos privilegiados sobre os não privilegiados nos 

diversos indicadores estudados; assim, utilizou-se essa técnica para renda, 

segregação residencial e raça/cor no Município. Esse estudo contribuiu com o 

método escolhido no presente estudo para a identificação dos aglomerados 

espaciais e temporais das áreas de ponderação, por meio de varredura espacial 

para a localização de populações vulneráveis em territórios segregados, 

reforçando as análises socioeconômicas e ambientais das áreas identificadas, 

como os distritos de Marsilac, e Parelheiros nos aglomerados masculinos 4 e 5. 

Estudo anterior (PERES et al., 2008) do ano 2000, que analisou os 

homicídios, o desenvolvimento socioeconômico e a violência policial no Município 

de São Paulo, por meio de indicadores socioeconômicos como: renda, educação, 

habitação (número de moradores por domicílio particular permanente), violência e 

violência policial (número de vítimas fatais decorrentes da ação policial), também  

mostrou que, quanto piores os indicadores educacionais e a situação de renda, 

maiores os coeficientes de mortalidade. Esses piores indicadores localizaram-se 

nas extremidades do Município paulista, como o distrito de Marsilac, na zona sul, 

confirmando a existência de associação entre mortalidade por homicídios, ação 

policial e baixos níveis de desenvolvimento econômico 

Alguns autores sugerem explicações para as altas taxas de 

homicídios na RMSP. Segundo FELTRAN (2012), no período de 1992 a 2011, em 

São Paulo, houve uma alternância ou ambivalência de poderes entre a atuação 
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do poder do Estado (forças policiais) e o poder das organizações criminosas em 

gerar medo e/ou terror na população visando o controle nos territórios. As taxas 

de homicídios variaram desde os altíssimos valores apresentados nos anos 1990 

até a queda surpreendente dos anos 2000, e seu acirramento em 2011. A queda 

das taxas entre 2001 e 2006 retrata o período do encarceramento maciço de 

jovens negros do sexo masculino, entre 15 e 25 anos, junto com o surgimento de 

organizações criminosas, que modulavam as tensões nessas áreas periféricas 

(FELTRAN, 2008; FELTRAN, 2012; SANTOS, 2017). 

Esses estudos mostram que, de 2006 a 2011, as tensões entre 

policiais e suspeitos de crimes eram elevadas, e as taxas de mortalidade nesse 

período aumentaram principalmente na RMSP e nos extremos periféricos do 

Município paulista, nas zonas leste e sul. Foram afetados preferencialmente os 

adolescentes e jovens adultos entre 15 e 25 anos, negros, com baixa renda e 

ocupantes das áreas de moradia subnormal nessas regiões (FELTRAN, 2012; 

ROUTTI, 2017). Esses resultados estão em conformidade com os achados do 

presente estudo, ao identificar como áreas de risco os aglomerados espaciais na 

população total e na população masculina e, principalmente, nos aglomerados de 

variação espacial das tendências temporais, localizados nos Municípios de São 

Paulo, Carapicuíba, Cotia, Itapevi e Taboão da Serra. 
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5.1 – A MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS SEGUNDO SEXO, FAIXA 
ETÁRIA E RAÇA COR 

 
 

No presente estudo, identificou-se que a RMSP registrou taxa média de 

20,8 óbitos por homicídios por 100 mil habitantes de 15 anos de idade e mais, 

onde mais de 60,0% dos seus municípios superaram essa média. Quanto à 

especificidade do gênero, o sexo masculino alcançou taxa média de 40,4 óbitos 

por 100 mil habitantes, enquanto no sexo feminino, a taxa média foi de 3,6, 

prevalecendo altas taxas de homicídios para os negros em comparação aos 

brancos. 

Na região sudoeste do Brasil, segundo o Atlas da Violência do IPEA 

(2020), observou-se a existência de padrões espaciais bem diferentes das taxas 

de homicídios, visto que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro obteve os 

maiores patamares, enquanto as mesorregiões paulistas, entre elas a RMSP, 

registraram as menores taxas de homicídios; porém, as taxas entre os negros 

apresentaram aumento de 11,5% de 2008 a 2018, no Brasil. 

Já o Atlas da Violência (2016), indica que as maiores taxas de 

homicídios no Brasil encontram-se nas faixas etárias de 15 a 34 anos para os 

homens e de 15 a 29 anos para as mulheres, e que as mortes se reduzem 

conforme o aumento da idade, o que também foi observado no presente estudo, 

tanto para os homens como para as mulheres, na população total e segundo a 

raça/cor branca e negra. 

Nossos resultados também mostraram que os negros possuem as 

maiores taxas de mortalidade por homicídios, tanto na população total como no 

sexo masculino, em quase todas as faixas etárias. Já no sexo feminino, esse 
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padrão muda, sendo a categoria branca a detentora das maiores taxas de 

mortalidade por homicídio, à exceção da faixa etária de 25 a 39 anos.  

DARE (2019) observou que os negros americanos e latinos americanos 

possuíam até 30 vezes mais chances de serem acometidos por homicídios 

nessas faixas etárias, em ambos os sexos. O mesmo foi apontado pelo estudo do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2020), que retrata o perfil da violência 

letal no Brasil, em que os negros respondem por mais de 74,4% das vítimas de 

homicídios.  

É importante destacar que o debate em torno da violência contra a 

mulher fica, por vezes, invisibilizado diante das maiores taxas entre os homens, 

ou mesmo pela resistência em reconhecer este tema como um problema de 

política pública (IPEA, 2016). No entanto, as taxas de homicídios femininos 

apresentaram crescimento no Brasil, entre 2004 e 2014 (IPEA, 2016), e ficaram 

em um patamar que variou de 3,9 a 4,7 por 100 mil mulheres. Essa tendência não 

se verificou neste estudo, que apontou para uma estabilidade nas taxas. Em 

relação à magnitude, a taxa de homicídios femininos na RMSP é inferior à 

verificada para o Brasil e alguns estados das Regiões Norte e Nordeste, porém, 

superior à de Santa Catarina (IPEA, 2016). 

Uma questão importante para os homicídios femininos é a questão do 

feminicídio, que tem se mostrado um importante problema no Brasil. Porém há 

dificuldades na geração dessas estatísticas, pois nem todo homicídio de uma 

mulher é um feminicídio. Este é definido como o crime que tem como 

circunstância qualificadora do homicídio o fato de ocorrer contra a mulher em 

razão de sua condição de sexo feminino, isto é, quando o crime envolve violência 

doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, sendo tipificado 
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pela lei 13.104 de 2015. Ou seja, é um crime de ódio realizado com crueldade e 

que inclui várias formas de violências como xingamentos, desconfianças, 

agressões físicas e morte (ROMIO, 2009; ROMIO, 2017). Segundo alguns 

autores, para melhor compreender o feminicídio, é preciso entendê-lo do ponto de 

vista da violência estrutural da sociedade em conjunto com a violência de gênero 

que ocorre em muitos domicílios, até mesmo como um retrato do cenário bélico 

das ruas. Desse modo,  para uma melhor compreensão desse fenômeno, é 

imprescindível a utilização do BO (Boletim de Ocorrência) como fonte de 

pesquisa, dado que ele pode explicitar as diversas relações entre os envolvidos e 

as circunstâncias desse tipo de crime  (ROMIO, 2009; PRADO, 2017; ROMIO, 

2017;). Assim, com os dados do SIM, a rigor não é possível identificar o 

feminicídio, pois a DO traz apenas informações sobre as vítimas, dificultando o 

entendimento do contexto e do cenário da violência (ROMIO, 2017). 

 

 

5.2 – ANÁLISE TEMPORAL 
 

Neste estudo, observou-se tendência decrescente do total de 

homicídios. Esses resultados estão de acordo com uma análise que identificou 

tendências diferentes, conforme o porte populacional dos municípios brasileiros, 

com destaque para o decréscimo da taxa de mortalidade por homicídios em 

municípios metropolitanos de grande porte e da Região Sudeste, tanto para 

homens como para mulheres, no período de 2000-2015 (SOARES FILHO et al., 

2020). Essa tendência de decréscimo segue o observado no período de 2001-
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2008 para o Município de São Paulo, que responde por metade dos homicídios da 

RMSP (PERES et al., 2011). 

ADORNO et al. (2019) identificaram redução das taxas de homicídios 

em homens, no período de 1970 a 2016, onde levantaram possíveis motivos para 

tal acontecimento na RMSP, bem como para a Capital paulista, como a influência 

do Primeiro Comando da Capital (PCC) em intermediar e de ajuizar os conflitos 

nessas regiões induzindo e impondo sua vontade a partir de 2006, o que 

possivelmente contribuiu para a redução dos homicídios. Outros fatores, como a 

melhoria no nível educacional, a política de desarmamento, a ampliação do 

encarceramento criminoso, a diminuição dos jovens no Estado, a maior 

importância dos fatores socioeconômicos e, principalmente, alterações na 

estrutura etária, foram identificados no período de 1979 a 2013, como prováveis 

norteadores da redução das taxas de homicídios (SANTOS et al., 2017; SOARES 

FILHO et al., 2020). 

 

5.3 – A GEOCODIFICAÇÃO E AS TÉCNICAS DE ANÁLISE ESPACIAL 
 

Primeiramente, há a necessidade de se falar sobre o trabalho de 

geocodificação dos 22.376 casos de óbitos por homicídio e suas etapas no 

presente estudo, que representaram 92,3% do total de 24.233 óbitos, onde o 

investimento de tempo e de recursos humanos permitiu obter uma expressiva 

taxa de geocodificação. 

Destaca-se que a geocodificação realizada, tanto pela busca ativa 

(verificação pontual dos óbitos por endereço de residência via internet), como na 

utilização dos servidores do Google Earth, Google Maps e Easymapmaker, 
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corroborou para a exatidão das análises espaciais, espaço-temporais e de 

variação espacial das tendências temporais nas áreas de ponderações do IBGE.  

Estudos descritivos sobre mortalidade podem incluir aproximação 

geográfica, temporal e populacional para caracterizar áreas de maior ou menor 

risco relativo e suas vulnerabilidades sociais (ÁLVAREZ, 2009; ANDRADE, 2013; 

AMADOR, 2017). Quanto à questão geográfica, realizar estudos em pequenas 

áreas pode produzir resultados que talvez não fossem obtidos utilizando-se 

divisões territoriais muito amplas. Destaca-se que essa é uma principais 

características do presente estudo, a de desenvolver análises em áreas internas 

aos municípios. E isso só foi possível em função da sistemática de geocodificação 

utilizada, a qual permitiu associar os locais de residência dos que sofreram 

homicídios  às áreas de ponderação do IBGE. 

Destaca-se também, para que os objetivos do estudo fossem atingidos, 

a utilização das estatísticas de varredura que consideram o local geográfico de 

residência dos óbitos por homicídios, quais sejam a varredura puramente 

espacial, a espaço-temporal e a de variação espacial nas tendências temporais. 

Essas técnicas possibilitaram identificar aglomerados estatisticamente 

significativos para a mortalidade por homicídio em indivíduos de 15 anos de idade 

e mais, estratificados por sexo, raça/cor e faixa etária, nas 633 áreas de 

ponderação que compõem a Região Metropolitana de São Paulo, com seus 39 

municípios. 
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5.4 – COMPARAÇÃO DOS AGLOMERADOS DE MORTALIDADE POR 
HOMICÍDIO COM O ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL 
(IPVS) NA RMSP 

 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), um indicador 

desenvolvido com base na análise dos dados dos setores censitários do Censo 

Demográfico 2010 (SEADE, 2013), representa uma tipologia de situações de 

exposição à vulnerabilidade, agregando aos indicadores de renda outros referentes 

ao ciclo de vida familiar e escolaridade, no espaço intraurbano. A maioria dos 

aglomerados de óbitos por homicídio identificados na análise espacial está localizada 

em áreas com piores indicadores socioeconômicos, considerando os grupos de alta e 

muita alta vulnerabilidade, que inclui moradias em áreas subnormais/favelas. 

Estudos anteriores mostraram a relação das taxas de homicídio com 

vulnerabilidade social, tratando-se de um dos indicadores mais sensíveis da 

desigualdade social nos grandes centros urbanos (PERES et al., 2007; PEREIRA et 

al., 2016; DIAS et al., 2019; BERMUDI et al, 2020). 

PERES et al. (2008) encontraram uma associação forte e significativa 

entre os coeficientes de mortalidade por homicídio e todos os indicadores de 

desenvolvimento socioeconômico e violência policial no MSP, em 2000. Outro estudo, 

realizado em Belo Horizonte, mostrou taxas de três a seis vezes maiores nas favelas 

quando comparadas com as taxas da cidade formal, ou seja, a parte da cidade que 

teve urbanização legal, e mais mortes em homens negros, jovens e de baixa 

escolaridade, nas vias públicas e nos territórios vulneráveis (DIAS et al., 2019). Da 

mesma forma, PORTELLA et al. (2019) associaram os maiores coeficientes de 

homicídios dolosos nos 98 bairros de Salvador com os piores índices 

sociodemográficos, como esgotamentos sanitários, pobreza, tráfico de drogas e maior 
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proporção de homens negros de 15 a 49 anos. Já LEVINE et al. (2020) verificaram, 

no estado do Texas (EUA), uma associação das taxas de homicídio com os piores 

indicadores sociais na população negra de 15 a 29 anos, enquanto os brancos 

tiveram as maiores taxas de suicídio. 

 

5.5 – VIOLÊNCIA E RACISMO INSTITUCIONAL 
 
 
Os resultados das análises espaciais neste trabalho, que identificou 

aglomerados espaciais para a mortalidade por homicídios na RMSP, permitiram 

também observar que somente em um aglomerado não havia a segregação 

residencial, ou seja, não existiam moradias subnormais (favelas) contidas nesse 

território; contudo, vale ressaltar que este aglomerado se localiza na região 

central da Capital paulista. Com exceção desse aglomerado central, os demais 

aglomerados concentraram, ao todo, 57,7% de todas as áreas de moradias 

subnormais da RMSP, com as mais altas taxas e os piores indicadores 

socioeconômicos. 

GOMES (2017) e ALVES (2011) discutem as necropolíticas1 espaciais 

e os necropoderes2 espaciais instituídos nas áreas e/ou territórios vulneráveis, 

constituindo-se por governança estatal, o que sugere um padrão espacial 

mórbido, seja por omissão ou por atuação do Estado reforçando o racismo 

institucional. 

                                            
1 ² 
 Os conceitos de necropoder e governamentalidade discutidos por Michael Foucault e 
Achille Mbembe, respectivamente, sustentam o argumento de que a distribuição 
desigual da morte se constitui em uma necro-política estatal de gestão do espaço 
urbano e controle da população. 
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Segundo WERNERCK (2016), em seu trabalho “Racismo institucional e 

saúde da população negra”, o racismo possui três dimensões, de acordo com o 

modelo proposto por C. P. Jones: racismo pessoal/internalizado (sentimento, 

condutas); racismo interpessoal (ações, omissões) e racismo institucional 

(material, acesso ao poder). Sendo o racismo, em qualquer dessas três 

dimensões, reconhecido como um dos fatores centrais de iniquidades em todas 

as regiões do país e nas instituições, ele é mais visto como um sistema, por meio 

de estruturas políticas, práticas e normas, muito similar ao racismo institucional. 

Este último, por sua vez, é definido como o fracasso coletivo das instituições em 

promover um serviço profissional e adequado às pessoas por causa da sua cor, 

conforme defendido pelo grupo Pantera Negras em 1967 sobre o racismo 

institucional.(WERNECK, 2016). 

O racismo institucional, ou racismo sistêmico, encontra-se em várias 

instituições, como na segurança pública, na saúde, na educação e outras; 

contribuindo para a vulnerabilidade de indivíduos ou grupos na perspectiva de 

seus direitos, até mesmo o mais fundamental - a vida. 

As forças policiais desempenham um papel importante nesse contexto. 

Observa-se menor frequência de negros no alto escalão do comando da Polícia 

Militar. Já na soma das categorias de sargento, cabo e soldado; registra-se um 

contingente de 55,3% de brancos e 44,4% de negros, que estão na linha de frente 

no combate ao crime. No entanto, vale ressaltar que, segundo os Anuários 

Brasileiros de Segurança Pública (FBSP 2013, 2019 e 2020), a vitimização 

desses agentes públicos e as más condições de trabalho para homens e 

mulheres potencializam as frustações aquarteladas e se exteriorizam em ações 

de desvio de condutas e maior discriminação racial na população em geral, mas 
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principalmente na masculina jovem e negra. Segundo o IPEA (2013), a 

discriminação racial, bem como a atuação policial, tem fortes indícios de 

vitimização por agressões dos jovens negros, em 6,5%, contra 3,7% dos jovens 

brancos, por parte de policiais brancos. 

Os óbitos de negros por homicídios em áreas periféricas da capital 

paulista reforçam o triste conceito de genocídio do negro por um processo de 

racismo mascarado e velado nas diversas instituições (VERGNE, 2015; 

NASCIMENTO, 2016). 

De acordo com a revista The Lancet, o racismo mata e isso é uma  

crise de saúde pública que não podemos mais ignorar, em nenhum lugar; seja 

aqui ou nos Estados Unidos, a dor é de todos, brancos e negros. Mesmo em 

momentos de restrição sanitária, por enfrentamento da pandemia de COVID-19, 

foram escancaradas as iniquidades sociais em vários países, exemplificando-se 

com o famoso episódio em que o óbito por homicídio de um homem negro fez 

eclodir manifestações e toque de recolher nos Estados Unidos por conta de má 

ação policial (DEVAKUMAR, 2020). 

No Brasil ainda persiste a indiferença a tantas mortes de negros, e 

agimos com normalidade e conformismo, até quando!? 

 

5.6 – LIMITAÇÕES E POTENCIALIDADES DO ESTUDO 
 

 

Dentre as principais limitações desse trabalho, destacam-se: 
 

 As perdas na geocodificação foram mais elevadas para a raça/cor 

parda e preta em comparação à branca, o que pode ter contribuído 
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para subestimar a mortalidade por homicídio na população negra. 

Essas maiores proporções podem indicar que esses grupos residem 

em áreas de ocupação desordenada, sem uma clara identificação de 

logradouro, e também que existe um pior preenchimento do endereço 

de residência desses óbitos. 

 Embora estejam disponíveis dados de óbitos para períodos mais 

recentes, a análise se limitou aos anos em torno de 2010, em razão 

da não disponibilidade de denominadores, dados populacionais por 

raça/cor, e de indicadores sociodemográficos para as áreas 

intramunicipais fora do ano censitário. 

 Em se tratando de um estudo ecológico, vale comentar sobre o 

potencial de ocorrência da falácia ecológica. Isso foi evitado, sempre 

que possível, ao se restringir a interpretação dos resultados às áreas 

de ponderação, e não aos indivíduos estudados.  

 

 

Dentre as principais potencialidades desse trabalho, merecem 
destaque: 
 

 
 A utilização de metodologias adequadas para a investigação da 

mortalidade por homicídio no espaço e no tempo, que contribuirá para 

outros estudos a serem realizados com o mesmo enfoque. 

 A partir dos métodos utilizados, obteve-se excelente resultado da 

geocodificação dos óbitos (93,0%), o que refletiu positivamente nas 

análises espaciais, espaço-temporais e de variação espacial das 

tendências temporais desse estudo. 
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 O próprio delineamento do estudo ecológico, por abordar áreas 

geográficas bem delimitadas e intramunicipais, como as áreas de 

ponderação, onde as variáveis gerais puderam ser analisadas e 

comparadas por meio de indicadores de condições de vida e 

indicadores socioeconômicos. 

 
 A utilização da base de dados secundária robusta e confiável do 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).  
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6 -  CONCLUSÕES 
 

 
As mortes por homicídios na RMSP têm cara e cor pré-definidas, para 

as áreas mais vulneráveis e com segregação residencial nos aglomerados 

identificados nas áreas territoriais já conhecidas pelas autoridades de segurança 

pública, retratadas no presente estudo, que identificou espacialmente essas 

localidades no espaço, no tempo, e segundo os grupos de faixa etária, sexo e 

raça/cor.  

Nos diversos municípios ao redor da capital paulista, e em regiões 

periféricas e carentes da Capital, homens jovens foram mais vulneráveis e mais 

suscetíveis ao óbito por homicídio. No entanto, apesar de os negros, (tanto 

homens como mulheres) apresentarem maior risco de morrer por homicídios do 

que os brancos, em toda a RMSP, nos aglomerados espaciais o risco de morrer 

foi em geral, maior para os brancos do que para os negros, em áreas vulneráveis 

e/ou adjacentes a estas, reforçando as iniquidades existentes nesses territórios 

para todos os grupos. A utilização de ferramentas de análises e técnicas 

espaciais em SIG possibilita uma melhor compreensão dos fatos e contribui para 

melhores decisões por parte dos gestores de políticas públicas. Contudo, é 

imprescindível a contribuição de vários outros atores institucionais no 

enfrentamento do racismo institucional e sistêmico. Nesse sentido, o presente 

estudo soma-se a outros estudos científicos na luta e na atenção à população 

negra, e espera, com isso, novas ações por parte das autoridades 

governamentais no fomento a políticas públicas eficazes e eficientes nas regiões 

mais vulneráveis. 
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Ressalta-se que levantamentos técnicos e científicos adicionais são 

necessários para a melhor compreensão e investigação espacial e temporal 

desses homicídios, como também estudos em nível individual. 

Em citação do Ministério da Saúde – Saúde Brasil, 2015 analisando a 

taxa de mortalidade por homicídios nos Estados Unidos, em 1932 (9 por 100.000 

homicídios) Brearley já afirmava: 

[...] a alta taxa de mortalidade provavelmente continuará alta até que 

haja uma melhoria significativa na regulação da venda e posse de 

armas de fogo; a questão relativa ao negro e homicídios é muito 

confundida com outros problemas e uma investigação especial é 

urgentemente necessária; homicídio parece estar associado com o 

aumento rápido da população e o crescimento das cidades. 
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ANEXO II – PARECER DO COMITÊ DE EÉTICA EM PESQUISA - CEP 
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ANEXO III -  TABELAS COMPLEMENTARES  

 

 

Tabela 1A - Número e percentual das perdas de geocodificação segundo faixa etária e munícipios da Região Metropolitana de 
São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

Municípios 

15-24 25-39 40-59 60 e mais Idade ignorada TOTAL 

Total 
Não 

Geocodif
icados 

% Total 
Não 

Geocodi
ficados 

% Total 
Não 

Geocodif
icados 

% Total 
Não 

Geocodifi
cados 

% Total 
Não 

Geocodi
ficados 

% Total 
Não 

Geocodif
icados 

% 

Arujá 32 1 3,1 44 6 13,6 34 - - 6 - - 1 1 100 116 8 6,9 

Barueri 102 - - 150 1 0,7 68 - - 12 - - 1 1 100 332 2 0,6 

Biritiba-Mirim 1 - - 4 - - 1 1 100 2 2 100 2 2 100 8 5 62,5 

Caieiras 14 - - 26 - - 19 - - 5 - - 0 - - 64 - - 

Cajamar 25 1 4,0 39 - - 31 - - 5 - - 2 2 100 100 3 3,0 

Carapicuíba 128 3 2,3 223 9 4,0 105 4 3,8 26 - - 3 3 100 482 19 3,9 

Cotia 68 2 2,9 98 9 9,2 65 2 3,1 11 - - 1 1 100 242 14 5,8 

Diadema 254 1 0,4 333 3 0,9 141 5 3,5 25 - - 0 - - 753 9 1,2 

Embu 149 1 0,7 214 1 0,5 88 - - 17 - - 1 1 100 468 3 0,6 

Embu-Guaçu 21 1 4,8 44 1 2,3 31 1 3,2 10 - - 3 3 100 106 6 5,7 

Ferraz de 
Vasconcelos 52 - 

- 
70 3 

4,3 
34 1 

2,9 
13 - 

- 1 1 100 
169 5 

3,0 

Francisco 
Morato 55 - 

- 
83 1 

1,2 
44 - 

- 
8 - 

- 0 - - 
190 1 

0,5 

Franco da Rocha 58 - - 66 - - 50 - - 8 - - 0 - - 182 - - 

Guararema 4 - - 8 - - 6 - - 3 - - 3 3 100 21 3 14,3 
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                 Continua  

Municípios 

15-24 25-39 40-59 60 e mais Idade ignorada TOTAL 

Total 
Não 

Geocodif
icados 

% Total 
Não 

Geocodi
ficados 

% Total 
Não 

Geocodif
icados 

% Total 
Não 

Geocodifi
cados 

% Total 
Não 

Geocodi
ficados 

% Total 
Não 

Geocodif
icados 

% 

Guarulhos 636 10 1,6 814 99 12,2 347 24 6,9 42 3 7,1 6 6 100 1839 142 7,7 

Itapecerica da 
Serra 91 1 

1,1 
134 - 

- 
77 - 

- 
25 - 

- 0 - - 
327 1 

0,3 

Itapevi 101 2 2,0 161 9 5,6 62 5 8,1 14 1 7,1 6 6 100 338 23 6,8 

Itaquaquecetuba 
209 - 

- 
247 1 

0,4 
141 - 

- 
29 1 

3,4 3 3 100 
626 5 

0,8 

Jandira 61 - - 67 1 1,5 39 1 2,6 7 - - 0 - - 174 2 1,1 

Juquitiba 11 - - 34 - - 31 - - 19 - - 0 - - 95 - - 

Mairiporã 25 - - 44 - - 33 - - 5 - - 0 - - 107 - - 

Mauá 204 8 3,9 301 26 8,6 126 8 6,3 27 - - 4 4 100 658 46 7,0 

Moji das Cruzes 67 - - 124 - - 58 2 3,4 31 - - 3 3 100 280 5 1,8 

Osasco 308 - - 445 11 2,5 216 3 1,4 32 1 3,1 15 15 100 1001 30 3,0 

Pirapora do Bom 
Jesus 3 - 

- 
9 - 

- 
7 - 

- 
3 - 

- 0 - - 
22 - 

- 

Poá 11 - - 22 - - 15 - - 3 - - 0 - - 51 - - 

Ribeirão Pires 35 6 17,1 59 8 13,6 38 3 7,9 7 - - 4 4 100 139 21 15,1 

Rio Grande da 
Serra 7 - 

- 
29 - 

- 
13 - 

- 
4 - 

- 0 - - 
53 - 

- 

Salesópolis 1 1 100,0 3 - - 2 - - 5 - - 0 - - 11 1 9,1 

Santa Isabel 13 - - 14 - - 10 - - 11 - - 0 - - 48 - - 

Santana de 
Parnaíba 

20 
1 

5,0 49 
- 

- 18 
- 

- 4 
- 

- 0 - - 91 
1 

1,1 

Santo André 200 4 2,0 286 27 9,4 132 9 6,8 19 - - 6 6 100 637 46 7,2 

São Bernardo do 
Campo 

174 
- 

- 250 
1 

0,4 130 
2 

1,5 26 
- 

- 0 - - 580 
3 

0,5 
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Municípios 

15-24 25-39 40-59 60 e mais Idade ignorada TOTAL 

Total 
Não 

Geocodif
icados 

% Total 
Não 

Geocodi
ficados 

% Total 
Não 

Geocodif
icados 

% Total 
Não 

Geocodifi
cados 

% Total 
Não 

Geocodi
ficados 

% Total 
Não 

Geocodif
icados 

% 

São Caetano do 
Sul 

20 
- 

- 26 
1 

3,8 18 
- 

- 4 
- 

- 0 - - 68 
1 

1,5 

São Lourenço da 
Serra 

1 
- 

- 6 
- 

- 6 
1 

17 3 
- 

- 0 - - 16 
1 

6,3 

São Paulo 3821 109 2,9 4642 419 9,0 2.285 172 7,5 445 13 2,9 427 427 100 11.193 1140 10,2 

Suzano 108 - - 168 - - 88 - - 20 - - 0 - - 384 - - 

Taboão da Serra 116 1 0,9 163 1 0,6 71 - - 14 - - 0 - - 364 2 0,5 

Vargem Grande 
Paulista 

13 
- 

- 19 
1 

5,3 8 
- 

- 1 
- 

- 0 - - 41 
1 

2,4 

TOTAL  7219 153 2,1 9518 639 6,7 4688 244 5,2 951 21 2,2 492 492 100 22376 1549 6,9 

Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010 
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Tabela 2A - Número e percentual das perdas de geocodificação segundo 
sexo e munícipios da Região Metropolitana de São Paulo, no período de 
2007 a 2013. 

Municípios 

Feminino Masculino 

Ignorado 
Total 

  

% Total 
Não 

Geocodificados 
% 

Não 
Geocodificados 

Arujá 11 1 9,1 105 7 6,7 - 

Barueri 21 - - 311 2 0,6 - 

Biritiba-Mirim 1 - - 7 5 71,4 - 

Caieiras 7 - - 57 - - - 

Cajamar 12 - - 88 3 3,4 - 

Carapicuíba 48 2 4,2 434 17 3,9 - 

Cotia 25 2 8,0 217 12 5,5 - 

Diadema 56 - - 697 9 1,3   

Embu 38 - - 430 2 0,5 1 

Embu-Guaçu 12 1 8,3 94 4 4,3 1 

Ferraz de 
Vasconcelos 14 1 

7,1 
155 4 

2,6 - 

Francisco Morato 20 - - 170 1 0,6 - 

Franco da Rocha 11 - - 171 - - - 

Guararema 3 1 33,3 18 2 11,1 - 

Guarulhos 136 12 8,8 1703 130 7,6 - 

Itapecerica da 
Serra 38 

- - 
289 1 

0,3 - 

Itapevi 29 - - 309 23 7,4   

Itaquaquecetuba 55 - - 571 4 0,7 1 

Jandira 13 - - 161 2 1,2 - 

Juquitiba 12 - - 83 - - - 

Mairiporã 10 - - 97 - - - 

Mauá 52 3 5,8 606 43 7,1 - 

Moji das Cruzes 32 
 

- 248 5 2,0 - 

Osasco 79 3 3,8 922 27 2,9 - 

Pirapora do Bom 
Jesus 2 

- - 
20 

- - - 

Poá 6 - - 45 - - - 

Ribeirão Pires 20 - - 119 21 17,6 - 

Rio Grande da 
Serra 4 

- - 
49 

- - - 

Salesópolis 2 - - 9 1 11,1 - 

Santa Isabel 5 - - 43 - - - 

Santana de 
Parnaíba 

5 - - 86 
1 

1,2 - 

Santo André 37 3 8,1 600 43 7,2 - 

São Bernardo do 
Campo 

48 - - 532 
3 

0,6 - 
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       Continua 

Municípios 

Feminino Masculino 

Ignorado 
Total 

  

% Total 
Não 

Geocodificados 
% 

Não 
Geocodificados 

São Caetano do 
Sul 

6 
1 

16,7 62 - - - 

São Lourenço da 
Serra 

2 - - 14 
1 

7,1 - 

São Paulo 946 94 9,9 10.247 1.037 10,1 9 

Suzano 42 - - 342 - - - 

Taboão da Serra 32 - - 332 2 0,6 - 

Vargem Grande 
Paulista 

5 - - 36 1 2,8 - 

TOTAL 1897 124 6,5 20.479 1.413 6,9 12 

Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013.  
            População: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
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Tabela 3A - Número e percentual das perdas de geocodificação de homicídios de 15 anos de idade e mais no 
sexo feminino, segundo raça/cor e munícipios da Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 
2013. 

Municípios Branca  
Não 

Geocodificados 
% Preta  

Não 
Geocodificados 

% Parda  
Não 

Geocodificados 
% TOTAL  

Não 
Geocodificados 

%  

Arujá 6 - - 2 - - 3 1 33,3 11 1 9,1 

Barueri 13 - - 1 - - 7 - - 21 - - 

Biritiba-Mirim 1 - - 

 

- - 

 

- - 1 - - 

Caieiras 5 - - 

 

- - 2 - - 7 - - 

Cajamar 8 - - 1 - - 3 - - 12 - - 

Carapicuíba 27 2 7,4 4 - - 17 - - 48 2 4,2 

Cotia 15 1 6,7 2 - - 5 1 20,0 25 2 8,0 

Diadema 28 -  - 4 - - 23 - - 56 - - 

Embu 24 -  - 3 - - 11 - - 38 - - 

Embu-Guaçu 8 -  - 1 - - 3 1 33,3 12 1 8,3 

Ferraz de 
Vasconcelos 10 

1 10,0 
1 

- - 
2 

- - 
14 

1 7,1 

Francisco Morato 8 -  - 2 - - 9 - - 20 - - 

Franco da Rocha 5 -  - 

 

- - 6 - - 11 - - 

Guararema 1 -  - 

 

- - 1 1 100,0 3 1 33,3 

Guarulhos 70 8 11,4 10 1 10,0 56 5 8,9 136 14 10,3 

Itapecerica da 
Serra 21 

-  - 
3 

- - 
14 

- - 
38 

- - 

Itapevi 15 -  - 3 - - 11 - - 29 - - 

Itaquaquecetuba 37 -  - 2 - - 16 - - 55 - - 

Jandira 8 -  - 

 

- - 4 - - 13 - - 

Juquitiba 12 -  - 

 

- - 

 

- - 12 - - 

Mairiporã 6 -  - 1 - - 3 - - 10 - - 
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           Continua  

Municípios Branca  
Não 

Geocodificados 
% Preta  

Não 
Geocodificados 

% Parda  
Não 

Geocodificados 
% TOTAL  

Não 
Geocodificados 

%  

Mauá 33 -  - 3 - - 16 3 18,8 52 3 5,8 

Moji das Cruzes 25 -  - 

 

- - 7 - - 32 - - 

Osasco 38 2 5,3 7 - - 32 - - 79 3 3,8 

Pirapora do Bom 
Jesus 1 

-  - 

 

- - 
1 

- - 
2 

- - 

Poá 4 -  - 

 

- - 2 - - 6 - - 

Ribeirão Pires 9 -  - 1 - - 6 - - 20 - - 

Rio Grande da 
Serra 4 

-  - - - - - - - 
4 

- - 

Salesópolis 2 -  - - - - - - - 2 - - 

Santa Isabel 4 -  - - - - 1 - - 5 - - 

Santana de 
Parnaíba 

4 -  - - - - 1 - - 5 - - 

Santo André 25 2 8,0 3 1 33,3 9 - - 37 3 8,1 

São Bernardo do 
Campo 

34 -  - 4 - - 9 - - 48 - - 

São Caetano do 
Sul 

6 1 16,7 - - - - - - 6 1 16,7 

São Lourenço da 
Serra 

2 -  - - - - - - - 2 - - 

São Paulo 550 32 5,8 68 19 27,9 307 36 11,7 946 94 9,9 

Suzano 31 -  - 2 - - 5 - - 42 - - 

Taboão da Serra 19 -  - 2 - - 10 - - 32 - - 

Vargem Grande 
Paulista 

2 -  - - - - 2 - - 5 - - 

TOTAL 1121 49 4,4 130 21 16,2 604 48 7,9 1897 126 6,6 

  Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
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Tabela 4A - Número e percentual das perdas de geocodificação de homicídios de 15 anos de idade e mais no sexo 
masculino, segundo raça/cor e munícipios da Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013. 

Municípios Branca 
Não 

Geocodificados 
% Preta 

Não 
Geocodificados 

% Parda  
Não 

Geocodificados 
% TOTAL  

Não 
Geocodificados 

% 

Arujá 53 3 5,7 5 1 20,0 47 3 6,4 105 7 6,7 

Barueri 179 2 1,1 18 - - 112 - - 311 2 0,6 

Biritiba-Mirim 4 4 100,0 1 - - 2 - - 7 4 57,1 

Caieiras 38 - - 3 - - 16 - - 57 - - 

Cajamar 52 2 3,8 8 - - 27 1 3,7 88 3 3,4 

Carapicuíba 238 6 2,5 52 4 7,7 143 6 4,2 434 16 3,7 

Cotia 128 7 5,5 13 1 7,1 68 4 5,9 217 12 5,5 

Diadema 319 2 0,6 45 1 7,2 329 5 1,5 697 9 1,3 

Embu 187 1 0,5 31 - - 208 1 0,5 430 2 0,5 

Embu-Guaçu 58 - - 5 2 40,0 30 2 6,7 94 4 4,3 

Ferraz de 
Vasconcelos 

92 - - 9 2 22,2 53 2 3,8 155 4 2,6 
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           Continua  

Municípios Branca 
Não 

Geocodificados 
% Preta 

Não 
Geocodificados 

% Parda  
Não 

Geocodificados 
% TOTAL  

Não 
Geocodificados 

% 

Francisco Morato 75 - - 17 - - 77 1 1,3 170 1 0,6 

Franco da Rocha 96 2 2,1 11 - - 62 - - 171 - - 

Guararema 10 - - - - - 7 - - 18 2 11,1 

Guarulhos 792 37 4,7 100 25 25,0 800 65 8,1 1703 130 7,6 

Itapecerica da 
Serra 

150 - - 13 - - 124 1 0,8 289 1 0,3 

Itapevi 160 10 6,3 26 5 19,2 119 6 5,0 309 23 7,4 

Itaquaquecetuba 313 - - 50 2 4,0 204 1 0,5 571 3 0,5 

Jandira 101 - - 7 - - 51 2 3,9 161 2 1,2 

Juquitiba 54 - - 4 - - 22 - - 83 - - 

Mairiporã 48 - - 10 - - 38 - - 97 - - 

Mauá 324 19 5,9 27 5 18,5 254 18 7,1 606 43 7,1 

Moji das Cruzes 142 2 1,4 17 1 5,9 78 2 2,6 248 5 2,0 

Osasco 559 11 2,0 60 2 3,3 298 12 4,0 922 27 2,9 
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           Continua  

Municípios Branca 
Não 

Geocodificados 
% Preta 

Não 
Geocodificados 

% Parda  
Não 

Geocodificados 
% TOTAL  

Não 
Geocodificados 

% 

Pirapora do Bom 
Jesus 

14 - - - - - 5 - - 20 - - 

Poá 29 - - 4 - - 10 - - 45 - - 

Ribeirão Pires 72 8 11,1 5 3 60,0 42 9 21,4 119 21 17,6 

Rio Grande da 
Serra 

22 - - 3 - - 23 - - 49 - - 

Salesópolis 7 1 14,3 1 - - 1 - - 9 1 11,1 

Santa Isabel 27 - - 4 - - 12 - - 43 - - 

Santana de 
Parnaíba 

44 - - 8 - - 33 - - 86 1 - 

Santo André 360 14 3,9 36 5 13,9 195 24 12,3 600 43 7,2 
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           Continua  

Municípios Branca 
Não 

Geocodificados 
% Preta 

Não 
Geocodificados 

% Parda  
Não 

Geocodificados 
% TOTAL  

Não 
Geocodificados 

% 

São Bernardo do 
Campo 

334 3 0,9 16 - - 174 - - 532 3 0,6 

São Caetano do 
Sul 

44 - - 5 - - 11 - - 62 - - 

São Lourenço da 
Serra 

10 1 10,0 1 - - 3 - - 14 1 7,1 

São Paulo 4.980 311 6,2 869 145 16,7 4.272 476 11,1 10.247 1034 10,1 

Suzano 197 - - 35 - - 89 - - 342 - - 

Taboão da Serra 155 1 0,6 24 1 4,2 150 - - 332 2 0,6 

Vargem Grande 
Paulista 

22 1 4,5 3 - - 10 - - 36 1 2,8 

TOTAL 10.489 448 4,3 1.546 205 13,3 8.199 641 7,8 20.479 1.407 6,9 

Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
Obs:Total inclui População Amarela e Indígena. 
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 Tabela 5A -  Óbitos por  homicídios de 15 anos de idade e mais, segundo sexo, faixa etária, raça/cor, Municípios da Região 
Metropolitana de São Paulo,   2007 a 2013 

Municípios 
Anos Sexo Faixa Etária Raça/Cor   

Total Geral 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 F M 15-24 25-39 40-59 60+ B P PA Outros 

Arujá 22 14 9 17 19 19 16 11 105 32 44 34 6 59 7 50 - 116 

Barueri 50 43 53 45 40 60 41 21 311 102 150 68 12 192 19 119 2 332 

Biritiba-Mirim - 1 2 - - 5 - 1 7 1 4 1 2 5 1 2 - 8 

Caieiras 11 10 12 9 8 5 9 7 57 14 26 19 5 43 3 18 - 64 

Cajamar 13 7 17 9 20 21 13 12 88 25 39 31 5 60 9 30 1 100 

Carapicuíba 87 85 86 39 61 65 59 48 434 128 223 105 26 265 56 160 1 482 

Cotia 42 32 27 41 26 35 39 25 217 68 98 65 11 143 15 73 11 242 

Diadema 113 136 107 132 80 85 100 56 697 254 333 141 25 347 49 352 5 753 

Embu 75 74 63 66 63 66 61 38 430 149 214 88 17 211 34 219 4 468 

Embu-Guaçu 12 21 12 13 11 19 18 12 94 21 44 31 10 66 6 33 1 106 

Ferraz de Vasconcelos 15 25 21 24 19 48 17 14 155 52 70 34 13 102 10 55 2 169 

Francisco Morato 32 26 27 30 23 30 22 20 170 55 83 44 8 83 19 86 2 190 

Franco da Rocha 40 25 29 32 25 18 13 11 171 58 66 50 8 101 11 68 2 182 

Guararema 1 4 6 4 - 2 4 3 18 4 8 6 3 11 - 8 2 21 

Guarulhos 324 323 237 237 267 238 213 136 1.703 636 814 347 42 862 110 856 11 1.839 

Itapecerica da Serra 50 52 48 49 38 37 53 38 289 91 134 77 25 171 16 138 2 327 

Itapevi 65 28 36 39 53 68 49 29 309 101 161 62 14 175 29 130 4 338 

Itaquaquecetuba 82 88 107 92 84 82 91 55 571 209 247 141 29 350 52 220 4 626 

Jandira 36 24 23 14 25 24 28 13 161 61 67 39 7 109 7 55 3 174 

Juquitiba 3 11 16 24 20 11 10 12 83 11 34 31 19 66 4 22 3 95 

Mairiporã 15 18 21 8 15 17 13 10 97 25 44 33 5 54 11 41 1 107 

Mauá 96 130 118 63 65 103 83 52 606 204 301 126 27 357 30 270 1 658 

Moji das Cruzes 39 53 39 33 37 38 41 32 248 67 124 58 31 167 17 85 11 280 

Osasco 170 189 159 115 117 135 116 79 922 308 445 216 32 597 67 330 7 1.001 
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                  Continua 

Municípios 
Anos Sexo Faixa Etária Raça/Cor   

Total Geral 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 F M 15-24 25-39 40-59 60+ B P PA Outros 

Pirapora do Bom Jesus - 3 4 2 3 5 5 2 20 3 9 7 3 15 - 6 1 22 

Poá 6 5 9 9 10 5 7 6 45 11 22 15 3 33 4 12 2 51 

Ribeirão Pires 23 18 26 20 14 18 20 20 119 35 59 38 7 81 6 48 4 139 

Rio Grande da Serra 9 7 13 4 5 10 5 4 49 7 29 13 4 26 3 23 1 53 

São Bernardo do Campo 94 111 112 70 69 63 61 48 532 174 250 130 26 368 20 183 9 580 

São Caetano do Sul 13 13 9 10 11 7 5 6 62 20 26 18 4 50 5 11 2 68 

São Lourenço da Serra 2 7 1 3 - 2 1 2 14 1 6 6 3 12 1 3 - 16 

São Paulo 1.837 1.571 1.647 1.511 1.380 1.711 1.536 946 10.247 3.821 4.642 2.285 445 5.530 937 4.579 147 11.193 

Salesópolis 2 1 2 2 1 1 2 2 9 1 3 2 5 9 1 1 - 11 

Santa Isabel 2 7 6 5 12 10 6 5 43 13 14 10 11 31 4 13 - 48 

Santana de Parnaíba 10 12 7 14 15 16 17 5 86 20 49 18 4 48 8 34 1 91 

Santo André 80 113 102 97 80 84 81 37 600 200 286 132 19 385 38 204 10 637 

Suzano 66 73 69 44 39 39 54 42 342 108 168 88 20 228 37 94 25 384 

Taboão da Serra 47 42 53 48 61 74 39 32 332 116 163 71 14 174 26 160 4 364 

Vargem Grande Paulista 6 5 3 6 5 8 8 5 36 13 19 8 1 24 3 12 2 41 

Total Geral 3.590 3.407 3.338 2.980 2.821 3.284 2.956 1.897 20.479 7.219 9.518 4.688 951 11.610 1.675 8.803 288 22.376 

Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
Raça/cor ( B = Branca; P = Preta e PA = Parda) 
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 Tabela  6A - Número de óbitos de 15 anos de idade e mais por  homicídios, segundo ano, sexo, faixa etária, raça/cor, Municípios da 
Região Metropolitana de São Paulo, no período de 2007 a 2013 

MUNICÍPIOS 
Ano Sexo Faixa Etária Raça/Cor Total 

Geral 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 F I M 15-24 25-39 40-59 60 mais IGN B P A PA I IGN 

Arujá 5 1 1 - - 1 - 1 - 7 1 6 - - 1 3 1 - 4 - - 8 

Barueri 1 1 - - - - - - - 2 - 1 - - 1 2 - - - - - 2 

Biritiba-Mirim - - - 2 2 1 - - - 5 - - 1 2 2 4 - 1 - - - 5 

Cajamar 1 - - - - 2 - - - 3 1 - - - 2 2 - - 1 - - 3 

Carapicuíba 4 5 7 1 2 - - 2 - 17 3 9 4 - 3 8 4 - 6 1 - 19 

Cotia 1 2 7 - - 4 - 2 - 12 2 9 2 - 1 8 1 - 5 - - 14 

Diadema 3 - 2 1 1 1 1 - - 9 1 3 5 - - 2 1 - 5 - 1 9 

Embu 2 1 - - - - - - 1 2 1 1 - - 1 2 - - 1 - - 3 

Embu-Guaçu 3 1 - - - 1 1 1 1 4 1 1 1 - 3 - 2 - 3 - 1 6 

Ferraz de 
Vasconcelos 1 - - - - 2 2 1 - 4 - 3 1 - 1 1 2 - 2 - - 5 

Francisco Morato 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - - 1 

Guararema - 2 1 - - - - 1 - 2 - - - - 3 2 - - 1 - - 3 

Guarulhos 17 31 15 25 17 22 15 12 - 130 10 99 24 3 6 44 25 - 70 - 3 142 

Itapecerica da Serra - 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 1 

Itapevi 2 5 4 5 4 - 3 - - 23 2 9 5 1 6 10 5 - 6 - 2 23 

Itaquaquecetuba - 3 - - - 1 1 - 1 4 - 1 - 1 3 - 2 - 1 1 1 5 

Jandira - - 2 - - - - - - 2 - 1 1 - - - - - 2 - - 2 

Mauá 11 6 5 5 3 12 4 3 - 43 8 26 8 - 4 19 5 - 21 - 1 46 

Moji das Cruzes - 1 2 - - 1 1 - - 5 - - 2 - 3 2 1 - 2 - - 5 

Osasco 7 4 2 13 2 1 1 3 - 27 - 11 3 1 15 13 2 - 12 - 3 30 

     Continua 
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MUNICÍPIOS 
Ano Sexo Faixa Etária Raça/Cor Total 

Geral 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 F I M 15-24 25-39 40-59 60 mais IGN B P A PA I IGN 

Ribeirão Pires 7 4 4 1 1 1 3 - - 21 6 8 3 - 4 8 3 - 9 - 1 21 

Salesópolis - - - 1 - - - - - 1 1 - - - - 1 - - - - - 1 

Santana de Parnaíba 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 1 1 

Santo André 10 7 10 4 5 10 - 3 - 43 4 27 9 - 6 16 6 - 24 - - 46 

São Bernardo do 
Campo - 1 2 - - - - - - 3 - 1 2 - - 3 - - - - - 3 

São Caetano do Sul 1 - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 

São Lourenço da 
Serra 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - 1 

São Paulo 196 174 176 164 121 164 145 94 9 1.037 109 419 172 13 427 345 164 3 513 - 115 1.140 

Taboão da Serra - 1 - 1 - - - - - 2 1 1 - - - 1 1 - - - - 2 

Vargem Grande 
Paulista - 1 - - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - - - - - 1 

Total Geral 275 252 240 223 158 224 177 124 12 1413 153 639 244 21 492 499 225 4 690 2 129 1.549 

Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. População: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
Raça/cor ( B = Branca; P = Preta; A = Amarela e PA = Parda e I = Indígena) 
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Tabela 7A -  Distribuição dos óbitos por homicídios na  base geral  e na base 
geocodificada, por sexo, faixa etária e raça/cor, Região Metropolitana de São 
Paulo,  2007 a 2013 

Variáveis 
Total de Óbitos 

Óbitos 
Georreferenciados 

Não 
Referenciado  

Banco Intermediário 

N % N % N N % 

Sexo 
    

  
 Masculino 22.202 91,10 20.479 91,52 1.413 21.892 6,5 

Feminino 2.154 8,84 1.897 8,48 124 2.021 6,1 

Ignorado 14 0,06 
 

0,05 12 12 - 

Faixa etária 
   

  
 15 a 24 anos 7.372 30,25 7.219 32,26 153 7.372 2,1 

25 a 39 anos 10.161 41,69 9.518 42,54 639 10.157 6,3 

40 a 59 anos 4.934 22,22 4.688 20,95 244 4.932 4,9 

60 anos e mais 973 3,99 951 4,25 21 972 2,2 

Ignorado 528 2,17 
 

2,20 492 492 - 

Raça/cor 
    

  
 Branca 12.321 50,56 11.610 51,89 499 12.109 4,1 

Preto 1.932 47,66 1.675 46,83 225 1.900 11,8 

Amarelo 109 0,44 105 0,46 4 109 3,7 

Pardo 9.682 39,72 8.803 39,34 690 9.493 7,3 

Indígena 17 0,06 15 0,46 2 17 11,8 

Ignorado 309 1,26 168 0,75 129 297 43,4 

Total 24.370 100,00 22.376 100,00 1549 23.925 6,5 

Fonte: Óbitos: Sistema de Informações sobre Mortalidade  (SIM) – SES/SP, 2007-2013. 
População: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
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ANEXO IV - Currículo Lattes 
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