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Apresentação

O Dossiê Cidades é uma publicação do Instituto de Segurança Pública direcionada 
aos gestores municipais do estado do Rio de Janeiro e a pessoas interessadas nos 
temas segurança pública municipal e prevenção à violência, no qual apresentamos o 
ISPCidades1, projeto desenvolvido pelo ISP ao longo do ano 2020 e lançado em junho 
de 2021, que tem por objetivo a construção de um sistema de indicadores municipais 
que contribua para a gestão local fluminense.

No ISPCidades, propomos um olhar para o local, para cada um dos 92 municípios 
que dão forma à história social e econômica do estado do Rio de Janeiro, e de onde 
emergem desafios e possibilidades para a vida social. 

É no nível local em que se vivencia a sociabilidade do dia a dia, as interações sociais 
mais diretas, e onde as regras explicitadas ou não deste viver comunitário também são 
estabelecidas.

O ISPCidades

A gestão municipal tem uma posição privilegiada frente à construção da ordem 
pública local e de proteção social. Sua proximidade e interação com os munícipes, sua 
capacidade de identificar sutilezas e variações locais, sua capilaridade de equipamentos e 
serviços, tudo constitui recurso que contribui tanto na identificação de vulnerabilidades 
e riscos, como na de possibilidades e potencialidades.

É diante da perspectiva do potencial de atuação intersetorial do município em ações 
de prevenção à violência e à criminalidade que o ISPCidades foi pensado.

O ISPCidades é uma ferramenta de análise de dados com base em um sistema 
de indicadores municipais, disponibilizado em um painel de visualização virtual 
aberto, estruturado para ser de fácil consulta, que permita, por meio dos indicadores 
selecionados, ao usuário – seja ele técnico em segurança pública ou não – compreender 
aspectos e dinâmicas sociais e criminais que impactam a qualidade de vida no seu 
município. 

Nesta primeira etapa do ISPCidades, viabilizamos a consulta a indicadores criminais, 
oriundos dos dados da Secretaria de Estado de Polícia Civil. Pretendemos, nas próximas 

1 - Disponível em: <https://www.ispvisualizacao.rj.gov.br:4434/cidades.html>.
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etapas, agregar no painel, indicadores sociodemográficos e referentes aos equipamentos 
urbanos2. Com a sistematização destes indicadores de diferentes naturezas e escopos, 
buscamos auxiliar para que o usuário tenha uma visão abrangente do município, ao 
mesmo tempo em que seja possível a identificação de questões pontuais, contribuindo 
para a elaboração de ações, programas e políticas públicas direcionadas.

No Dossiê em tela, traremos alguns resultados, possibilidades de buscas e aspectos 
metodológicos relevantes do painel ISPCidades. Cada capítulo foi organizado para 
conduzir o leitor pelo processo de estruturação do painel de visualização, mostrando 
de onde partimos – nossas premissas e questões – até desaguar no que estamos 
apresentando hoje.

No primeiro capítulo, abordaremos a autonomia dos municípios em relação ao 
governo federal ao longo da história, enfatizando como a Constituição Federal de 19883 

inaugura um novo capítulo nas relações federativas do estado brasileiro, em áreas como 
saúde, assistência social e educação, para as quais os municípios assumiram posições 
estratégicas. A participação dos municípios na área da segurança pública, apesar de 
já nominalmente presente na Carta Magna, ocorre, entretanto, mais tardiamente, 
concretizando-se por meio de planos e programas nacionais, quando sucessivos 
governos federais assumem o papel de indutores de políticas e programas de prevenção 
à violência em âmbito municipal.

No segundo capítulo, apresentaremos os elementos que estruturam a proposta 
de um sistema de indicadores para os municípios do estado do Rio de Janeiro, que 
possibilitem analisar as dinâmicas sociais e criminais no âmbito do município. Para 
isso, os indicadores municipais foram sistematizados em dimensões pertencentes a dois 
eixos. No Eixo Espaço Público, pretende-se oferecer ao observador uma visão ampla 
das dinâmicas, interações e conflitos sociais que ocorrem no município, agregando 
dimensões relacionadas ao espaço ou às características da vida em sociedade no nível 
local. Já no Eixo Grupos Vulneráveis, busca-se compreender a possível vitimização a 
grupos sociais específicos, agregando dimensões referentes a indivíduos que possuem 
determinadas características que os tornam mais suscetíveis a sofrerem violações de 
direitos, não raro no espaço privado. O capítulo é finalizado com a apresentação da 
metodologia de agregação dos títulos criminais para a composição dos indicadores do 
ISPCidades.

2 - Equipamentos urbanos são bens públicos ou privados de utilidade pública de setores como educação, transporte, 
saúde, segurança, cultura e assistência social, que participam da promoção de qualidade de vida para os moradores 
de determinada localidade. Escolas e bibliotecas são exemplos de equipamentos educacionais.

3 -  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Último acesso em 
março de 2021.
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No terceiro capítulo, traremos uma visão panorâmica dos indicadores disponíveis 
no painel ISPCidades para os municípios. Para isto, olharemos os municípios a partir 
das oito regiões de Governo de acordo com a divisão político-administrativa do estado, 
ou seja, Regiões das Baixadas Litorâneas, Centro-Sul Fluminense, da Costa Verde, do 
Médio Paraíba, Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e Serrana. 
A princípio, buscou-se caracterizar cada uma das regiões de acordo com os dados 
demográficos e conforme configuração da rede urbana na região, para, em seguida, 
apresentar os indicadores regionais pelos Eixos Espaço Público e Grupos Vulneráveis, 
destacando alguns indicadores e sua distribuição pelos municípios da região.

No quarto capítulo, intitulado “Comparando o município em relação a seus 
municípios similares”, mostraremos a metodologia e os recursos disponíveis no painel 
ISPCidades, que permitem visualizar os municípios do estado do Rio de Janeiro de 
forma comparativa, estabelecendo um ordenamento, por meio de indicadores sintéticos, 
entre os municípios pertencentes a mesma faixa populacional. O painel também 
possibilita visualizar a variação do comportamento do indicador no município de um 
ano para o outro.

O quinto capítulo consiste nas considerações deste Dossiê, no qual enfatizamos 
o compromisso da construção de um sistema de indicadores, que se configure em 
uma ferramenta de diagnóstico, planejamento e acompanhamento a serviço dos 92 
municípios do nosso estado. 

Por fim, a seção Outros Olhares traz o artigo “Boas práticas resultantes de políticas 
públicas de integração entre os órgãos de segurança no município de Niterói”, elaborado 
pela delegada Raíssa Selles, que aborda a experiência de um conjunto de ações bem-
sucedidas decorrentes da articulação e integração interinstitucional, que impactaram a 
configuração da gestão da segurança no município de Niterói, na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro.

Boa leitura.
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1.1. Os municípios brasileiros 

O Brasil conta com um total de 5.570 
municípios. Destes, 92 estão dentro dos 
limites territoriais do estado do Rio de 
Janeiro, recorte espacial deste trabalho. Com 
paisagens, características e sociabilidades 
diversas, é inegável o tamanho do desafio 
que a gestão de governos locais representa. 

Sendo municípios instâncias federativas 
previstas no ordenamento legal brasileiro, 
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1. Segurança 

pública nos 

municípios: limites 

e possibilidades1
possuem caráter essencialmente político-administrativo, pois são as adotadas quando 
da implementação de políticas públicas, por exemplo. Embora popularmente usemos os 
termos município e cidade de forma intercambiável, eles possuem conceitos diferentes, já que 
a cidade, originalmente, era o local que se opunha ao campo, dando conta de uma parte 
mais urbanizada de um determinado município ou território. 

Assim, neste Dossiê, manteremos o termo popular cidades, que dá nome a este trabalho, 
embora as informações aqui contidas se refiram ao ente federativo município, que é a instância 
operadora das políticas públicas no nível local. 

O papel destas instâncias locais no Brasil tem se modificado ao longo do tempo, possuindo 
maior ou menor autonomia conforme os diferentes contextos. Dessa forma, sendo necessário 
entender seu papel no arcabouço legal brasileiro, resgatamos algumas limitações e noções 
do conceito de município na história brasileira. A partir de sua periodização, vemos as 

diferentes concepções do que é o município 
no país e suas funções, denotando, mesmo 
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Descuido por parte do governo federal e falta de 
definições precisas sobre o papel dos municípios, 
que ficou limitado aos interesses dos estados e do 
coronelismo estadual.

Os municípios assumiram status de ente federativo, 
o que lhes assegurou independência e estabeleceu 
suas competências, ratificando suas capacidades 
de auto-organização no nível local. Foi a partir deste 
marco que os municípios alcançaram seu maior 
grau de autonomia.

Brasil Colônia e Brasil Império

Adotando o modelo português de administração, 
buscava-se autonomia das municipalidades em 
relação à metrópole com o apoio da Igreja e das 
câmaras municipais.

Era Vargas e Estado Novo

A Constituição de 1934 restabeleceu a autonomia 
dos municípios e definiu o critério de eleição de seus 
prefeitos e vereadores. Já durante o Estado Novo, 
a tarefa de escolher os prefeitos ficou a cargo dos 
interventores federais, fato que é apontado como 
restritivo à autonomia das municipalidades.

República Velha

Constituição de 1967 e 
Constituição de 1969

A autonomia das municipalidades foi suprimida, 
já que municípios de fronteira, capitais, estâncias 
hidrominerais e aqueles considerados de interesse 
à segurança nacional passaram a ter seus prefeitos 
nomeados. Ademais, a função das câmaras 
municipais também foi cerceada.

Constituição de 1946

Municípios passaram a ser considerados legalmente 
como uma das esferas da divisão político-
administrativa brasileira. Ganharam autonomia por 
meio da garantia do direito de possuir prefeitos e 
vereadores eleitos pelo povo.

Constituição de 1988

1530-1889

1889 a 1930

1937 a 1945

1946

1967 e 1969

1988

4 - PINTO, G. J. Município, descentralização e democratização do governo. Revista Caminhos da Geografia. v. 3, 
nº 6, 2002.

que resumidamente, como as atribuições sob responsabilidade municipal se transformaram 
ao longo do tempo.

Fonte: Adaptado de Pinto, 20024.

Características gerais dos municípios na história do Brasil
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Diante de tantas mudanças, 
verificamos hoje um consenso a 
respeito do aumento da autonomia 
dos municípios brasileiros a partir 
da Constituição Federal de 1988. Ela 
foi responsável pelo ponta pé inicial 

O papel dos municípios no 

Brasil vem se modificando ao 

longo do tempo.

5 - ABRÚCIO, F. L. & COUTO, C. G. A Redefinição do Papel do Estado no Âmbito Local. Revista Perspectiva, 
São Paulo: Fundação Seade, v. 10, nº 3, jul./set. 1996.

6 - LUBAMBO, C. W. & COUTINHO, H. G. Conselhos gestores e o processo de descentralização. São Paulo em 
Perspectiva, nº 18, v. 4. 2004.

7 - ARRETCHE, M. T. S. Federalismo. In: AVRITZER, L. e ANASTASIA, F. Reforma Política no Brasil. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006.

8 - Forma de organização do Estado brasileiro em que os entes federados são dotados de autonomia administrativa, política, 
tributária e financeira e se aliam na criação de um governo central, por meio de um pacto federativo.

9 - Citamos, como um exemplo de descentralização de recursos e de competências, a atuação de estados e municípios no Ensino 
Básico. Conforme os parágrafos 2 e 3 do artigo 211 da Constituição Federal de 1988, os Municípios ficam com a atribuição 
prioritária no ensino fundamental e na educação infantil, enquanto os Estados e o Distrito Federal ficam prioritariamente no 
ensino fundamental e médio.

em direção a profundas mudanças formais ocorridas em diversas esferas nos últimos 
anos, principalmente na municipal. Assim, a literatura reforça o novo papel assumido 
pelas cidades brasileiras diante das redefinições do setor público nas últimas décadas 
[(ABRÚCIO e COUTO, 19965), (LUBAMBO e COUTINHO, 20046), (ARRETCHE, 
20067)].

Embora o país adote o sistema federalista8 desde a Primeira República (com exceção 
aos períodos de ditadura), respeitando, de certa maneira, a autonomia de estados e 
municípios ao longo do tempo, o arranjo federativo pactuado na Constituição Federal 
de 1988 disse respeito à descentralização de recursos financeiros e de competências 
de gestão9. A despeito dos repasses constitucionais, há uma gama de outros que estão 
atrelados à adesão dos municípios a programas coordenados e/ou induzidos pelo 
governo federal. Assim, “a União [ainda] tem elevada ingerência na agenda social 
dos governos locais, limitando na prática sua autonomia para definir seus próprios 
programas” (ARRETCHE, 2006:127), de maneira que o papel desempenhado pelos 
municípios na gestão das políticas setoriais deve ser especialmente estudado e entendido, 
principalmente à luz das modificações ocorridas no mais recente período democrático. 

A descentralização administrativa do aparato estatal brasileiro é um processo 
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bastante documentado na literatura (ARRETCHE, 199910; FLEURY, 200111; REIS, 
200312; SOUZA, 200613) e foi possível, por exemplo, graças a sucessivas emendas 
constitucionais que visavam à ampliação do percentual dos fundos de participação dos 
estados e municípios (AFFONSO, 1996:314). Assim, tal processo de descentralização 
se deu a partir de profundas transformações institucionais, com várias atribuições do 
governo federal passadas para estados e municípios, principalmente quando nos referimos 
àquelas da área social (ARRETCHE, 1999). Ainda, mesmo que a descentralização 
administrativa tenha alta capacidade de ter reflexos positivos no processo democrático, 
são apontadas relações assimétricas entre os poderes públicos federais e estaduais e os 
locais, as quais devem ser levadas em consideração para que processos democráticos se 
fortaleçam (NUNES, 199615).

10 - ARRETCHE, M. T. S. Políticas sociais no Brasil: descentralização em um Estado federativo. Revista Brasileira 
de Ciências Sociais. São Paulo: nº 40, vol.14, 1999.

11 - FLEURY, S. Reforma del Estado. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro: nº 5, v. 35, 2001.

12 - REIS, E. Reflexões leigas para a formulação de uma agenda de pesquisa em políticas públicas. Revista Brasileira 
de Ciências Sociais, v. 18, nº 51. São Paulo, fev. 2003.

13 - SOUZA, C. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, nº 16. Porto Alegre, jul./dez., 2006.

14 - AFFONSO, R. Os municípios e os desafios da federação no Brasil. São Paulo em Perspectiva, São Paulo: Fun-
dação Seade, v. 10 nº 3, jul./set. 1996.

15 - NUNES, E. Poder local, descentralização e democratização – um encontro difícil. São Paulo em Perspectiva. 
São Paulo: nº 10, v. 3, 1996.

16 - NEVES, M. da G. R. das. Conselhos municipais: instrumentos para a descentralização? In: Conselhos Munici-
pais e Políticas Sociais. Rio de Janeiro: IBAM: IPEA, 1997.

O consequente crescimento das demandas a serem absorvidas pelos municípios 
brasileiros ainda é apontado pela literatura como algo desafiador, pois, entre outras, há 
dificuldades para se tratar de maneiras diferentes municípios de portes populacionais 
diferenciados, estando todos submetidos às mesmas regras (NEVES, 1997:12316). Esse 
é especialmente o caso do estado do Rio de Janeiro, onde 15 dos 92 municípios possuem 
até 15 mil habitantes, 47 possuem entre 15 e 100 mil, e 30 possuem mais de 100 mil 
habitantes, segundo estimativas do IBGE para o ano de 2019.

Nesse sentido, o paradigma instituído pela Constituição de 1988 trouxe 
novas características que foram agregadas aos entes federativos brasileiros. Suas 
responsabilidades e seus papéis se reconfiguraram, havendo, de fato, transferências de 
funções federais para os municípios em diferentes temáticas, como a gestão das políticas 
públicas de saúde, de educação e de segurança, por exemplo, que é o foco deste estudo.

Isso quer dizer que o modo pelo qual tais políticas, as de segurança inclusive, 
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17 - LIMA, R. S. de. Mapeamento das conexões teóricas e metodológicas da produção acadêmica brasileira em torno dos temas 
da violência e da segurança pública e as suas relações com as políticas públicas da área adotadas nas duas últimas décadas 
(1990-2000). Fórum Brasileiro de Segurança Pública, jul. 2009. 

A Constituição Federal 

de 1988 redefiniu as 

responsabilidades dos 

entes federativos brasileiros, 

num movimento de 

descentralização das 

políticas públicas.

são colocadas em prática é reflexo 
de um movimento mais amplo, que 
alterou profundamente as relações 
entre Estado e sociedade nas últimas 
décadas no Brasil. Tal movimento 
trouxe impactos diretos às políticas de 
segurança no país, principalmente no 
que se refere à distribuição de recursos 
e, consequentemente, à autonomia 
financeira de estados e municípios 
para a implementação das mesmas. 

1.2. Segurança pública e o papel dos entes federativos brasileiros

Diante das muitas mudanças no aparato estatal brasileiro a partir da promulgação 
da Constituição Federal de 1988, verificamos, como dito, um consenso a respeito do 
aumento da autonomia dos municípios. O novo desenho previa a transferência de parte 
dos recursos financeiros da União em prol dos estados e municípios, fazendo com que 
redesenhassem suas atividades estatais. 

Entendendo que foi também na Constituição Federal de 1988 que houve definição do 
que seria segurança pública no âmbito do Estado brasileiro, nossa análise se concentrará 
no período posterior a este marco legal. A própria incorporação dessa temática no 
texto constitucional já representou um avanço, marcando o início de um novo período 
democrático. “É necessário reconhecer que a Constituição de 1988 foi a primeira a 
definir o conceito de segurança pública como distinto do de segurança nacional, a partir 
do qual todas as demais Constituições brasileiras disciplinavam, de algum modo, as 
atividades de enfrentamento ao crime e à violência” (LIMA, 2009:517). A partir de então, 
vemos novas atribuições da esfera pública: passou a caber ao Estado, textualmente, a 
prevenção do crime.

As políticas específicas de segurança pública no Brasil ficaram previstas em seu 
artigo 144, que dispõe sobre a segurança pública no país como sendo dever do Estado, 
orientada para a preservação da ordem pública, das pessoas e do patrimônio, versando, 
ainda, que a segurança é um “serviço” a ser prestado à população pelo Estado, de maneira 
universal. Segurança pública refere-se, então, em termos legais, às atividades pertinentes 
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aos órgãos estatais e à comunidade, com o objetivo de garantir o direito ao exercício 
da cidadania por meio da prevenção e do controle da violência e da criminalidade, nos 
limites da lei. 

Observando a Carta Magna do ponto de vista jurídico, a segurança pública é também 
tratada para além do artigo 144, sendo parte integrante da ordem pública, que é bem mais 
ampla, mesmo que no capítulo destinado à segurança pública stricto sensu apenas órgãos 
policiais estejam elencados como operadores dessa categoria (LAZZARINI, 198918). 
Nesse sentido, argumenta-se a necessidade de que essa definição de segurança pública 
seja mais ampla: “hoje a percepção coletiva considera a segurança pública centrada 
somente na atividade da polícia e, por mais que se pretenda montar uma polícia cidadã, 
somente haverá sucesso se for redefinida e ampliada a conceituação da segurança 
pública” (BENGOCHEA et al., 2004:12019).

Seguindo a mesma lógica, em termos sociológicos, entende-se que uma política 
de segurança pública é aquela que tem como objetivo uma forma de organização da 
vida social e de determinadas ações que visem ao interesse público. “Trata-se de um 
conjunto de programas, estratégias, ações e processos atinentes à manutenção da ordem 
pública no âmbito da criminalidade, incluídas neste contexto questões sobre violência, 
insegurança, inclusive subjetiva” (FILOCRE, 2009:14720).

18 - LAZZARINI, A. A ordem constitucional de 1988 e a ordem pública. Revista de Informação Legislativa. 
Brasília, ano 26, nº 104, out./dez. 1989.

19 - BENGOCHEA, J. L. Paz; GUIMARÃES, L. B.; GOMES, M. L. & ABREU, S. R. de. A transição de uma 
polícia de controle para uma polícia cidadã. São Paulo Em Perspectiva, 18(1): 119-131. São Paulo, 2004.

20 - FILOCRE, D. A. Classificações de políticas de segurança pública. Revista Brasileira de Segurança Pública, 
ano 3, edição 5, ago./set. 2009.

As políticas de segurança 

pública no Brasil estão previstas 

no artigo 144 da Constituição 

Federal de 1988, com 

responsabilidades diferenciadas 

entre União, estados e 

municípios. 

Quanto à gestão de tais políticas, 
o texto constitucional aponta compe-
tências e responsabilidades diferencia-
das de cada ente federativo do Estado 
brasileiro. União, estados e municípios 
assumiram papéis distintos entre si e 
muitas vezes diversos daqueles de-
senhados antes da promulgação da 
Constituição. A segurança pública, 

a partir desse parâmetro, ficou, basicamente, definida como uma política dos estados 
brasileiros, contrariando, em certa medida, na teoria, a tendência de municipalização das 
políticas públicas vista no texto constitucional. Os estados permaneceram, assim, com 
dois órgãos de policiamento, um militar e um civil, com competências diferenciadas. 
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Os outros dois entes federativos ficaram responsáveis por outras políticas de 
segurança, mais particulares: no âmbito da União, tanto a Polícia Federal como as 
polícias Ferroviária e Rodoviária foram designadas para crimes específicos, sendo 
as duas últimas elevadas à categoria de órgãos policiais a partir da Constituição. Já a 
proteção do patrimônio público e outras questões relacionadas a posturas e convivência 
foram, no geral, alocadas no âmbito municipal, conferindo certo protagonismo às 
guardas civis.

1.3. Segurança pública: competências municipais 

Como mencionado anteriormente, a descentralização das políticas públicas a partir 
da CF de 1988 não se deu somente nas áreas da saúde e da educação, mas também no 
campo da segurança pública. No artigo 144, que versa sobre a segurança pública no 
país, o parágrafo 8º, por exemplo, faculta aos municípios a criação de sua própria guarda 
civil municipal, para a proteção de bens, serviços e instalações municipais. Entretanto, 
o papel das guardas municipais só ficou mais claro após o Plano Nacional de Segurança 
Pública. De acordo com o decreto n° 4.991 de 200421, em seu artigo 14, não somente 
houve a aprovação da estrutura do então Ministério da Justiça, como também a definição 
de que a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) estimularia a elaboração de 
planos e programas integrados de segurança pública, nos âmbitos estaduais e municipais, 
numa tentativa de reduzir e/ou prevenir violência e criminalidade. Esta normativa foi 
substituída pela lei n° 13.022, de agosto de 201422, conhecida como Estatuto Geral das 
Guardas Municipais, que instituiu normas gerais para sua constituição, disciplinando a 
matéria exposta no parágrafo 8º do artigo 144 da CF de 1988.

Em 2018, a lei nº 13.67523 disciplinou a organização e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, criando a Política Nacional de Segurança Pública 
e Defesa Social (PNSPDS) e instituindo o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), 
objetivando uma atuação cooperativa, sistêmica e harmônica entre os órgãos gestores 
da segurança pública no país. O documento ratificou o papel das guardas municipais, 
nomeando-as como integrantes operacionais do Susp, junto com as polícias civil, 
militar, federal e rodoviária federal, além de corpos de bombeiros militares e órgãos do 
sistema penitenciário. 

21 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4991.htm>. Último acesso em 
outubro de 2020.

22 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm>. Último acesso em ou-
tubro de 2020.

23 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm>. Último acesso em 
fevereiro de 2021.
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Assim, ao mesmo tempo em que os municípios assumiram, ao longo dessas duas 
últimas décadas, um papel cada vez mais importante na segurança pública, aceitaram 
um duplo desafio: o desenvolvimento e a implementação de planos municipais de 
segurança, além da formação e qualificação das guardas civis, ambos com o objetivo 
de redução das taxas de criminalidade e das ocorrências violentas. Nesse sentido, é 
fundamental que haja nos municípios uma estrutura básica de gestão de segurança 
pública para a implementação de planos de prevenção à violência e criminalidade.

Às guardas municipais associa-se poder de polícia para agirem na proteção dos dis-
positivos públicos municipais, além de outras situações de necessidade dos municípios, 
tais como a proteção de ruas, praças, estradas, terrenos, edifícios e estabelecimentos, 
já que ficam submetidas aos executivos municipais e são regidas também por leis mu-
nicipais24. Podem ser criadas por meio de decretos do executivo ou a partir de votação 
da câmara de vereadores de cada cidade, consolidando-se, assim, como agências da 
administração municipal, conforme normatizam o artigo 144 da Constituição Federal 
de 1988 e a lei complementar 13.022/2014. Após a promulgação do novo Código de 
Trânsito Brasileiro (lei nº 9.503/199725), a responsabilidade de executar a fiscalização 
do trânsito, a autuação e a aplicação de medidas administrativas também ficou a cargo 
dos municípios. Os órgãos, então, em geral designados para tal tarefa, foram as guardas 
municipais.

24 - EUFRÁSIO, D. de J., MARINHO, P. B. & DIAS, R. C. A importância da municipalização da segurança 
pública. Revista Científica Guardiões de Niterói, vol. 1, nº1, Niterói, 2018. 

25 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm>. Último acesso em março de 2021.

O mesmo artigo n° 144 da 

Constituição Federal de 1988 

também faculta aos municípios 

a criação de sua própria 

guarda civil, para a proteção 

de bens, serviços e instalações 

municipais. 

Assim, o papel municipal na 
gestão da segurança pública é um 
tema que tem ganhado força nos 
últimos anos. Vários autores têm se 
dedicado a estudar responsabilidades, 
implicações e casos empíricos de 
como a segurança pública tem sido 
operacionalizada por municípios do 
país. Como mencionado, atenção 
especial tem sido dada ao desenvolvimento de planos municipais de segurança com 
vocação preventiva e à criação e/ou qualificação de guardas municipais. No geral, a 
ideia é de que governos locais podem e devem ser gestores desse setor, e o que vem 
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Governos locais podem 

e devem ser gestores 

de políticas públicas de 

segurança. 

Entretanto, uma das questões identificadas 
para o aumento das responsabilidades 
municipais está relacionada também à 
capacidade orçamentária e financeira conferida 
à União e aos estados: apesar de orçamentos 
robustos na área de segurança pública, boa 
parte é destinada a pagamento de folha salarial, 

havendo, comparativamente, orçamentos menores para investimentos em prevenção, 
por exemplo (CAMPAGNAC, 201428). Segundo Cano, “a difícil situação financeira dos 
estados impede investimentos significativos, o que tem contribuído para o aumento dos 
poderes municipal e federal neste campo” (2006:138)29.

De todo modo, a prevenção à violência em âmbito municipal no Brasil acabou por estar 
muito relacionada à criação, ou fomento, das guardas municipais. Embora preservem 
grandes diferenças no que tange às suas constituições, ações e responsabilidades de 
cidade para cidade, as guardas não somente estão respaldadas pela Constituição Federal, 
mas, principalmente, se constituem como instrumentos da gestão da segurança pública 
nos municípios. 

No entanto, a criação de guardas municipais não precisa ser a única atividade 
relacionada à segurança pública que um município pode gerenciar. Autores como Beato 
et al (2008) ponderam que os municípios talvez enxerguem a criação de suas guardas 
municipais como a única tarefa a ser realizada com relação à segurança pública. Por 
outro lado, argumenta-se que os executivos municipais devem investir em programas 
de prevenção da criminalidade, de amplo espectro.

26 - BEATO, C. (org.). Compreendendo e avaliando: projetos de segurança pública. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2008.

27 - MIRANDA, A. P.; PAES, V. F. & FREIRE, L. de L.. Levantamento sobre órgãos responsáveis pela gestão da se-
gurança pública nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Armazém de Dados. Instituto Pereira Passos, julho de 2008. 

28 - CAMPAGNAC, V. Políticas Públicas de Segurança do Estado do Rio de Janeiro (2003-2010). Tese 
de Doutorado, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2014. 

29 - CANO, I. Políticas de segurança pública no Brasil: tentativas de modernização e democratização versus a guerra contra 
o crime. SUR - Revista Internacional de Direitos Humanos, nº 5, ano 3. São Paulo, 2006.

sendo verificado é um aumento das responsabilidades das municipalidades em direção 
a essa temática [(BEATO et al., 200826), (MIRANDA et al., 200827)].
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As funções dos municípios na 

segurança pública podem e 

devem ir além da criação e 

gestão de guardas municipais.  

Entendendo que os municípios brasileiros são, diante da literatura especializada, 
basicamente identificados com a questão da prevenção da criminalidade, precisa ser dito 
que uma questão que ocupa espaço no debate acerca das políticas públicas de segurança 
no Brasil é aquela que diz respeito à dualidade entendida entre políticas preventivas e 
repressivas. 

Fundamentalmente, a ideia das políticas de prevenção é a antecipação de fatores 
de risco. Silveira (2008) aponta que esse conceito, no Brasil, teve sua origem no campo 
da saúde pública, ainda na década de 1950. À época, tratava-se, no geral, de ações que 
beneficiassem a maior parcela possível da população, indo ao encontro das concepções 
preventivas dos estudos da saúde pública. Hoje, quando aplicadas à segurança, dizem 
respeito a “ações proativas informadas por uma teoria sobre a gênese do crime ou pelo 
conhecimento empírico dos fatores que se associam de forma mediata e imediata, em 
determinado tempo e local” (SILVEIRA, 2008:127).

1.4. Políticas de prevenção à criminalidade e violência

A prevenção pressupõe que certas situações não ocorrerão se determinadas medidas 
forem adotadas. Por isso ela é caracterizada como proativa, devendo as citadas medidas 
ser adotadas antes que o crime ocorra. O controle, pelo contrário, é reativo e ocorre após 
o acontecimento do crime (SILVEIRA, 2008:130-131)30.

30 - SILVEIRA, A. M. A prevenção dos homicídios: desafio para a segurança pública. In: BEATO, C. (org). Compre-
endendo e avaliando: projetos de segurança pública. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 

Restringir a ação dos municípios às Guardas Municipais, como parece ser a tendência 
atual, terá um impacto muito baixo, especialmente se elas reproduzirem o modelo das 
polícias militares, como está ocorrendo em muitos municípios brasileiros. As funções 
municipais mais nobres residem nas atividades de desenvolvimento social, planejamento 
e intervenção urbana, bem como na aplicação de códigos de postura municipais com 
vista à prevenção da violência e criminalidade  (BEATO et al, 2008:208-209).
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Municípios brasileiros são 

geralmente identificados 

com a gestão de políticas de 

segurança relacionadas à 

prevenção de crimes. 

Assim, as ações públicas de seguran-
ça com vistas à prevenção são tradicio-
nalmente caracterizadas de três formas, 
dependendo do tipo de intervenção que 
se deseje realizar e até mesmo o públi-
co-alvo a ser alcançado. 

A prevenção primária busca remo-
ver os fatores de risco, por isso diz res-
peito a estratégias educacionais ou de 
ataque às carências socioeconômicas das populações. A prevenção secundária, por sua 
vez, leva em consideração grupos específicos em situação de vulnerabilidade social. Já 
as políticas de prevenção terciária têm como público-alvo parcelas da população que já 
se envolveram em algum tipo de atividade delituosa, agindo no sentido de evitar rein-
cidências (CANO, 2016)31.

No geral, é apontado que as políticas públicas de prevenção na área da seguran-
ça pública ficaram mais evidentes nas últimas décadas, recebendo, inclusive, grandes 
incentivos e aportes financeiros de organismos internacionais para o estabelecimento 
de parcerias. Eles ocorreram por conta da “percepção da insuficiência das práticas re-
pressivas tradicionais de enfrentamento do crime” (SILVEIRA, 2008:137). Em âmbito 
internacional, como exemplo, podemos citar um documento divulgado em 2000 pela 
Comissão das Comunidades Europeias32, o qual traz a prevenção do crime como tema 
principal. Esse documento também foi norteador para ações da Senasp no Brasil nos 
anos subsequentes à sua publicação.

O debate internacional acerca das políticas preventivas teve, obviamente, reflexos 
no Brasil. Nos sucessivos planos e programas nacionais, desde 200333, há a previsão de 
políticas de prevenção à violência e criminalidade. Esse tipo de política, inclusive, foi 
impulsionado pela lei de reformulação do Fundo Nacional de Segurança Pública34, já 

31 - CANO, I. & ROJIDO, E. (org.) Mapeo de Programas de Prevención de Homicidios en América 
Latina y el Caribe, 2016. Disponível em: <lav.uerj.br/docs/rel/2016/Relatorio%20Final.pdf>. Último acesso em ou-
tubro de 2020.

32 - Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_crime/Publicacoes/Promovendo_final.pdf>. Úl-
timo acesso em outubro de 2020.

33 - Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/3exec/novapolicia/plano_segpub.htm>. Último acesso em outubro de 2020.

34 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.746.htm>. Último acesso em outubro de 
2020.
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que ali ficava claro, textualmente, que haveria possibilidades de financiamento de polí-
ticas municipais com o objetivo de redução de criminalidade, políticas essas com forte 
viés preventivo. Mesmo com tal incentivo, autores ainda apontam para a “preferência” 
nacional – ao menos discursivamente – das políticas de prevenção com viés socioeco-
nômico e de distribuição de renda em detrimento de outros tipos de intervenção gover-
namental na segurança com base em análise criminal e em evidências científicas, como 
patrulhamento de manchas criminais ou demais intervenções orientadas a problemas. 

Silveira (2008), por exemplo, indica que nesse tipo de concepção estão embutidas 
várias armadilhas, tais como: a) “insinuação de que todas as modalidades de violência 
e criminalidade são resultados imediatos da privação econômica e da desigualdade”; b) 
“[a] redução do valor intrínseco e ético dessas políticas sociais à sua capacidade de evitar 
a violência e o crime”; c) “a realização [plena] dessas políticas (...) parece exigir esforços 
macroestruturais monumentais”, o que seria incompatível com a organização atual de 
nossa sociedade; d) “essa linha de raciocínio obscurece ou minimiza o papel das forças 
policiais na prevenção do crime”; e e) “a diluição em causas macroestruturais de fatores 
de risco bastante conhecidos para a delinquência e criminalidade, os quais podem ser 
enfrentados por meio de projetos e programas específicos” (SILVEIRA, 2008:147-148).

Em nível local, deve-se, de fato, fazer uma distinção entre políticas preventivas 
e políticas sociais. As políticas sociais são, sim, políticas preventivas, mas não são 
necessariamente políticas de prevenção à violência tão somente. Políticas ou programas 
sociais têm, sim, sua parcela de contribuição na diminuição da violência, mas não se 
pode admitir que todos os problemas de violência seriam resolvidos apenas com políticas 
sociais que lidem com oferta de educação, saúde, emprego, habitação, etc. para a 
sociedade. Ademais, nesse contexto, o papel das polícias ficaria extremamente reduzido, 
pois políticas de segurança não seriam mais necessárias. Na verdade, há outros tipos de 
violência que não estão necessariamente ligados às condições socieconômicas e, por isso 
mesmo, o papel das políticas preventivas de segurança são tão importantes.

Assim, apesar do entendimento de que políticas governamentais são necessárias, as 
estratégicas aplicadas para o controle da criminalidade, por exemplo, podem ser mais 
ou menos adequadas em diferentes contextos, ora assumindo caráter repressivo, ora 
preventivo, mostrando sua característica multifacetada. Entretanto, não se trata de 
preferir um tipo de estratégia em detrimento de outra num movimento mutuamente 
excludente.

Em resumo, é possível encontrar vasta literatura brasileira sobre políticas de 
prevenção à violência, com escopos diversos, no âmbito das polícias, da educação, do 
esporte, do lazer, entre outros. 
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Não basta implementar 

políticas públicas de 

prevenção à violência. É 

preciso também avaliá-las 

com base em evidências.

Independentemente do desenho de tais políticas, é importante avaliar seus impactos 
na sociedade, o que pressupõe dados disponíveis para tal. Como exemplo, podemos citar 
Andrade & Peixoto (2008)35, quando observaram esses dois tipos de política quanto 

à sua efetividade. As autoras observaram 
que as de prevenção têm de ser avaliadas 
acompanhando a população-alvo durante 
um período de tempo maior, pois só 
assim pode-se mensurar adequadamente 
os impactos de longo prazo. Quando 
um programa de prevenção é avaliado de 

(...) uma intervenção policial em uma área de risco pode ter um impacto imediato na re-
dução da criminalidade decorrente da inibição dos criminosos. Com o passar do tempo, 
entretanto, os indivíduos criminosos podem criar outros mecanismos de ação e voltar a 
cometer crimes; um programa de prevenção que atue com crianças do ensino fundamen-
tal fornecendo instrumentos para propiciar a capacidade de mediação de conflitos pode 
perder sua eficácia ao longo do tempo, uma vez que esses valores devem ser frequen-
temente reforçados e dependem do ambiente social no qual o indivíduo está inserido 
(ANDRADE & PEIXOTO, 2008:80).

35 - ANDRADE, M. V. & PEIXOTO, B. T. Avaliação econômica de programas de prevenção e controle de crimina-
lidade no Brasil. In: BEATO, C. (org). Compreendendo e avaliando: projetos de segurança pública. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2008.

36 - SAPORI, L. F. Segurança Pública no Brasil – Desafios e Perspectivas. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 

2007.

Diante desse cenário, deve-se, na verdade ir em direção à complementariedade 
dessas políticas, evitando a polarização deste debate, já que integração, articulação e 
complementação são fundamentais para que o Estado implemente políticas públicas 
mais eficientes: “a preocupação quase obsessiva em descobrir qual é o melhor receituário 
para a política de segurança pública, assumindo-se a priori a incompatibilidade entre as 
percepções existentes, acaba por reforçar uma disputa desnecessária inibindo a busca da 
articulação e da complementaridade” (SAPORI, 2007:85-86)36.

Em outras palavras, quando acompanhamos os debates travados por especialistas 

acordo com a redução da criminalidade, os resultados aferidos após o primeiro ano 
do programa em funcionamento podem superestimar sua efetividade. Ao mesmo 
tempo, quando o programa se encerra, espera-se que haja redução da mesma. Nesse 
sentido, as autoras advertem que a variável tempo impacta sobremaneira essas avaliações, 
fornecendo exemplos:
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da área, percebemos que não se trata de escolher um tipo de política com determinada 
característica em detrimento de outras. Na verdade, tratam-se de responsabilidades 
compartilhadas: a melhor opção quando da implementação de políticas públicas 
de segurança é coordenar tais políticas com facetas diversas de acordo com as 
particularidades do problema a ser atacado e o ambiente onde é implementado, visando 
ao melhor resultado possível para a população, principalmente no nível local. Com 
isso em mente, o Instituto de Segurança Pública apresenta não somente este Dossiê, 
mas também o painel de visualização ISPCidades disponibilizado em nosso site (www.
isp.rj.gov.br), que se constituem em ferramentas de gestão para o enfrentamento 
das questões de segurança pública no nível local, com o objetivo de dar suporte à 
identificação de problemas interrelacionados nos municípios.
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Os indicadores sociais representam 
uma valiosa ferramenta para os gestores 
públicos elaborarem, monitorarem e 
avaliarem políticas públicas focadas nas 
especificidades e problemas de cada 
localidade. Na definição de Paulo Jannuzzi:

Um indicador social é uma medida em 
geral quantitativa, dotada de significado 
social substantivo, usado para substituir, 
quantificar ou operacionalizar um con-
ceito social abstrato, de interesse teórico 

Um indicador social é um recurso para mensurar e quantificar a realidade, não sendo 
isento de limites e imprecisões. Qualquer instrumento de medição adotado terá contornos 
frente à complexidade da vida social, sendo importante atentar para a qualidade deste dado. 
Uma estratégia, buscando abarcar a maior quantidade de elementos desta complexidade, é 
a utilização de um sistema de indicadores sociais, que consiste no conjunto de indicadores 
sociais de determinada temática social ( JANNUZZI, 2002).

2. Um sistema de 

indicadores para os 

municípios do Rio 

de Janeiro2
(para pesquisa acadêmica) ou programático (para a formulação de políticas). É um recurso 
metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade so-
cial ou sobre mudanças que estão ocorrendo na mesma ( JANNUZZI, 2002:55)37.
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37 - JANNUZZI, P. de M. Considerações sobre o uso, mau uso e abuso dos indicadores sociais na formulação e avaliação de 
políticas públicas municipais. In: Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro 36(1): 51-72, Jan./Fev. 2002.
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2.1. Indicadores sociais

Os indicadores sociais são recursos 
para a apreensão de determinado aspecto 
da realidade social, como mencionado 
anteriormente. Isto implica dizer que eles 
contribuem para o entendimento de um 
recorte da realidade, sendo importante ter 
clareza sobre o alcance e os limites dos 
indicadores selecionados.

Indicadores sociais são 

excelentes recursos 

para elaboração, 

monitoramento e 

avaliação de políticas 

públicas. 

38 - JANNUZZI, P. de M. e PATARRA, N. L. Manual para capacitação em indicadores sociais nas 
políticas públicas e em direitos humanos: textos básicos e guia de uso e referência do material multimídia. – São 
Paulo: Oficina Editorial, 2006.

Jannuzzi e Patarra (2006)38, ao discorrerem sobre o uso de indicadores nas etapas 
do ciclo de políticas públicas – que compreendem desde a identificação do problema 
a ser enfrentado (diagnóstico), a formulação da ação, sua implementação, e posterior 
avaliação com ajustes e correções (se for o caso) – ressaltam as diferentes características 
dos indicadores de insumos, processos, resultados e impactos, e o que eles possibilitam 
mensurar sobre um determinado programa ou realidade social.

Ao lançar mão de indicadores de diferentes naturezas, é possível que eles se 
complementem de forma a propiciar uma melhor interpretação de determinado 
fenômeno social.

Indicadores de insumo são relevantes para mapear a existência e a quantidade 
de recursos humanos, financeiros e/ou de equipamentos alocados em um serviço ou 
programa de intervenção social (JANNUZZI e PATARRA, 2006:29). Então, por 
exemplo, quando se busca avaliar a qualidade de vida da pessoa idosa, em um município, 
é pertinente a compreensão da existência da estrutura local relacionada à promoção do 
envelhecimento saudável e livre de violências.

Indicadores de processo visam à quantificação dos esforços empregados a partir 
dos recursos humanos, financeiros e materiais que impactam o aspecto da vida social que 
se pretende analisar (JANNUZZI e PATARRA, 2006:29). Eles indicam, por exemplo, em 
um programa de atenção à infância, o número de atendimentos psicossociais a crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade. Uma melhor compreensão deste dado requer 
sua contextualização em relação aos recursos disponíveis. A quantidade de insumos pode 
impactar a melhora dos processos, porém não é uma relação, necessariamente, direta. A 
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má gestão dos recursos humanos, por exemplo, com alocação de pessoal sem o perfil 
adequado, pode resultar em um desempenho inferior, comparando a uma situação na 
qual houve uma gestão apropriada de recursos.

Indicadores de resultado são empregados para medir o alcance de um determinado 
objetivo. Em segurança pública, por exemplo, os números de registros de ocorrências 
criminais são comumente empregados como indicadores de resultado para avaliar o 
sucesso de ações das polícias. Embora não sejam o único recurso possível e adequado, 
eles, não raramente, são utilizados isoladamente para explicar um fenômeno social. É 
relevante destacar que, dependendo do delito e do contexto social, haverá maior ou 
menor subnotificação destes registros e, sendo o crime e a violência fenômenos sociais 
multicausais, o aumento ou a diminuição de ocorrências pode ser o reflexo de diferentes 
fatores conjugados.  

Indicadores de impacto são recursos utilizados para quantificar mudanças mais 
efetivas, que, normalmente, são sentidas a médio e longo prazos. Em segurança pública, 
por exemplo, a criação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM), 
com equipes multidisciplinares e majoritariamente formadas por mulheres, impactou 
positivamente a confiança de mulheres vítimas de crimes sexuais na Polícia Civil, por 
meio das DEAM, o que foi possível visualizar dado o aumento do número de casos de 
violência sexual registrados. 

O painel ISPCidades pretende consolidar um sistema de indicadores que permita 
contribuir com a compreensão das dinâmicas sociais que tangem à violência e à 
criminalidade no nível local, bem como os recursos disponíveis para o seu enfrentamento. 
Com este objetivo, serão considerados indicadores de diferentes órgãos e naturezas, que 
possibilitem a identificação da incidência criminal, a estrutura e a oferta de serviços no 
município, além do perfil sociodemográfico e econômico local.

Incidência
criminal

Dados 

sociodemográficos 

e econômicos

Estrutura e oferta 

de serviços no 

município

Figura 1 – Sistema de indicadores municipais
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Em um primeiro momento, serão disponibilizados indicadores de incidência criminal 
construídos a partir dos registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia 
Civil (SEPOL). Nas próximas etapas do projeto, pretendemos incluir indicadores de 
estrutura e oferta de serviços e os dados sociodemográficos e econômicos produzidos 
e/ou disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação 
CEPERJ e Instituto Nacional Anísio Teixeira. Busca-se, assim, sistematizar as estatísticas 
já existentes para a compreensão das dinâmicas locais.

Um recurso adotado para auxiliar a interpretação dos dados foi a sistematização dos 
indicadores a partir de eixos e dimensões, sobre os quais trataremos a seguir.

2.2. A compreensão da segurança municipal por meio de Eixos e Dimensões

A construção do sistema de indicadores começou pela sistematização dos dados 
criminais. Desta forma, foram estes que, em um primeiro momento, pesaram para a 
definição do modelo de apresentação dos indicadores. É importante ressaltar que 
as composições dos indicadores serão detalhadas na seção 2.3, que tratará sobre a 
metodologia de agregação dos títulos criminais para a composição dos eixos.

Assim, os indicadores municipais foram sistematizados em dimensões pertencentes 
a dois eixos: Espaço Público e Grupos Vulneráveis. Enquanto em um eixo há 
informações mais abrangentes, sobre a totalidade da população local, o outro é focado 
em potenciais vulnerabilidades de grupos específicos.

No Eixo Espaço Público, pretende-se oferecer ao observador uma visão ampla das 
dinâmicas, interações e conflitos sociais que ocorrem no município, agregando dimensões 
relacionadas ao espaço ou às características da vida em sociedade no nível local.

Já no Eixo Grupos Vulneráveis busca-se compreender a possível vitimização 
de grupos sociais específicos, agregando dimensões referentes a grupos que possuem 
características particulares que os tornam mais suscetíveis a sofrerem determinadas 
violações de direitos e, com expressiva frequência, em espaços privados.

Cada Eixo se desdobra em Dimensões que abordam um recorte das interações sociais 
no espaço público ou grupo vulnerável, como detalhado a seguir.

a. Eixo Espaço Público

O espaço público é o local por excelência da vida social, da interação e da convivência 
entre indivíduos diferentes, porém iguais em direitos.
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As dimensões, construídas para dar conta do Eixo Espaço Público, compõem com 
o Trânsito um gradiente que vai das pequenas incivilidades aos crimes mais graves que 
podem ocorrer no município. Desta forma, este eixo se desdobra em cinco dimensões: 
Trânsito; Convivência urbana; Patrimônio; Pleno acesso ao espaço público e Vida.

Figura 2 – Dimensões do Eixo Espaço Público

Trânsito

Convivência

urbana 

Patrimônio

Pleno acesso
ao espaço
público

Vida

Cada dimensão foi construída considerando sua relevância para a qualidade da vida 
local, além da possibilidade de extrair informações a partir dos registros administrativos 
da SEPOL que permitam orientar a compreensão e a atuação na dimensão.

  Dimensão Trânsito

A Dimensão Trânsito busca retratar, no município, a qualidade da convivência 
entre condutores de veículos e pedestres nas vias públicas e estradas. A relevância desta 
dimensão se dá por conta de o trânsito ter produzido números expressivos de mortes e 
pessoas lesionadas no estado do Rio de Janeiro, requerendo do poder público ações em 
diferentes frentes para conter estes fatos, como sinalização, manutenção de vias e estradas 
adequadas, fiscalização de veículos e condutores e educação no trânsito.

No painel ISPCidades, para retratar as características do trânsito no município, a 
partir dos registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, buscou-se 
mapear a incidência da violência, medida pelo número de mortes e lesões causadas por 
acidentes de trânsito, e a condução de veículos sob efeito de álcool, o que contribui 
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significativamente para acidentes com vítimas e desfechos trágicos. Os três indicadores 
construídos expressam isto, dos quais dois retratam a violência propriamente dita, e um 
sinaliza para um elemento indutor da violência no trânsito, respectivamente: Mortes no 
trânsito; Lesões no trânsito; e Álcool no trânsito.

  Dimensão Convivência urbana

A Dimensão Convivência urbana espelha a qualidade do convívio social nos espaços 
públicos de uso coletivo, na perspectiva do respeito ao outro, à natureza e ao patrimônio 
público e histórico do município.

A boa convivência urbana é um aspecto fundamental para o município, sendo 
construída a partir do diálogo entre poder público local e coletividade sobre a delimitação 
de espaços e regras de convívio coletivo. Esta dimensão requer do poder público uma 
atuação de forma educativa, preventiva, normativa e fiscalizadora.

Para retratar as características da convivência urbana no município, a partir dos 
registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, buscou-se mapear 
comportamentos que afetam a boa convivência entre cidadãos no espaço público, como: 
pequenas incivilidades, formas de ocupação do espaço público (sem uso da violência 
física) e crimes ambientais. Dessa forma, os cinco indicadores construídos expressam 
isto, sendo delitos que muitas vezes traduzem a percepção equivocada de que o bem ou o 
espaço públicos não pertencem a ninguém, portanto, podendo ser apropriados de forma 
particularizada. Os indicadores são: Crimes ambientais; Depredação do patrimônio; 
Ocupação irregular do espaço (solo); Perturbação do sossego; e Posse ou uso de drogas.

   Dimensão Patrimônio

A Dimensão Patrimônio busca retratar a tranquilidade para moradores, trabalhadores 
e empresários usufruírem de seus bens. Uma vez que a segurança patrimonial é um 
aspecto relevante para o município, contribui para o sentimento de segurança e bem-
estar, bem como para a capacidade de manter e atrair investimentos comerciais sem 
medo de perdas financeiras decorrentes da violência urbana.

Para retratar as características da segurança patrimonial no município, a partir dos 
registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, buscou-se mapear os 
tipos de crimes, com ou sem emprego da violência, contra o patrimônio relacionados à 
mobilidade urbana, à residência e ao comércio. Assim, foram utilizados 11 indicadores 
relacionados a crimes contra o patrimônio, sendo cinco referentes a roubo e cinco 
referentes a furto: Roubo de carga, Roubo de rua e Roubo de veículo – que são Indicadores 
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Estratégicos de Criminalidade39; Roubo a estabelecimentos comerciais ou financeiros, que 
traduz a tranquilidade ou tensão em se ter ou estar em um comércio; Roubo a residência 
ou propriedade rural, que reflete a tranquilidade ou tensão em estar e ter bens em casa; 
indicadores que sinalizam para a subtração de patrimônio sem uso de violência, ou seja, 
Furto de carga; Furto de rua; Furto de veículo; Furto a estabelecimentos comerciais ou 
financeiros; e Furto a residência ou propriedade rural; e Extorsão, que é a subtração do 
patrimônio por meio de coação da vítima.

   Dimensão Pleno acesso ao espaço público

A Dimensão Pleno acesso ao espaço público retrata a possibilidade de ir e vir a 
qualquer parte da cidade sem sofrer constrangimento e violência.

A possibilidade de pleno acesso ao espaço público por qualquer pessoa em qualquer 
região do município é condição sine qua non no exercício da cidadania. O avanço de grupos 
com domínio territorial armado sobre áreas de diferentes municípios do estado do Rio de 
Janeiro explicita que este é um desafio atual, requerendo, do poder público, a sua presença 
garantidora dos direitos de cidadania em todos os locais dos municípios.

Para retratar a Dimensão Pleno acesso ao espaço público no município, a partir dos 
registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, buscou-se mapear os 
elementos que podem inibir ou restringir a livre circulação de pessoas no espaço público. 
Assim, os três indicadores construídos expressam isto: Armas, em situação ilegal ou 
irregular, que se configura em vetor de domínio e criminalidade violenta; Associação para 
o crime, que sinaliza para a existência de agentes de criminalidade violenta e possibilidade 
de domínio territorial; e Tráfico de drogas, que expressa a possibilidade de domínio 
territorial e de criminalidade violenta.

   Dimensão Vida

Neste Eixo Espaço Público, a Dimensão Vida pretende retratar a valorização 
da vida no município, de uma forma ampla. No Eixo Grupos Vulneráveis, será 
focalizada a vitimização a grupos específicos.

39 - Indicadores Estratégicos de Criminalidade (IEC) são indicadores criminais, estabelecidos em 2009 pela extinta Se-
cretaria de Estado de Segurança, que orientam a política pública de gestão de resultados intitulada Sistema de Definição e 
Gerenciamento de Metas para os Indicadores Estratégicos de Criminalidade do Estado do Rio de Janeiro, conhecido também 
como Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM). Desta forma, a cada semestre, são estabelecidas metas de 
redução ou manutenção para cada IEC, que devem ser atingidas conjuntamente pela Secretaria de Estado de Polícia Civil e a 
Secretaria de Estado de Polícia Militar. Ver: https://www.isp.rj.gov.br:4431//Conteudo.asp?ident=190.
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Para retratar esta dimensão, a partir dos registros de ocorrência da Secretaria de 
Estado de Polícia Civil, foram elencados os tipos de ocorrências que atentam contra a 
vida. Ao total, foram construídos quatro indicadores: Crimes violentos letais intencionais 
(CVLI), Morte por intervenção de agente do Estado (MIAE) e Tentativa de homicídio 
retratam formas de violência contra a vida; o quarto indicador é Vitimização policial 
que, agregando mortes por CVLI, acidentes e suicídios, reflete a vulnerabilidade da vida 
de servidores públicos da área de segurança pública. Importante ressaltar que o policial 
vítima de CVLI será contado tanto no indicador CVLI como no Vitimização policial.

b. Eixo Grupos Vulneráveis

No Eixo Grupos Vulneráveis, busca-se dar visibilidade ao bem estar de grupos sociais 
específicos. Uma vez que, por razões históricas, culturais e/ou estruturais, indivíduos 
com determinadas características ou especificidades tendem a sofrer violências e/ou 
violações de direitos, sendo estas, muitas vezes, praticadas no espaço privado. Assim, a 
casa, que deveria ser o ambiente de proteção, tem sido o local de vitimização de crianças, 
adolescentes, mulheres e pessoas idosas. Conforme o Manual Direitos Humanos de 
Grupos Vulneráveis:

No que diz respeito à proteção dos direitos humanos, as noções de igualdade e de vul-
nerabilidade estão unidas. São vulneráveis quem têm diminuídas, por diferentes razões, 
suas capacidades de enfrentar as eventuais violações de direitos básicos, de direitos hu-
manos. Essa diminuição de capacidades, essa vulnerabilidade está associada à determina-
da condição que permite identificar o indivíduo como membro de um grupo específico 
que, como regra geral, está em condições de clara desigualdade material em relação ao 
grupo majoritário (DHES, 2014:13-14)40.

O Instituto de Segurança Pública tem atuado na sistematização e na qualificação 
de dados e informações que visam a contribuir com a formulação de ações e políticas 
públicas de proteção a grupos vulneráveis41. Com destaque para os grupos geracionais 
crianças, adolescentes, jovens e idosos; em gênero, mulher; e nos grupos relacionados à 

40 - Rede Direitos Humanos e Educação Superior. Manual Direitos Humanos de Grupos Vulneráveis, 2014. 
Disponível em: <https://www.upf.edu/dhes-alfa/materials/DDGV_PORT_Manual_v4.pdf>. Último acesso em março de 
2020.

41 - Além da publicação de dossiês e estudos específicos que focam em diferentes grupos, o ISP também disponibiliza o painel 
de Grupos Vulneráveis, atualizado anualmente. Disponível em: <https://www.ispvisualizacao.rj.gov.br:4434/grupos.html>. 
Último acesso em março de 2021. 
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orientação sexual e à identidade de gênero, focalizando as LGBTI+; e nos grupos raciais, 
a população negra, composta pelas pessoas pretas e pardas.

As faixas etárias utilizadas pelo ISP para definir os grupos geracionais respeitam a 
determinação da legislação brasileira, assim:

  Crianças são indivíduos que estão na faixa de 0 a 11 anos, conforme o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, lei federal n° 8.069/199042;

   Adolescentes são indivíduos que estão na faixa de 12 a 17 anos, conforme o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, lei federal n° 8.069/199043;

    Jovens são indivíduos que estão na faixa de 15 a 29 anos, conforme o Estatuto da 
Juventude, lei federal n° 12.852/201344;

   Pessoas idosas são indivíduos com 60 anos ou mais, conforme o Estatuto do 
Idoso, lei federal nº 10.741/200345.

Definidos os grupos desta forma, o ISPCidades traz dados sobre a qualidade de 
vida assegurada aos seus integrantes, ou seja: criança e adolescente, jovem, pessoa idosa, 
mulher, população negra e LGBTI+.

42 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Último acesso em março de 2021. 

43 - Idem.

44 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm>. Último acesso em mar-
ço de 2021. 

45 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Último acesso em março de 
2021. 

Figura 3 – Dimensões do Eixo Grupos Vulneráveis
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É importante ressaltar que a vulnerabilidade é cumulativa, de forma que um jovem 
negro estará mais suscetível a ter seus direitos violados do que um jovem branco, por 
exemplo. Para visualizar este aspecto da vulnerabilização, os indicadores, em cada 
dimensão, são desdobrados, conforme o esquema a seguir.

Figura 4 – Grupos Vulneráveis
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Além disso, destaca-se também que, devido à  metodologia46 utilizada para a produção 
dos indicadores sobre a população LGBTI+, não foi possível desdobrar os dados, como 
foi realizado para os outros grupos vulneráveis.

No painel ISPCidades, a seção indicadores disponibiliza para o eixo Grupos 
Vulneráveis um panorama geral. Neste, selecionamos um grupo de indicadores, sendo 
organizados para permitir a sua interpretação de forma comparativa entre grupos 
geracionais, de gênero e de cor, no município. Com isto, é possível visualizar de forma 
comparativa, dentro do município, os grupos que sofrem maior vulnerabilidade. 

   Dimensão Criança e adolescente

A Dimensão Criança e Adolescente47 retrata a qualidade de vida assegurada a crianças 
e adolescentes no município, assim entendido os indivíduos de 0 a 17 anos, de acordo 
com o ECA. Conforme o princípio 2 da Declaração dos Direitos da Criança (1959), 
aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU):

46 - Os dados utilizados para compor os indicadores do grupo LGBTI+ foram extraídos do Dossiê LGBT+, que foi produzi-
do a partir da leitura e análise da motivação nos registros de ocorrência do ano de 2017. Não tendo, portanto, essa informação 
disponível para os outros anos.

47 -  Para outros estudos do ISP com relação a este tema, ver: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=206>.
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A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e facilida-
des, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social de forma sadia e normal e em condições de liberdade e digni-
dade. Na instituição das leis visando este objetivo levar-se-ão em conta sobretudo, os 
melhores interesses da criança47.

A qualidade da infância e da adolescência é central para o desenvolvimento saudável 
do indivíduo e da sociedade, e para retratar a proteção à infância e adolescência no 
município, a partir dos registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, 
buscou-se sistematizar os tipos de violência que mais vitimam este grupo geracional.

Foram dez os indicadores construídos. Quatro indicadores que traduzem violência 
física – Crimes violentos letais intencionais, Morte por intervenção de agente do Estado, 
Lesão corporal e Tentativa de homicídio; quatro indicadores relativos à violência sexual 
– Estupro, Tentativa de estupro, Outras violências sexuais e Exploração sexual; e dois 
indicadores que representam violências contra a infância – Trabalho infantil e Periclitação 
da vida e da saúde.

   Dimensão Jovem

A Dimensão Jovem49 visa a refletir a qualidade de vida assegurada à juventude no 
município, ou seja, à pessoa que está na faixa de 15 a 29 anos de idade, conforme a 
definição do Estatuto da Juventude (lei federal n°12.852/2013).

A juventude é uma etapa compreendida entre os anos finais da adolescência e o início 
da vida adulta, caracterizada pela entrada no mercado de trabalho, composição de família 
e pela participação nas decisões que impactam a coletividade. A qualidade da vivência 
durante este período, tanto no nível do indivíduo como no de grupo, impacta a qualidade 
da vida social e produtiva da cidade.

Há várias formas de o jovem experimentar e viver a juventude. Assim, é importante 
pensá-la no plural, e para esta fase cheia de possibilidades e desafios, buscamos mapear os 
tipos de violências e vulnerabilidades que ameaçam essas potencialidades, colocando em 
xeque as histórias individuais e coletivas. Desta forma, a partir dos registros de ocorrência 

48 - Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-direitos-da-crianca.
html>. Último acesso em março de 2021.

49 - Para outro estudo do ISP com relação a este tema, ver: <arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/RelJuventu-
deeCrime2016.pdf>.
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da Secretaria de Estado de Polícia Civil, foram selecionadas as violências física e sexual.

Foram cinco indicadores construídos. Quatro indicadores que traduzem violência 
física – Crimes violentos letais intencionais, Morte por intervenção de agente do Estado, 
Lesão corporal e Tentativa de homicídio; e um indicador relativo à violência sexual, 
Exploração sexual.

   Dimensão Pessoa idosa

A Dimensão Pessoa idosa50 busca retratar a qualidade de vida, no município, 
assegurada aos indivíduos com idade de 60 anos ou mais.

A melhoria na qualidade de vida e a conscientização e os avanços nos cuidados com a 
saúde, de uma forma geral, impactaram no aumento da expectativa de vida da população 
brasileira, com a constituição de um grupo geracional bem amplo e heterogêneo. Na 
faixa etária considerada idosa, há pessoas em pleno processo criativo e produtivo, 
enquanto há também indivíduos com grande nível de dependência, requerendo maior 
atenção e cuidados.

A promoção do envelhecimento saudável e livre de violências é responsabilidade da 
sociedade, do governo e da família. Assim, para compreender as potenciais violências à 
pessoa idosa no município, a partir dos registros de ocorrência da Secretaria de Estado 
de Polícia Civil, buscou-se sistematizar os tipos de delitos que mais vitimam este grupo 
geracional.

Foram construídos quatro indicadores. Um que reflete a violência psicológica; dois 
relacionados à violência patrimonial: Estelionato e Extorsão; e, por último, um que 
retrata a negligência dos cuidadores e que afeta, particularmente, os idosos em situação 
de dependência: Periclitação da vida e da saúde do idoso.

   Dimensão Mulher

A Dimensão Mulher51 visa a traduzir a qualidade de vida conferida às mulheres, no 
município.

A igualdade entre os gêneros é cláusula pétrea da lei que rege o Estado brasileiro, 
mas nem sempre foi assim. Votar, estudar, trabalhar, escolher com quem iria se casar e, 

50 - Para outros estudos do ISP com relação a este tema, ver: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=213>.

51 - Para outros estudos do ISP com relação a este tema, ver: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=212>.
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até mesmo, jogar futebol já foram proibidos às mulheres. Quando não, dependiam de 
autorização do pai ou marido. A herança de tantas interdições ainda é sentida. 

A sociedade, até hoje, expressa a desigualdade de poder entre homens e mulheres, 
e a busca pelo controle da mulher, mesmo que, para isso, haja o recurso ao uso da 
violência nos seus vários tipos.

Afinal, é pela perspectiva de gênero que se entende o fato de a violência contra as mulhe-
res emergir da questão da alteridade, enquanto fundamento distinto de outras violências. 
Ou seja, esse tipo de violência não se refere a atitudes e pensamentos de aniquilação do 
outro, que venha a ser uma pessoa considerada igual ou que é vista nas mesmas con-
dições de existência e valor que o seu perpetrador. Pelo contrário, tal violência ocorre 
motivada pelas expressões de desigualdades baseadas na condição de sexo, a qual começa 
no universo familiar, onde as relações de gênero se constituem no protótipo de relações 
hierárquicas52. (BANDEIRA, 2014:55)

Assegurar a qualidade de vida das mulheres, que representam um pouco mais 
da metade da população fluminense, é garantir também o direito de ser, de estar, de 
escolher e de sentir-se segura, seja no espaço público ou no privado. Assim, para retratar 
a possibilidade de a mulher ser vitimada no município, considerando como fonte de 
informação os registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, foram 
sistematizados delitos e formas de violência reconhecidos pela Lei Maria da Penha (lei 
nº 11.340/2006)53 como violência de gênero.

Foram construídos 11 indicadores. Cinco deles correspondem à violência física: 
Crimes violentos letais intencionais, Feminicídio, Tentativa de feminicídio, Lesão 
corporal e Tentativa de homicídio; quatro indicadores que retratam a violência 
sexual: Estupro, Tentativa de estupro, Outras violências sexuais e Exploração sexual; 
um relacionado à Violência psicológica; e por último um que sintetiza a Violência 
patrimonial. 

É importante destacar que Feminicídio e Tentativa de Feminicídio são especificações 
de Crimes violentos letais intencionais (CVLI) e Tentativa de homicídio. Assim, 
mulheres mortas em razão de serem mulheres (Feminicídio) serão contabilizadas 

52 - BANDEIRA, L. M. Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de investigação. In: Revista Socie-
dade e Estado. Vol. 29. N° 2. Maio/Agosto 2014, p. 450.

53 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm>. Último acesso em 
março de 2021.
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tanto em Feminicídio quanto em CVLI, e o mesmo acontecerá para os números dos 
indicadores que refletem a forma tentada destes crimes.

   Dimensão População negra

A Dimensão População negra54 busca retratar a qualidade de vida, no município, 
assegurada às pessoas negras. Diferentemente do que ocorre em países como Estados 
Unidos, no qual o conceito de raça está relacionado à ancestralidade, no Brasil, ele 
se vincula à cor da pele e a determinados traços raciais, assim, estes fatores têm sido 
determinantes para a classificação racial no país (HERINGER, 2002:57)55.

A classificação como população negra tem englobado os grupos constituídos por 
pessoas com a cor de pele preta ou parda, e foi incorporada pelo sistema de classificação 
racial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), assim como tem sido 
adotada pelos principais pesquisadores do tema no Brasil.

Para propósitos estatísticos, considerando-se que a flexibilidade da classificação de cor 
no Brasil torna difícil diferenciar ambos os grupos, e também a proximidade em termos 
de indicadores sócio-econômicos entre os dois grupos, pesquisadores como Nelson do 
Valle Silva e Carlos Hasenbalg, seguidos por vários outros, consideram geralmente pre-
tos e pardos juntos, como uma única categoria. Assume-se que a maioria dos pardos 
possui ascendência africana (HERINGER, 2002:59).

Discriminação e desigualdade racial são fortes componentes na sociedade brasileira. 
Desta forma, a construção de uma sociedade democrática implica o reconhecimento e o 
combate aos elementos e condutas que, historicamente, inviabilizam a população negra 
de sentir-se e estar segura para o exercício pleno de todos os direitos de cidadania.

Para compreender as potenciais violências à população negra no município, a 
partir dos registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, buscou-se 
sistematizar os tipos de delitos que mais vitimam este grupo racial.

Foram construídos oito indicadores. Quatro deles correspondem à violência física: 
Crimes violentos letais intencionais, Morte por intervenção de agente do Estado, 
Tentativa de homicídio e Lesão corporal; três indicadores que retratam a violência 
sexual: Estupro, Tentativa de estupro e Outras violências sexuais; e, por último, um que 
afeta a dignidade da pessoa: Violência moral. 

54 -  Para outro estudo do ISP com relação a este tema, ver: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=223>.

55 - HERINGER, R. Desigualdades raciais no Brasil: síntese de indicadores e desafios no campo das políticas públicas. In: 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 18 (Suplemento): 57-65, 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/
pdf/csp/v18s0/13793.pdf>. Último acesso em março de 2021.
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   Dimensão LGBTI+

A Dimensão LGBTI+56 retrata a qualidade de vida, no município, assegurada às 
pessoas com a orientação sexual homossexual ou bissexual ou com a identidade de 
gênero transexual ou intersexo.

A garantia do respeito às LGBTI+ passa, primeiramente, por entender as 
possibilidades relacionadas ao gênero e à orientação sexual, assim:

Uma pessoa transgênero é aquela que se identifica com um gênero distinto daquele de 
nascimento, por exemplo, uma pessoa nascida biologicamente do sexo masculino que se 
identifica como mulher. Já o cisgênero é aquele indivíduo que se identifica com o mesmo 
gênero do seu nascimento.

Diferentemente da identidade de gênero, a orientação sexual faz referência à direção 
do desejo afetivo e sexual (BRASIL, 2013). O homossexual é aquele indivíduo que se 
sente atraído por outro do mesmo gênero. Já uma pessoa heterossexual sente atração por 
pessoas do gênero oposto. Por fim, os bissexuais sentem atração por pessoas de qualquer 
gênero. Aliando os dois conceitos, note que lésbicas, gays e bissexuais são categorizações 
de orientação sexual, enquanto travestis e transexuais se referem à identidade de gênero 
(MATOS e LARA, 2018:11)57.

A convivência com a diversidade e a pluralidade é a essência da vida em sociedade. 
A igualdade de direitos, para além das diferenças, é assegurada a todos os indivíduos 
pela Constituição Brasileira, entre elas a diversidade de orientação sexual e afetiva. O 
reconhecimento e o respeito à orientação sexual e à identidade de gênero são basilares 
em uma sociedade civilizada.

Para compreender a vitimização a este grupo específico, a partir dos registros de 
ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, foram incorporados os dados da 
pesquisa do ISP que resultou no Dossiê LGBT+ 2018. Assim, em 2018, o ISP utilizou 
diferentes recursos de pesquisa para identificar e analisar as ocorrências criminais 
motivadas por LGBTIfobia registradas durante o ano de 2017. Desta forma, os 
indicadores disponíveis refletem os dados de 2017, diferentemente das outras dimensões 
para as quais serão disponibilizados dados dos anos 2018, 2019 e 2020.

56 - Para outro estudo do ISP com relação a este tema, ver: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=211>.

57 - MATOS, V. C. e LARA, E. B. A. de. (orgs.) Dossiê LGBT+ 2018. Rio de Janeiro: RioSegurança, 2018. 
Disponível em: <http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/DossieLGBT2018.pdf>. Último acesso em março 
de 2021 
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Foram considerados cinco indicadores, conforme sistematizados previamente no 
Dossiê LGBT+ 2018. Estes refletem tipos de violência cuja motivação foi o preconceito 
ou ódio às LGBTI+: Violência física motivada por LGBTIfobia, Violência moral 
motivada por LGBTIfobia, Violência psicológica motivada por LGBTIfobia, Violência 
patrimonial motivada por LGBTIfobia e Violência sexual motivada por LGBTIfobia.

2.3. A agregação dos títulos criminais para a composição dos 
indicadores

Os indicadores de cada dimensão foram construídos a partir das informações 
provenientes dos registros de ocorrência confeccionados nas delegacias de Polícia Civil 
do estado do Rio de Janeiro e sistematizados pelo ISP. Cada indicador seguiu uma regra 
de contagem, se por número de vítimas ou por número de casos, de acordo com o 
escopo abordado por cada dimensão. No Eixo Grupos Vulneráveis, por exemplo, todos 
os indicadores foram contabilizados pelo número de vítimas, já que as dimensões ali 
tratam de recortes relacionados às características das vítimas, como idade, sexo e raça.

Cada indicador é formado por um rol de crimes relacionados ao seu tema. Assim, foi 
necessário um estudo minucioso das mais de 1.500 titulações criminais e administrativas 
disponíveis no sistema da Polícia Civil para capitulação dos crimes, para selecioná-las 
e agrupá-las de maneira que, juntas, representassem cada dimensão de cada eixo do 
ISPCidades. Muitas agregações já são as utilizadas pelo ISP na divulgação mensal das 
estatísticas criminais do estado e foram replicadas aqui58, sempre com o objetivo de 
mantermos a coerência com os dados oficiais divulgados. Os Indicadores Estratégicos de 
Criminalidade do Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados59 também foram 
um norte para a seleção de alguns indicadores da dimensão Patrimônio, no Eixo Espaço 
Público. Por fim, algumas agregações tiveram como inspiração a Lei Maria da Penha, que 
identifica as diferentes formas de violência contra a mulher.

As titulações criminais são o formato mais detalhado de descrever o crime, às vezes 
especificando o meio empregado (arma de fogo, arma branca, asfixia etc.), como nos 
títulos de homicídio, outras vezes especificando o tipo de acidente de trânsito (queda, 
colisão, atropelamento ou capotagem, por exemplo). Como muitas titulações referem-se 
ao mesmo tipo de crime, diferenciando-se literalmente por detalhes, convém agregá-los 
no que chamamos aqui de indicadores, que consiste na soma dessas ocorrências.

58 - Estas agregações estão disponíveis em: <https://www.ispdados.rj.gov.br:4432/MetodologiaAgregacao.html>. Último 
acesso em março de 2021.

59 - Disponível em: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=198>. Último acesso em março de 2021.
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Ao longo do tempo, mudanças na legislação penal podem provocar o desuso de 
algum título criminal, sendo substituído por outro. Um exemplo é a lei nº 13.104/201560 

que incluiu o feminicídio no artigo 121 do Código Penal, como um detalhamento do 
crime de homicídio. Assim, esta nova titulação passa a entrar no rol de crimes disponíveis 
para registro – o que ocorreu em outubro de 2016 no estado do Rio de Janeiro. De 
lá para cá, além da titulação feminicídio, também foram criadas, gradativamente, 
as titulações de feminicídio especificando o meio empregado, como feminicídio 
provocado por projétil de arma de fogo ou feminicídio provocado por queimaduras, 
que entraram em 2020. Assim, um crime em que uma mulher morre queimada pela 
razão de ser mulher hoje será classificado como feminicídio provocado por queimadura. 
Em 2019, este crime seria registrado somente como feminicídio. Em 2015, este crime 
seria registrado como homicídio provocado por queimaduras. Por esta razão, todas essas 
titulações são agrupadas em homicídio doloso, que no ISPCidades compõe o indicador 
Crimes violentos letais intencionais, evitando, assim, quebras na série histórica, ou seja, 
permitindo a comparabilidade dos números ao longo do tempo.

A seguir, descrevemos os detalhamentos selecionados para compor cada indicador de 
cada dimensão nos eixos Espaço Público e Grupos Vulneráveis.

a. Eixo Espaço Público

   Dimensão Trânsito

Na Dimensão Trânsito, temos os indicadores Mortes no trânsito, Lesões no trânsito e 
Álcool no trânsito. O primeiro é composto pelo número de vítimas de homicídio culposo 
de trânsito (seja por atropelamento, capotagem, colisão entre veículos, colisão com ponto 
fixo, queda, ou demais situações enquadradas no Código de Trânsito Brasileiro – lei 
nº 9.503/1997)61, conforme publicado pelo ISP, mais as vítimas de morte por colisão 
com ponto fixo – ocasião em que a própria vítima é a responsável pelo acidente. O 
indicador Lesões no trânsito, por sua vez, é a soma das vítimas de lesão corporal culposa 
de trânsito, conforme publicado pelo ISP, que também abrange uma série de tipos de 

60 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104 htm#:~:text=Altera%20o%20
art.,no%20rol%20dos%20crimes%20hediondos.>. Último acesso em março de 2021.

61 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm>. Último acesso em março de 2021.
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acidente, como atropelamento, colisão entre veículos, queda do veículo, queda no interior 
do veículo, capotagem e colisão com ponto fixo. Já o indicador Álcool no trânsito é o 
total de registros de ocorrência com as titulações embriaguez no trânsito e conduzir 
veículo automotor embriagado ou sob efeito de drogas. Assim, uma situação em que um 
condutor embriagado provoca um acidente com outro veículo, ferindo o outro motorista 
e levando o carona a óbito, esta ocorrência entraria como um caso no indicador Álcool 
no trânsito, uma vítima no indicador Lesões no trânsito e uma vítima no indicador 
Mortes no trânsito.

Mortes no trânsito

Homicídio culposo proveniente de acidente de trânsito - colisão

Homicídio culposo proveniente de acidente de trânsito - 

atropelamento

Homicídio Culposo (outros) (Lei 9503/97)

Homicídio Culposo Provocado por Capotagem

Homicídio Culposo Provocado por Colisão com Ponto Fixo

Homicídio Culposo Provocado por Queda no Interior do Veículo

Homicídio Culposo Provocado por Queda do Interior de Veículo

Morte por Colisão com Ponto Fixo
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Lesões no trânsito

Lesão Corporal Culposa Provocada por Colisão com Ponto Fixo

Lesão culposa proveniente de acidente de trânsito - atropelamento

Lesão culposa proveniente de acidente de trânsito - colisão

Lesão Corporal Culposa (outros) (Lei 9503/97)

Lesão Corporal Culposa Provocada por Capotagem

Lesão Corporal Culposa Provocada por Queda do Interior do Veículo

Lesão Corporal Culposa Provocada por Queda no Interior do Veículo

Lesão Corporal Culposa Qualificada (Provocada por Atropelamento)

Lesão Corporal Culposa Qualificada (Provocada por Colisão de 

Veículo)
Lesão Corporal Culposa Qualificada (Provocada por Queda do 

Interior do Veículo)
Lesão Corporal Culposa Qualificada (Provocada por Colisão com 

Ponto Fixo)

Álcool no trânsito
Embriaguez ao volante

Conduzir veículo automotor embriagado ou sob efeito de drogas

   Dimensão Convivência urbana

Na Dimensão Convivência urbana, elencamos cinco indicadores. No indicador 
Depredação do patrimônio público e histórico são contabilizados os registros de dano, 
pichação ou demais tipos de deterioração do patrimônio público, de monumentos 
tombados, arqueológicos ou históricos ou demais crimes contra o patrimônio cultural 
da cidade.
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Depredação do 
patrimônio público 

e histórico

Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico

Dano ao patrimônio público

Monumentos arqueológicos e pré-históricos

Crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural

Pichar edificação ou monumento urbano

Destruir, Inutilizar ou Deteriorar Patrimônio Cultural

Destruir, Inutilizar ou Deteriorar Bem Protegido

Pichar edificação ou monumento urbano tombado

O indicador Ocupação irregular do espaço (solo) é a soma dos registros de 
parcelamento do solo urbano e de construção em solo não edificável.

Ocupação irregular 
do espaço (solo)

Parcelamento do Solo Urbano

Construção em Solo não Edificável

O indicador Crimes ambientais é composto pelos diversos crimes previstos na lei 
nº 9.605/199862. A lei abrange crimes como maus-tratos e crueldade com animais, 
mortandade de espécimes aquáticos, pesca em período proibido, danificação de ninhos e 
abrigos, caça sem permissão, e crimes contra a fauna em geral. Também entram crimes 
contra a flora, e outros ligados às ações de exploração e solta de balões, incêndios, extração 
de minerais, comercialização de madeira, exportação de peles e couros, disseminação de 
pragas e doenças, comercialização de produtos nocivos à saúde humana, poluição etc. Por 
fim, ainda estão previstos nesta lei alguns crimes que também foram selecionados para 
outros indicadores construídos neste Dossiê, como construção em solo não edificável e 
depredação do patrimônio público.

62- Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Último acesso em março de 2021.
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Crimes ambientais

Crueldade contra Animais

Crimes Contra a Fauna (outros)

Causar Poluição de Qualquer Natureza

Extração de Substâncias Minerais

Poluição Atmosférica

Poluição Hídrica

Crimes Contra a Flora (outros)

Exploração ou Solta de Balões

Comercialização ou Utilização de Motosserra

Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural 

(outros)

Pichar Edificação ou Monumento Urbano

Prática Didático Científica da Vivissecção de Animais

Caça sem a Devida Permissão

Comercializar madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem 

vegetal

Comercializar Ovos, Larvas ou Espécimes da Fauna Silvestre

Conceder Licença, Autorização ou Permissão em Desacordo com as 

Normas Ambientais
Conceder Licença, Autorização ou Permissão em Desacordo com as 

Normas Ambientais - Culposa

Deixar de Cumprir Obrigação de Relevante Interesse Ambiental

Deixar de Cumprir Obrigação de Relevante Interesse Ambiental - 

Culposo

Deixar de Recuperar a Área Pesquisada ou Explorada

Sanções Penais e Administrativas ao Meio Ambiente
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Crimes ambientais

Causar Poluição de Qualquer Natureza com Resultado Lesão 

Corporal Grave

Causar Poluição de Qualquer Natureza com Resultado Morte

Causar Poluição de Qualquer Natureza Culposamente

Construção em Solo não Edificável

Maus-Tratos Contra Animais Silvestres, se Ocorre Morte do Animal

Modifica, Danifica ou Destrói Ninho, Abrigo ou Criadouro Natural

Penetrar em Unidades de Conservação com instrumentos próprios 

para caça

Cortar ou Transformar em Carvão Madeira de Lei

Crimes contra a Administração Ambiental (outros)

Destruir, Inutilizar ou Deteriorar Patrimônio Cultural

Destruir ou Danificar Florestas Nativas

Disseminação de Doença ou Praga

Exportação de Peles e Couros de Anfíbios e Répteis

Extração de pedra, Areia, Cal ou Qualquer Espécie de Minerais

Introduzir espécime animal no País sem licença

Maus-tratos Contra Animais Silvestres

Mortandade de Espécimes da Fauna Aquática

Obstar ou Dificultar Fiscalização

Pesca com uso de explosivos ou substância tóxica

Pesca em Período Proibido

Poluição e outros Crimes Ambientais (outros)

Produzir ou Comercializar Produto Nocivo à Saúde Humana
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Crimes ambientais

Produzir ou Comercializar Produto Nocivo à Saúde Humana - 

Culposa
Produzir ou Comercializar Produto Nocivo à Saúde Humana com 

Resultado Lesão Corporal Grave
Produzir ou Comercializar Produto Nocivo à Saúde Humana com 

Resultado Morte

Realiza Experiência Dolorosa ou Cruel em Animal Vivo

Receber ou Adquirir, Para Fins Comerciais ou Industriais, Madeira 

e Lenha

Destruir, Inutilizar ou Deteriorar Bem Protegido

Destruir, Inutilizar ou Deteriorar Bem Protegido - Culposamente

Estabelecimentos, Obras ou Serviços Potencialmente Poluidores

Estabelecimentos, Obras ou Serviços Potencialmente Poluidores 

com Resultado Lesão Corporal Grave
Estabelecimentos, Obras ou Serviços Potencialmente Poluidores 

com Resultado Morte

Executar Pesquisa, Lavra ou Extração de Recursos Minerais

Pichar edificação ou monumento urbano tombado

Provocar Incêndio em Mata ou Floresta - Queimada

Provocar Incêndio em Mata ou Floresta - Queimada - Culposo

Impedir a Procriação da Fauna

Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas

Destruir ou Danificar Florestas Consideradas de Preservação 

Permanente

O indicador Perturbação do sossego é construído a partir da contagem de registros 
de disparo de arma de fogo, rixa, perturbação da tranquilidade e do sossego, embriaguez 
e bebidas alcoólicas.
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Perturbação do 
sossego

Rixa (outros)

Rixa com Evento Morte

Rixa com Lesão Corporal de natureza grave

Perturbação da Tranqüilidade

Provocação de Tumulto. Conduta Inconveniente

Perturbação do Trabalho ou do Sossego Alheios

Embriaguez

Bebidas Alcoólicas

Disparo de Arma de Fogo (Decreto Lei 3.688/41)

O indicador Posse ou uso de drogas soma as titulações criminais referentes a cultivo, 
compra ou porte de droga ou entorpecente para consumo próprio, prescrição ou 
ministração culposa de droga ou entorpecente e uso de entorpecente.

Posse ou uso de 
drogas

Compartilhamento de Droga com Pessoa de seu Relacionamento 

(Lei 11.343/06)

Cultivo de Droga para Consumo Próprio (Lei 11.343/06)

Compra de Droga para Consumo Próprio (Lei 11.343/06)

Porte de Droga para Consumo Próprio (Lei 11.343/06)

Prescrever ou Ministrar Culposamente Droga (Lei 11.343/06)

Compra de Entorpecente para Consumo Próprio

Prescrever ou Ministrar Culposamente Entorpecente

Uso de Entorpecente

Porte de Entorpecente para Consumo Próprio
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   Dimensão Patrimônio

Na Dimensão Patrimônio, entram os principais tipos de roubos e furtos, além 
dos estelionatos, todos contabilizados pelo número de casos. Os indicadores 
Roubo de veículo (ou de moto), Roubo de rua (soma de roubo a transeunte, 
roubo de celular e roubo em coletivo) e Roubo de carga (que inclui roubo parcial 
de carga, roubo de combustível e roubo de veículo com carga) são os mesmos 
utilizados no Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados do estado do 
Rio de Janeiro.

Roubo de veículo
Roubo de veículo

Roubo de Veículo - Moto

Roubo de rua

Roubo a Transeunte

Roubo no Interior de Coletivo

Roubo no Interior de Transporte Alternativo

Roubo em Transporte Alternativo

Roubo de Telefone Celular

Roubo de carga

Roubo de Carga

Roubo de Carga - Combustível

Roubo Parcial de Carga

Roubo de Veículo com Carga

O indicador Roubo a estabelecimentos comerciais ou financeiros soma os casos de 
roubo a lojas, bancos, caixas eletrônicos e demais estabelecimentos comerciais.
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Roubo a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

Roubo no Interior de Estabelecimento Comercial

Roubo a Estabelecimento Comercial

Roubo a Instituição Financeira

Roubo em Caixa Eletrônico

Roubo com subtração do Caixa Eletrônico

Roubo a residência 
ou propriedade 

rural

Roubo no Interior de Residência

Roubo no Interior de Condomínio

Roubo no Interior de Propriedade Rural

O indicador seguinte aborda os casos de roubo no interior de residência, condomínio 
ou propriedade rural.

Os indicadores de furtos são análogos aos indicadores de roubo. Lembrando aqui 
que o que diferencia um caso de roubo e de furto é o emprego da violência, presente nos 
casos de roubo.

Furto de rua

Furto de Telefone Celular

Furto a Transeunte

Furto no Interior de Coletivo

Furto no Interior de Transporte Alternativo

Furto de veículo
Furto de veículo

Furto de veículo - moto



51Dossiê Cidades 2021

Furto a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

Furto a Instituição Financeira

Furto no Interior de Estabelecimento Comercial

Furto em Caixa Eletrônico

Furto com Subtração do Caixa Eletrônico

Furto a Estabelecimento Comercial

Furto a residência 
ou propriedade 

rural

Furto no interior de residência

Furto no Interior de Condomínio

Furto no Interior de Propriedade Rural 

Por fim, encerra a Dimensão Patrimônio o indicador de Extorsão que, assim 
como publicado pelo ISP, contabiliza o número de ocorrências deste tipo de 
crime, independentemente do número de vítimas.

Extorsão

Extorsão (outros)

Extorsão Indireta

Extorsão seguida de Lesão Corporal Grave

Extorsão seguida de Morte

Furto de carga

Furto de Carga

Furto de Carga - Combustível

Furto de Veículo com Carga

Furto Parcial de Carga
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   Dimensão Pleno acesso ao espaço público

Os três indicadores desta dimensão também são contabilizados pelo número de 
registros e não pelo número de vítimas, devido à circunstância do crime. São eles: Tráfico 
de drogas, Armas e Associação para o crime. O primeiro abrange todas as ocorrências 
que tratam de tráfico de drogas e entorpecentes conforme a lei nº 11.343/200663 e 
outros títulos como tráfico prevalecendo-se da função pública e tráfico nas imediações 
ou interior de estabelecimento de ensino ou hospitalar.

63 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm>. Último acesso em 
março de 2021.

Tráfico de drogas

Tráfico nas Dependências ou Imediações de Estabelecimentos 
Hospitalares (Lei 11.343/06)

Tráfico Prevalecendo-se da Função Pública (Lei 11.343/06)

Associação para Tráfico de Droga (Lei 11.343/06)

Financiar o Tráfico de Droga (Lei 11.343/06)

Lei de Drogas (Outros) (Lei 11.343/06) 

Tráfico envolvendo ou visando criança ou adolescente (Lei 

11.343/06)

Tráfico com o Exterior (Lei 11.343/06)

Tráfico com Uso de Violência, Grave Ameaça ou outro Processo de 

Intimidação (Lei 11.343/06)

Tráfico de Entorpecente (Lei 11.343/06)

Tráfico Interestadual ou entre RJ e o Distrito Federal (Lei 11.343/06)

Tráfico nas Depen ou Imediações de Sedes de Entidades Estudantis, 

Sociais e Outras (Lei 11.343/06)
Tráficos nas Dependências ou Imediações de Estabelecimentos 

Prisionais (Lei 11.343/06)

Lei de Entorpecentes (outros)

Associação para Tráfico de Entorpecente

Tráfico com Associação

Tráfico com o Exterior
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Tráfico de drogas

Tráfico nas Imediações ou Interior de Estabelecimento de Ensino

Tráfico nas Imediações ou Interior de Estabelecimento Hospitalar

Tráfico nas Imediações ou Interior de Sede de Entidade Estudantil

Tráfico nas Imediações ou Interior de Sede de Entidades Sociais e 

Outras

Tráfico por Indução, Instigação ou Auxílio

Tráfico Prevalecendo-se da Função Pública

Tráfico Visando Menor de 21 Anos

Tráfico de Entorpecente

O indicador Armas envolve as ocorrências criminais de posse ou porte ilegal de arma 
de fogo, comércio, venda, fornecimento ou entrega de arma de fogo, além de outros 
crimes previstos no Estatuto do Desarmamento (lei nº 10.826/200364).

64 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm>. Último acesso em março de 2021.

Armas

Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito

Porte de Arma

Porte de Munição

Venda, Fornecimento ou Entrega de Arma ou Munição

Arma de Fogo, Acessório, Munição e Explosivo com Criança 
ou Adolescente

Comércio Ilegal de Arma de Fogo

Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido

Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido

Estatuto do Desarmamento - Lei 10826/2003

Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
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Crimes violentos 
letais intencionais

Homicídio (outros)

Homicídio Provocado por Projétil de Arma de Fogo

Homicídio Provocado por Emprego de Arma Branca

Homicídio Provocado por Asfixia

Homicídio Provocado por Paulada

Homicídio Provocado por Pedrada

Associação para o 
crime

Quadrilha ou Bando

Organização Criminosa (Lei 12850/13)

Associação criminosa

Organização Paramilitar / Milícia Privada / Grupo Ou Esquadrão - 

Art. 288a, CPB
Promoção, Constituição, Financiamento ou Integração de 

Organização Criminosa (art 2º Lei 12850/13)

   Dimensão Vida

Na Dimensão Vida, o primeiro indicador contabiliza o total de vítimas de Crimes 
violentos letais intencionais, que é a soma de homicídio doloso (que inclui os feminicídios), 
roubo seguido de morte (latrocínio) e lesão corporal seguida de morte. São considerados 
todos os meios empregados, como arma de fogo, arma branca, queimadura, asfixia, soco, 
tapas e pontapés e outros. O segundo indicador são as Mortes por intervenção de agente 
do Estado, que incluem também lesão corporal seguida de morte por intervenção de 
agente do Estado. O terceiro indicador, Tentativa de homicídio, abarca todas as titulações 
da versão não consumada do crime de homicídio. Por fim, o indicador Vitimização 
policial conta o número de policiais militares e civis mortos, seja em serviço ou em folga 
e por qualquer circunstância não natural: crimes violentos letais intencionais, acidentes 
ou suicídio. Não entram as mortes por Covid-19 e as que ocorreram fora do estado do 
Rio de Janeiro.

O indicador de Associação para o crime é composto pelas titulações criminais que 
falam de quadrilha, bando, organização criminosa, organização paramilitar, milícia, 
esquadrão, etc.
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Crimes violentos 
letais intencionais

Homicídio Provocado por Queimaduras

Homicídio Provocado por Veneno

Feminicídio

Feminicídio (Provocado por Projétil de Arma de Fogo)

Feminicídio (Provocado por Emprego de Arma Branca)

Feminicídio (Provocado por Asfixia)

Feminicídio (Provocado por Queimaduras)

Lesão Corporal Seguida de Morte (outros)

Lesão Corporal Seguida de Morte Provocada por Projétil de Arma 

de Fogo
Lesão Corporal Seguida de Morte Provocada por Emprego de Arma 

Branca

Lesão Corporal Seguida de Morte Provocada por Paulada

Lesão Corporal Seguida de Morte Provocada por Pedrada

Lesão Corporal Seguida de Morte Provocada por Queimaduras

Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica e Familiar 

(outros)
Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica e Familiar 

provocada por Emprego de Arma Branca
Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica e Familiar 

Provocada por Paulada
Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica e Familiar 

Provocada por Pedrada
Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica e Familiar 

Provocada por Projétil Arma de Fogo
Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica e Familiar 

Provocada por Queimaduras
Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica e Familiar 

Provocada por Socos, Tapas ou Pontapés
Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica Provocada 

por Paulada
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Morte por 
intervenção de 

agente do Estado

Morte por Intervenção de Agente do Estado

Lesão Corporal Seguida de Morte por Intervenção de Agente do 

Estado

Tentativa de 
homicídio

Homicídio (outros) - Tentativa

Homicídio Provocado por Projétil de Arma de Fogo - Tentativa

Homicídio Provocado por Emprego de Arma Branca - Tentativa

Homicídio Provocado por Queimadura - Tentativa

Homicídio Provocado por Asfixia - Tentativa

Homicídio Provocado por Paulada - Tentativa

Homicídio Provocado por Pedrada - Tentativa

Homicídio Provocado por Veneno - Tentativa

Crimes violentos 
letais intencionais

Lesão Corporal Seguida de Morte Provocada por Socos, Tapas ou 

Pontapés
Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica Provocada 

por Pedrada
Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica Provocada 

por Projétil de Arma de Fogo
Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica Provocada 

por Queimaduras
Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica Provocada 

por Socos, Tapas ou Pontapés

Lesão Corporal Seguida de Morte (outros) - Violência Doméstica

Lesão Corporal Seguida de Morte - Violência Doméstica provocada 

por Emprego de Arma Branca

Roubo Seguido de Morte (outros)

Roubo Seguido de Morte Provocado por Arma Branca

Roubo Seguido de Morte Provocado por Projétil de Arma de Fogo
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Vítimização policial

Crimes violentos letais intencionais

Suicídio

Acidente

b. Eixo Grupos Vulneráveis

No Eixo Grupos Vulneráveis, muitos indicadores se repetem entre as diferentes 
dimensões, ou seja, um mesmo indicador é analisado com diferentes recortes de acordo 
com o perfil da vítima, compondo os diferentes grupos vulneráveis. Os indicadores 
analisados neste eixo, e suas respectivas dimensões (grupos), são: Crimes violentos 
letais intencionais e Tentativa de homicídio (Criança e adolescente, Jovem, Mulher e 
População negra), Morte por intervenção de agente do Estado (Criança e adolescente, 
Jovem e População negra), Lesão corporal dolosa (Criança e adolescente, Jovem, Mulher 
e População negra), Estupro e Tentativa de estupro (Criança e adolescente, Mulher e 
População negra), Exploração sexual (Criança e adolescente, Mulher e População negra), 
Outras violências sexuais (Criança e adolescente, Mulher e População negra), Violência 
psicológica (Mulher e Pessoa idosa), Violência patrimonial (Mulher), Violência moral 
(População negra), Periclitação da vida e da saúde (Criança e adolescente e Pessoa idosa), 
Trabalho infantil (Criança e adolescente), Estelionato e Extorsão (Pessoa idosa). Serão 
explicados ainda os indicadores que entram na Dimensão LGBTI+.

Os indicadores Crimes violentos letais intencionais, Tentativa de homicídio, Morte 

Feminicídio - Tentativa

Feminicídio - Tentativa (Provocado por Asfixia)

Feminicídio - Tentativa (Provocado por Emprego de Arma Branca)

Feminicídio - Tentativa (Provocado por Paulada)

Feminicídio - Tentativa (Provocado por Queimaduras)

Feminicídio - Tentativa (Provocado por Projétil de Arma de Fogo)

Feminicídio - Tentativa (Provocado por Pedrada)

Feminicídio - Tentativa (Provocado por Veneno)
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Lesão corporal 
dolosa

Lesão Corporal (outros)

Lesão Corporal Provocada por Projétil de Arma de Fogo

Lesão Corporal - Violência Doméstica e Familiar (outros)

Lesão Corporal - Violência Doméstica e Familiar Provocada por 

Emprego de Arma Branca
Lesão Corporal - Violência Doméstica e Familiar Provocada por 

Paulada
Lesão Corporal - Violência Doméstica e Familiar Provocada por 

Pedrada
Lesão Corporal - Violência Doméstica e Familiar Provocada por 

Projétil de Arma de Fogo
Lesão Corporal - Violência Doméstica e Familiar Provocada por 

Queimadura

Lesão Corporal Provocada por Emprego de Arma Branca

Lesão Corporal Provocada por Paulada

Lesão Corporal Provocada por Pedrada

Lesão Corporal Provocada por Queimadura

Lesão Corporal de Natureza Grave (outros)

por intervenção de agente do Estado e Extorsão são os mesmos utilizados no Eixo 
Espaço Público, descritos anteriormente.

A Lesão corporal dolosa é um indicador composto por diversos detalhamentos que 
especificam o meio empregado (arma de fogo, arma branca, soco, tapas e pontapés, 
paulada, pedrada, etc.) ou que reforçam a natureza grave do crime. Há, ainda, algumas 
titulações que mencionam violência doméstica e familiar, que eram mais comumente 
utilizadas quando não era possível identificar no registro o enquadramento na Lei Maria 
da Penha. Desde 2012, o sistema da Polícia Civil passou a ter um campo específico 
para marcar esses casos, não sendo mais necessária a identificação dessas ocorrências 
pelo detalhamento da titulação. Por isso, todos esses detalhamentos devem ser analisados 
conjuntamente, somando o indicador Lesão corporal, assim como publicado mensalmente 
pelo ISP.
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Lesão corporal 
dolosa

Lesão Corporal de Natureza Grave Provocada por Projétil de Arma 

de Fogo
Lesão Corporal de Natureza Grave Provocada por Emprego de 

Arma Branca

Lesão Corporal de Natureza Grave Provocada por Paulada

Lesão Corporal de Natureza Grave Provocada por Pedrada

Lesão Corporal de Natureza Grave Provocada por Queimaduras

Lesão Corporal - Violência Doméstica e Familiar Provocada por 

Socos, Tapas ou Pontapés
Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica e Familiar 

(outros)
Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica e Familiar 

Provocada por Paulada
Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica e Familiar 

Provocada por Pedrada
Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica e Familiar 

Provocada por Queimaduras
Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica e Familiar 

Provocada por Socos, Tapas ou Pontapés
Lesão Corporal de Natureza Grave Violência Doméstica e Familiar 

Provocada por Emprego de Arma Branca
Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica Familiar 

Provocada por Projétil de Arma de Fogo
Lesão Corporal de Natureza Grave Provocada por Socos, Tapas ou 

Pontapés

Lesão Corporal Provocada por Socos, Tapas e Pontapés

Lesão Corporal - Violência Doméstica (outros)

Lesão Corporal - Violência Doméstica Provocada por Pedrada

Lesão Corporal - Violência Doméstica Provocada por Projétil de 

Arma de Fogo

Lesão Corporal - Violência Doméstica Provocada por Queimadura

Lesão Corporal - Violência Doméstica Provocada por Socos, Tapas 

ou Pontapés



60 Dossiê Cidades 2021

Lesão corporal 
dolosa

Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica (outros)

Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica Provocada 

por Emprego de Arma Branca
Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica Provocada 

por Paulada
Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica Provocada 

por Pedrada
Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica Provocada 

por Projétil de Arma de Fogo
Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica Provocada 

por Queimaduras
Lesão Corporal de Natureza Grave - Violência Doméstica Provocada 

por Socos, Tapas ou Pontapés
Lesão Corporal - Violência Doméstica Provocada por Emprego de 

Arma Branca

Lesão Corporal - Violência Doméstica Provocada por Paulada

O indicador Estupro é formado pelas titulações assim como já publicado pelo ISP, 
e inclui, conforme legislação em vigor, estupro, estupro de vulnerável e crimes antes 
intitulados como atentado violento ao pudor. Ainda que esta titulação não seja mais 
utilizada, optamos pela formalidade de manter este detalhamento na lista, pois já foi 
usado assim em algum momento do tempo. O indicador Tentativa de estupro é análogo, 
com as versões tentadas deste tipo de crime. Estes dois indicadores entram nas dimensões 
Criança e adolescente, Mulher e População negra.

Estupro

Estupro

Atentado Violento ao Pudor

Atentado Violento ao Pudor com Resultado Lesão Corporal Grave

Atentado Violento ao Pudor com Resultado Morte

Estupro com Resultado Lesão Corporal Grave

Estupro com Resultado Morte
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Tentativa de estupro

Atentado Violento ao Pudor - Tentativa

Estupro - Tentativa

Estupro de Vulnerável - Tentativa

Estupro de Menor 18 anos e Maior que 14 anos - Tentativa (Art. 213 

§1º do CP - Lei 12.015/09)

Em Outras violências sexuais, dos grupos Criança e adolescente, Mulher e População 
negra, entram os demais crimes previstos na Lei Maria da Penha como Violência Sexual 
além do estupro e da tentativa, quais sejam: importunação sexual (e sua versão antiga, 
importunação ofensiva ao pudor), violação sexual mediante fraude (e sua versão antiga, 
atentado ao pudor mediante fraude), assédio sexual e ato obsceno.

Outras violências 
sexuais

Ato Obsceno

Importunação Ofensiva ao Pudor

Assédio Sexual

Atentado ao Pudor Mediante Fraude

Atentado ao pudor mediante fraude qualificado

Violação Sexual Mediante Fraude

Importunação sexual

No indicador Exploração sexual, das dimensões Criança e adolescente, Jovem e 
Mulher, são somadas as vítimas de crimes relacionados a tráfico de mulheres, rufianismo, 
favorecimento da prostituição e mediação para servir à lascívia de outrem.

Estupro

Estupro de vulnerável qualificado pela lesão corporal grave

Estupro de menor de 18 (dezoito) anos e maior do que 14 (quatorze) 

anos

Estupro de Vulnerável

Estupro de Vulnerável Qualificado Pelo Resultado Morte
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65 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13718.htm>. Último acesso em 
março de 2021.

66 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13772.htm>. Último acesso em 
março de 2021.

Exploração sexual  

Mediação para Servir à Lascívia de Outrem

Rufianismo

Casa de Prostituição

Tráfico de Mulheres

Favorecimento da Prostituição

Tráfico Internacional de Criança ou Adolescente

Tráfico Internacional de Pessoas

Tráfico Interno de Pessoas

Prostituição ou Exploração Sexual

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual 

de vulnerável
Favorecimento da Prostituição ou Outra Forma de Exploração 

Sexual Qualificado

Rufianismo Qualificado

Mediação p/ Servir Lascívia de Outrem (Relação Autor/Vítima) Art. 

227 §1º CP Lei 11.106/05
Favorecimento da Prostituição ou Outra Forma de Exploração 

Sexual Qualificada

O indicador Violência psicológica, utilizado nos grupos Mulher e Pessoa idosa, 
foi construído assim como na Lei Maria da Penha, agrupando os crimes de ameaça, 
constrangimento, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, 
de cena de sexo ou de pornografia – crime este introduzido pela lei nº 13.718/201865 
– e registro não autorizado da intimidade sexual, que entrou em vigor com a lei nº 
13.772/201866.
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Violênca 
psicológica

Constrangimento Ilegal

Ameaça

Ameaça - Lei 11.340/06

Constrangimento ilegal qualificado

Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, 

de cena de sexo ou de pornografia

Registro não Autorizado da Intimidade Sexual

Constrangimento Abusivo (Art. 33)

Violência 
patrimonial

Violação de Domicílio

Dano (outros)

Dano com Emprego de Substância Inflamável ou Explosiva

Dano com Violência ou Grave Ameaça a Pessoa

Supressão de Documento

Violação de Domicílio (Art. 22)

Também inspirado na Lei Maria da Penha, o indicador Violência patrimonial, do 
grupo Mulher, soma as vítimas dos crimes de violação de domicílio (artigo 150 do 
Código Penal), dano (artigo 163 do Código Penal) e supressão de documento (artigo 305 
do Código Penal).

Violência moral é um indicador contabilizado para o grupo População negra, que 
soma as vítimas de injúria, preconceito e ultraje a culto e impedimento ou perturbação de 
ato a ele relativo. É importante dizer aqui que esses crimes não necessariamente possuem 
motivação racial, pois não é possível identificar a motivação do crime nos dados aos quais 
o ISP tem acesso. Assim, o crime de injúria por preconceito refere-se ao artigo 140, § 3º 
do Código Penal67 ("Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 

67 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Último acesso em março de 2021.



64 Dossiê Cidades 2021

68 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm>. Último acesso em março de 2021.

69 - Disponível em: <http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/DossieCrimesRaciais2020.pdf>. Último aces-
so em março de 2021.

etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência."); o 
crime de injúria real refere-se ao artigo 140, § 2º do Código Penal (“Se a injúria consiste em 
violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem 
aviltantes”); e o crime de preconceito de raça ou de cor, por sua vez, refere-se ao artigo 1º 
da lei nº 7.716 de 05 de janeiro de 198968 ("Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes 
resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional."). Estes crimes foram os selecionados para a construção do Dossiê Crimes 
Raciais69, publicado pelo ISP em 2020 com dados de 2018 e 2019. Por fim, ultraje a culto 
e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo refere-se ao artigo 208 do Código 
Penal ("Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; 
impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente 
ato ou objeto de culto religioso"), titulação selecionada aqui por ser comumente aplicada 
a crimes motivados por intolerância a religiões de matrizes africanas.

Violência moral 

Injúria por preconceito

Preconceito de Raça ou de Cor

Injúria Real

Ultraje a Culto e Impedimento ou Perturbação de Ato a ele Relativo

Para medir Trabalho infantil, foi contabilizado somente um detalhamento, Redução à 
condição análoga a de escravo, com o recorte de idade para compor a Dimensão Criança 
e adolescente. 

Trabalho infantil Redução a Condição Análoga à de Escravo

O indicador de Periclitação da vida e da saúde é o único indicador que tem diferentes 
titulações criminais para cada grupo vulnerável que atende. Para a Dimensão Criança e 
adolescente, são somadas as vítimas de maus-tratos, abandono, omissão de socorro e 
exposição a perigo. Para o grupo vulnerável da Pessoa idosa, são adicionadas a estas mais 
quatro titulações de crimes específicos contra a terceira idade, que falam sobre deixar de 
prestar assistência ao idoso e abandonar o idoso em hospitais e casas de saúde.
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Periclitação da vida 
e da saúde

Abandono de Incapaz com Resultado Morte

Abandono Intelectual

Omissão de Socorro

Maus-Tratos

Maus-Tratos com Resultado Morte

Omissão na Guarda de Inimputáveis

Abandono de Incapaz

Abandono Material

Omissão de Socorro

Abandono de Incapaz com Resultado Lesão Corporal Grave

Abandonar o Idoso em Hospitais, Casa de Saúde, Entidades de 

Longa Permanência, ou Congêneres

deixar de prestar assistência ao idoso

Deixar de Prestar Assistência ao Idoso com Resultado Lesão 

Corporal Grave

Deixar de Prestar Assistência ao Idoso com Resultado Morte

discriminar pessoa idosa

Expor a Perigo a Integridade e a Saúde Física ou Psíquica com 

Resultado Morte

Expor a Perigo a Integridade e a Saúde Física ou Psíquica do Idoso

Expor a Perigo a Integridade e a Saúde Física ou Psíquica com 

Resultado Lesão Corporal Grave

Maus-Tratos com Resultado Lesão Corporal Grave

Omissão de Socorro (Código Penal) com Resultado Lesão Corporal 

Grave

Omissão de Socorro (Código Penal) com Resultado Morte
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Ainda no grupo da Pessoa idosa, temos o indicador de Estelionato. Apesar de ser 
um crime contra o patrimônio, sugerindo uma contabilização por número de casos, 
aqui optou-se por somar o número de vítimas, para olhar especificamente para o grupo 
vulnerável com 60 anos ou mais.

Estelionato

Estelionato (outros)

Estelionato por Frustração do Pagamento de Cheque Emitido

Estelionato Envolvendo Veículo

Estelionato com Emprego de Cartão de Crédito

Estelionato por Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa 

Própria

Estelionato por Defraudação de Penhor

Estelionato por Disposição de Coisa Alheia como Própria

Estelionato por Emissão de Cheque sem Suficiente Provisão de 

Fundos

Estelionato por Fraude na Entrega de Coisa

Estelionato por Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor 

de Seguro

Estelionato Envolvendo Veículo - Moto

Por fim, a construção dos indicadores do grupo vulnerável LGBTI+ teve um caminho 
diferente. Como não há titulações específicas sobre crimes contra a população LGBTI+ 
ou motivados por LGBTIfobia, os indicadores utilizados neste ISPCidades foram os 
construídos no Dossiê LGBT+, publicado pelo ISP em 2018, com dados de 2017, 
como já mencionado. Para tal, foi feito um trabalho específico de busca de registros pela 
motivação, e os casos encontrados foram agrupados em formas de violência, inspiradas 
na Lei Maria da Penha.
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Violência física

Homicidio Doloso

Lesão Corporal Dolosa

Maus-tratos

Seqüestro ou Cárcere Privado

Tentativa de Homicídio

Tentativa de Lesão Corporal Dolosa

Vias de Fato

Violência sexual

Assédio Sexual

Ato Obsceno

Estupro

Importunação Ofensiva ao Pudor

Tentativa de Estupro

Violência 
psicológica

Ameaça

Constrangimento Ilegal

Submeter Criança ou Adolescente a Vexame ou Constrangimento

Violência 
patrimonial

Apropriação indébita

Dano

Supressão de documento

Violação de domicílio

Violência moral

Abuso de Autoridade

Calúnia

Difamação

Injúria 

Ultraje a Culto e Impedimento ou Perturbação de Ato a ele Relativo

Desacato

Falsa Identidade
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3. Os municípios e 

a divisão político-

administrativa do 

Rio de Janeiro3 No painel ISPCidades é possível acessar, 
por município, todas as informações 
contidas na parte Indicadores da ferramenta, 
abarcando tanto o Eixo Espaço Público 
como o Eixo Grupos Vulneráveis,  para 
os anos de 2018, 2019 e 2020, conforme 
descrito nas seções anteriores. Nesta 
seção, entretanto, serão apresentadas 
possibilidades de análises dos indicadores 
criminais referentes ao ano de 2019, de 

acordo com a divisão político-administrativa do estado segundo as regiões de Governo, 
recorte fundamental para a gestão efetiva das políticas públicas locais fluminenses. Assim, 
aqui temos como objetivo ressaltar a caracterização de cada região de Governo, trazendo à 
luz suas informações mais importantes, além de fornecer exemplos das análises que podem 
ser realizadas ao utilizar toda a potencialidade dos dados da ferramenta.

Dessa forma, analisaremos as dimensões tanto do Eixo Espaço Público como do 
Eixo Grupos Vulneráveis de cada região de Governo, dando destaque às dimensões mais 
importantes de cada uma delas, conforme a seguir:

Baixadas 
Litorâneas

Centro-Sul 
Fluminense 

Costa 
Verde 

Médio 
Paraíba

Convivência 
urbana

Patrimônio

Pleno acesso 
ao espaço 

público

Pleno acesso 
ao espaço 

público 

Convivência 

urbana

Convivência 

urbana

Patrimônio

Convivência 
urbana

Pleno acesso 
ao espaço 

público 

Pleno acesso 
ao espaço 

público 

Vida 

Convivência 
urbana

Pleno acesso 
ao espaço 

público 

Vida

Pleno acesso 
ao espaço 

público

Crimes 
ambientais 

Tráfico de 
drogas

Metropolitana
Noroeste 

Fluminense
Norte 

Fluminense  
Serrana

Figura 5 - Dimensões destacadas em cada 
região no Dossiê
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3.1. Os municípios do estado do Rio de Janeiro

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da Fundação CEPERJ.
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70 - Dos 92 municípios, 24 foram emancipados após a Constituição Federal de 1988, o que sinaliza para reconfigurações de 
gestão relativamente recentes.

71 - Divisão político-administrativa, segundo as Regiões de Governo e municípios Estado do Rio de Janeiro – 2019, CE-
PERJ. Disponível em: <http://arquivos.proderj.rj.gov.br/sefaz_ceperj_imagens/Arquivos_Ceperj/ceep/informacoes-do-
-territorio/cartografia-fluminense/Divis%C3%A3o%20municipal%20e%20regional%20fluminense%20-%202018%20-
-%20CEPERJ.pdf>.  Último acesso em março de 2021.

O estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios70, o que, em relação aos 
outros 25 estados brasileiros, não representa um número muito elevado, principalmente 
frente aos estados vizinhos Minas Gerais e São Paulo, que têm, respectivamente, 853 e 
645 municípios. Porém, são estes 92 municípios  formados ao longo de mais de 500 anos 
de história que fazem do Rio de Janeiro um estado plural, com expressivas diversidades 
e desigualdades regionais.

O estado é dividido político-administrativamente em oito regiões de Governo71: 
Baixadas Litorâneas, Centro-Sul Fluminense, Costa Verde, Médio Paraíba, Metropolitana, 
Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e Serrana. A partir desta divisão, é possível 
visualizar os aspectos regionalizados do estado do Rio de Janeiro, conforme o quadro a 
seguir:

Fotog
rafia d

e R
esisto no R

eg
istro
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Quadro 1 - Divisão político-administrativa e municípios – estado do Rio de 
Janeiro – 2019

Baixadas Litorâneas
Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da 

Aldeia, Saquarema e Silva Jardim

Centro-Sul 
Fluminense

Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, 

Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, 

Três Rios e Vassouras

Costa Verde Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty

Médio Paraíba
Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, 

Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda

Metropolitana

Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, 

Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, 

Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de 

Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá

Noroeste Fluminense
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, 

Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo 

Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai

Norte Fluminense
Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de 

Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana 

e São João da Barra

Serrana
Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, 

Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, 

São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes

Antes de apresentar os indicadores criminais, para caracterizar a região e buscar 
compreender as dinâmicas espaciais, serão mostrados os dados demográficos.

Embora o Rio de Janeiro seja o terceiro estado mais populoso do Brasil72, este 
contingente está concentrado principalmente na capital, com 6.718.903 de habitantes, 

72 - Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estadosat/>. Último acesso em março de 2021.

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do CEPERJ.
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enquanto o município de Macuco, na Região Serrana, possui 5.599 habitantes, conforme 
a estimativa para 2019 (IBGE). Com isso, temos regiões de Governo como a Região 
Metropolitana, com municípios muito populosos, a exemplo de Rio de Janeiro e São 
Gonçalo, que têm populações acima de um milhão de habitantes cada, enquanto há outras 
regiões onde predominam municípios pouco populosos, como a Região Serrana, na qual 
se situam dois municípios com menos de 10 mil habitantes (Macuco e São Sebastião do 
Alto).

Tabela 1 – Características populacionais – regiões do estado do Rio de Janeiro 
(números absolutos e valores percentuais)

Região de Governo População População em relação ao ERJ

Baixadas Litorâneas 861.732 5,0%

Centro-Sul 288.269 1,7%

Costa Verde 291.418 1,7%

Médio Paraíba 913.698 5,3%

Metropolitana 13.069.650 75,7%

Noroeste Fluminense 335.368 1,9%

Norte Fluminense 958.248 5,6%

Serrana 546.560 3,2%

Total 17.264.943 100,0%

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do IBGE.
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Gráfico 1 – População das regiões de Governo 
– estado do Rio de Janeiro – estimativa 2019 

(valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do IBGE.

1,7 1,7 1,9
3,2

5,0
5,3

5,6

75,7

Centro-Sul
Costa Verde
Noroeste Fluminense
Serrana
Baixadas Litorâneas
Médio Paraíba
Norte Fluminense
Metropolitana

N=17.264.943 Depois da Região Metropolitana, 
a região com maior população é a 
Norte Fluminense, com 5,6% do 
total da população fluminense. 
Conforme é possível visualizar na 
tabela anterior e no gráfico ao lado, a 
maior parte da população fluminense 
está na Região Metropolitana, mais 
precisamente na capital, porém, 
com realidades distintas, todas as 
regiões apresentam seus próprios 

73 -  Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101728.pdf>. Último acesso em março de 2021.

desafios, potencialidades e possibilidades na construção do seu ordenamento e de sua 
segurança pública. Assim, este estudo pretende contribuir com dados para o desafio da 
gestão local visando à qualidade de vida dos seus moradores e frequentadores.

Agrupamos os municípios de acordo com o seu tamanho populacional, sendo:

   Grande: população acima de 500.000 habitantes;

   Médio: população de 100.001 a 500.000 habitantes;

   Pequeno: população de 50.001 a 100.000 habitantes;

   Muito pequeno: população igual ou inferior a 50.000 habitantes.

Conforme esta classificação, cerca de 70% dos municípios do estado do Rio de 
Janeiro são pequenos ou muito pequenos.

Utilizamos também, para caracterizar as regiões e os municípios, as classificações e 
conceitos de Regiões de Influência das Cidades – REGIC 201873, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas (IBGE), que mostra a rede urbana, por meio das conexões, 
hierarquias e fluxos entre as cidades. 
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A rede urbana brasileira, no presente estudo, está estruturada em duas dimen-
sões: a hierarquia dos centros urbanos, dividida em cinco níveis; e as regiões de 
influência, identificadas pela ligação das Cidades de menor para as de maior hie-
rarquia urbana. O elo final de cada rede são as Metrópoles, para onde convergem 
as vinculações de todas as Cidades presentes no Território Nacional. (REGIC 
2018:13)

74 - Saiba mais em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15782-arranjos-popu-
lacionais-e-concentracoes-urbanas-do-brasil.html?=&t=o-que-e>.Último acesso em março de 2021.

75 - Saiba mais em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101728.pdf>. Último acesso em março de 2021.

Gráfico 2 – Municípios por tamanho 
populacional – estado do Rio de Janeiro – 

estimativa 2019 (valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do IBGE.
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Neste estudo, cidade é entendida 
como unidade urbana, podendo ser 
formada por um município ou mais. 
Quando há dois ou mais municípios 
conurbados ou com intenso fluxo 
entre eles, estes são classificados 
como um Arranjo Populacional74.

Com isso, foi possível visualizar, 
em cada região de Governo, (i) 
os municípios que exercem uma 
maior influência em relação aos 
municípios do seu entorno, e (ii) a 
configuração da rede urbana, e com 
a hierarquização de cidades a partir 
da sua influência, em um gradiente de Centros Locais, passando por Centro de Zonas, 
Centros Sub-Regionais e Capitais Regionais, até as Capitais Metropolitanas75.

a. Eixo Espaço Público

Em 2019, a Região Metropolitana concentrou a maior parte dos crimes registrados no 
estado do Rio de Janeiro, o que pode ser explicado também pelo tamanho de sua população, 
13.069.650 habitantes em 2019, 75,7% do estado. Entretanto, para determinados crimes 
é possível observar que outras regiões também apresentaram números que impactaram 
o estado. 
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76 - Para outros estudos do ISP com relação a crimes contra a vida, ver: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=208>.

77 - Para outros estudos do ISP com relação a crimes contra o patrimônio, ver: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.
asp?ident=207>.

78 - Para outros estudos do ISP com relação a este tema, ver: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=216>.

79 - Para outros estudos do ISP com relação a este tema, ver: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=210>.

80 - Para outros estudos do ISP com relação a este tema, ver: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=204>.

Assim, a Região Metropolitana concentrou grande parte dos casos ou vítimas de 
alguns dos indicadores selecionados neste estudo, como Morte por intervenção de agente 
do estado76 (90,8%), Roubo de veículo77 (97,1%), Roubo de rua (94,8%) e Vitimização 
policial78 (76,9%). Tais indicadores sinalizam o fenômeno da criminalidade urbana 
ocorrido nesta região, que estão expressos nas dimensões Patrimônio e Vida.

No entanto, quando observados outros indicadores relativos às dimensões 
Convivência urbana, como os indicadores Crimes ambientais, Posse ou uso de drogas79, 
tais proporções foram mais bem distribuídas pelas regiões do estado. A dimensão Pleno 
acesso ao espaço público também apresentou distribuição relevante pelas regiões do 
estado, notadamente, os indicadores Armas80 e Tráfico de drogas, o que pode sinalizar 
para um espraiamento da criminalidade violenta pelo estado. A distribuição de tais 
indicadores entre as regiões do estado se encontra destacada nos gráficos a seguir.

Gráfico 3 – Crimes ambientais – regiões do estado do Rio de Janeiro – 2019 

(valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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Gráfico 4 – Posse ou uso de drogas – regiões do estado do Rio de Janeiro – 2019
(valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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Gráfico 5 – Armas – regiões do estado do Rio de Janeiro – 2019 
(valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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Gráfico 6 – Tráfico de drogas – regiões do estado do Rio de Janeiro – 2019 
(valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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A Região Metropolitana 

está mais relacionada 

à criminalidade urbana, 

enquanto em outras 

regiões destacam-se 

indicadores relativos 

à convivência e à 

sociabilidade.

Ao analisar a dimensão Convivência 
urbana, observamos a distribuição por 
região da divisão político-administrativa 
do estado do indicador Crimes ambientais, 
salta aos olhos a proporção encontrada 
tanto na Região Serrana, com 12,7% 
dos registros totais do estado, como 
no Noroeste Fluminense, com 10,3%. 
Esta informação é compatível com as 
caracterizações dessas duas regiões, 
que contam tanto com menor grau de 

urbanização como menor densidade populacional, havendo, ainda, muitas áreas verdes. 
Focando em posse ou uso de drogas, que é outro indicador da Dimensão Convivência 
Urbana, verificamos números mais distribuídos entre as regiões, já que a Região 
Metropolitana foi aquela com a maior proporção de tais ocorrências (27,8%), seguida do 
Médio Paraíba, com 18,7%, e Noroeste Fluminense, com 17,1%.

Ao analisar a relação entre os números absolutos de dois indicadores relacionados 
a drogas, Posse ou uso de drogas (Dimensão Convivência Urbana) e Tráfico de drogas 
(Dimensão Pleno acesso ao espaço público), observamos que as regiões apresentam 
padrões distintos. Assim, as regiões Metropolitana, Baixadas Litorâneas e Norte 
Fluminense tiveram, em 2019, pelo menos o dobro de registros de Tráfico de drogas 
em relação aos registros de Posse e uso de drogas, enquanto nas regiões Centro-Sul 
Fluminense, Noroeste Fluminense essa relação é inversa (Gráfico 7).

Gráfico 7 – Posse ou uso de drogas e Tráfico de drogas – estado do Rio de 
Janeiro – 2019

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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Quando analisada a dimensão Pleno acesso ao espaço público, vemos que o indicador 
relativo à apreensão de armas também se encontra mais distribuído dentre as regiões do 
estado. Apesar de a Região Metropolitana concentrar a maior proporção deste indicador 
(56,6%), a região com a segunda maior proporção foi a do Médio Paraíba, com 10,1% 
do total de armas apreendidas no estado. Também destacamos o Norte Fluminense, com 
9,5% do total. 

A Região do Médio Paraíba também foi aquela com maior número de registros de 
tráfico de drogas do estado, excetuando a Metropolitana: 12,8%, o que é coerente com 
a informação sobre apreensão de armas. Aqui também cabe destacar a participação 
das Baixadas Litorâneas na composição deste indicador: foi responsável por 10,2% do 
indicador Tráfico de drogas quando todo o estado do Rio de Janeiro foi considerado. 

Tais informações nos são úteis para sinalizar a 

ocorrência de fenômenos tipicamente urbanos, 

como tráfico de drogas e, principalmente, 

presença de armas de fogo, em regiões 

do interior do estado.  Essas ocorrências 

tendem a agravar a violência e o sentimento 

de insegurança percebido pelas populações 

dessas localidades, outrora consideradas 

pacíficas. Neste ponto, é preciso ressaltar 

a necessidade do acompanhamento de 

tais indicadores por parte do poder público, 

na tentativa de prevenir o espraiamento de 

fenômenos críticos ocorridos em regiões mais 

populosas para outras originalmente menos 

violentas. 
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b. Eixo Grupos Vulneráveis

Assim como observado para os indicadores relativos ao espaço público, a Região 
Metropolitana também concentrou as maiores proporções do estado quando analisamos 
a vitimização sofrida pelos grupos vulneráveis incluídos neste estudo. Como exemplo, 
para o indicador Morte por intervenção de agente do Estado, vemos altas concentrações 
de vítimas da Região Metropolitana em todos os grupos que continham tal indicador: 
para o grupo Criança e adolescente, a proporção deste indicador na Região Metropolitana 
foi de 89,3%. Entre os jovens vítimas, 90,5% eram desta região e, entre a população negra 
vitimada, 91,3% também estavam nessa região.

Entretanto, outros indicadores se mostram mais distribuídos entre as regiões do 
estado, e destacamos aqui o indicador Exploração sexual. Incluído tanto para o grupo 
Criança e adolescente como para o grupo Mulher, este indicador se destacou no Norte 
Fluminense em ambos: 16,4% das crianças e adolescentes vítimas eram da Região Norte 
Fluminense e 13,7% das mulheres vítimas eram também desta região. Mesmo que o 
indicador Exploração sexual tenha apresentado números absolutos baixos, é preciso 
salientar como tal fenômeno ocorre em todas as regiões do estado, o que demanda que 
ações sejam tomadas pelo poder público. 

Gráfico 8 – Exploração sexual – Criança e adolescente – estado do Rio de 
Janeiro – 2019 (valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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Gráfico 9 – Exploração sexual – Mulher – estado do Rio de Janeiro – 2019
(valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

Para entendermos como os 
indicadores aqui selecionados se 
comportam no estado do Rio de Janeiro, 
nas próximas seções serão apresentadas 
análises regionalizadas, com o objetivo de 
observar as principais características das 
regiões da divisão político-administrativa 
fluminense, tanto no que se refere ao 
Eixo Espaço Público dessas localidades 
como ao Eixo Grupos Vulneráveis que lá 
residem. 

Quando olhamos os grupos 

vulneráveis, o indicador 

Exploração sexual é o que 

apresenta valores mais 

distribuídos entre as regiões 

do estado, sugerindo um 

fenômeno presente em todo 

o território fluminense.
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3.2. Região das Baixadas Litorâneas

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da Fundação CEPERJ.
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A Região das Baixadas Litorâneas é margeada pelo Oceano Atlântico, fazendo 
fronteira ao oeste com a Região Metropolitana, ao noroeste com a Região Serrana, e ao 
norte com a Região Norte Fluminense. 

É uma região pouco populosa (estimativa para 2019, 861.732 habitantes), que 
recebe grande influência do turismo veraneio, o que é sentido tanto no seu processo de 
urbanização e ocupação territorial como em suas interações sociais81. Os municípios que 
integram esta região são Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 
Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e 
Silva Jardim.

Com população de 861.732 habitantes, o que representa 5,0% da população 
fluminense, esta região, de forma geral, é composta por um município pequeno e cinco 
muito pequenos, sendo o menor deles Silva Jardim, com população de 21.774 habitantes. 
Há, ainda, quatro municípios médios em relação ao seu quantitativo populacional, sendo 
que o maior deles, Cabo Frio, conta com uma população de 226.525 habitantes.

81 - PINTO, R. M. F. M. et al. A Região da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro: interações entre o turismo e urbaniza-
ção. Espaço & Geografia. Vol.14, No 2, 2011.
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Tabela 2 – Características populacionais das Baixadas Litorâneas – 2019

Município
População 

(estimativa para 
2019)

% da população 
do estado

Tamanho Faixa82

Silva Jardim 21.774 0,1 Muito pequeno 2

Iguaba Grande 28.310 0,2 Muito pequeno 3

Arraial do Cabo 30.349 0,2 Muito pequeno 3

Armação dos 
Búzios

33.870 0,2 Muito pequeno 3

Casimiro de 
Abreu

44.184 0,3 Muito pequeno 4

Saquarema 89.170 0,5 Pequeno 5

São Pedro da 
Aldeia

104.476 0,6 Médio 6

Araruama 132.400 0,8 Médio 6

Rio das Ostras 150.674 0,9 Médio 6

Cabo Frio 226.525 1,3 Médio 6

Total 861.732 5,0 - -

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do IBGE.

Na Região das Baixadas Litorâneas, há também três arranjos populacionais, que são 
caracterizados por serem cidades conurbadas, compondo um núcleo urbano, como a 
seguir:

82 - As faixas populacionais elencadas nesta seção estão relacionadas aos grupos de municípios formados para a construção do 
ranking do painel ISPCidades.
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Tabela 3 – Arranjos populacionais – Baixadas Litorâneas – 2019

Arranjo populacional Municípios que compõem

AP Araruama
Araruama

Iguaba Grande

AP Cabo Frio

Armação dos Búzios

Arraial do Cabo

Cabo Frio

São Pedro da Aldeia

AP Macaé – Rio das Ostras

Carapebus*
Casimiro de Abreu

Conceição de Macabu*
Macaé*

Rio das Ostras

*Municípios da Região Norte Fluminense.

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do REGIC/IBGE.

O Arranjo Populacional Cabo Frio, ou seja, a unidade urbana formada pelos 
municípios Cabo Frio, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia,  é 
considerado uma Capital Regional, por exercer influência nas cidades da região devido a 
sua oferta de bens e serviços. 

Na Região das Baixadas Litorâneas, há também outra Capital Regional, o Arranjo 
Populacional Macaé – Rio das Ostras, que é composto pelos municípios das Baixadas 
Litorâneas Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, e os municípios da Região Norte 
Fluminense, Carapebus, Conceição de Macabu e Macaé. Havendo, assim, um intenso 
fluxo de pessoas entre essas cidades.

O Arranjo Populacional Araruama, formado pelos municípios Araruama e Iguaba 
Grande, em menor intensidade, também exerce influência na região, sendo classificado 
como um Centro Sub-Regional.

O Eixo Espaço Público na Região das Baixadas Litorâneas

Com o objetivo de entender a caracterização do espaço público nas Baixadas Litorâneas 
de acordo com os indicadores escolhidos, a tabela a seguir mostra os números absolutos 
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de cada um deles na região, o número total encontrado para o estado e a porcentagem 
dessas ocorrências em relação ao estado. Tal análise tem por objetivo observar o impacto 
de cada região na vitimização do estado, voltando o olhar principalmente para as regiões 
do interior. 

Quando observamos o espaço público na Região das Baixadas Litorâneas, vemos 
que as maiores proporções estão relacionadas aos indicadores Furto a residência ou 
propriedade rural, Crimes ambientais e Tráfico de drogas. Com relação ao primeiro, 
foram 1.452 ocorrências, ou 12,0% do total do estado. Já para Crimes ambientais, esta 
região contribuiu com 361 ocorrências, simbolizando 9,8% do total do estado, e para o 
terceiro este percentual foi de 10,2%, com 1.214 ocorrências relacionadas a tráfico de 
drogas. 

Esta região é bastante procurada para residências de veraneio, a ocorrência de alta 
proporção de furtos a residência ou propriedade rural pode estar relacionada ao número 
de casas vazias durante longos períodos. Outro número que chama atenção são dos 
crimes ambientais, que também devem ser prioridade por parte das gestões locais, pois 
aponta para uma possibilidade de aumento da degradação do espaço público e pode 
colocar em risco áreas preservadas, além de propiciar aumento de especulação imobiliária 
com a possibilidade de construções irregulares.

Tabela 4 – Espaço público – Baixadas Litorâneas – 2019

Dimensão Indicador
Baixadas 

Litorâneas 
Estado

% de 
ocorrências 

na região em 
relação ao 

estado

Trânsito

Álcool no trânsito 102 1.510 6,8

Lesões no trânsito 1.861 27.628 6,7

Mortes no trânsito 161 2.130 7,6

Convivência 
urbana

Crimes ambientais 361 3.679 9,8

Depredação do 
patrimônio

60 930 6,5

Ocupação irregular do 
espaço (solo)

6 85 7,1
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Perturbação do sossego 216 4.717 4,6

Posse ou uso de droga 505 8.867 5,7

Patrimônio

Extorsão 72 1.661 4,3

Furto a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

713 14.900 4,8

Furto a residência ou 
propriedade rural

1.452 12.120 12,0

Furto de carga 15 302 5,0

Furto de rua 1.621 46.520 3,5

Furto de veículo 762 15.595 4,9

Roubo a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

197 5.062 3,9

Roubo a residência ou 
propriedade rural

73 1.158 6,3

Roubo de carga 65 7.456 0,9

Roubo de rua 2.467 120.471 2,0

Roubo de veículo 432 39.749 1,1

Pleno acesso 
ao espaço 
público

Armas 327 4.409 7,4

Associação para crime 36 1.028 3,5

Tráfico de drogas 1.214 11.863 10,2

Vida

Crimes violentos letais 
intencionais

287 4.166 6,9

Morte por intervenção 
de agente do Estado

66 1.814 3,6

Tentativa de homicídio 461 5.409 8,5

Vitimização policial 5 65 7,7

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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Como destaque dos indicadores 
observados na Região das Baixadas 
Litorâneas, apresentaremos a 
composição por município do 
indicador Crimes ambientais, no 
intuito de verificar quais cidades 
mais impactaram esse indicador. 
Assim, foram encontradas maiores 
proporções de crimes ambientais 
nos municípios de Cabo Frio 
(18,3%), Araruama (16,9%) 
e Saquarema (15,2%). Juntos, 
somente esses três municípios 
responderam por mais da metade 

Gráfico 11 – Furto a residência ou propriedade 
rural – municípios das Baixadas Litorâneas – 

2019 (valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

Gráfico 10 – Crimes ambientais – municípios 
das Baixadas Litorâneas – 2019 (valores 

percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

dos crimes ambientais ocorridos nas Baixadas Litorâneas.

Como mais um sinal do aumento da urbanização e do adensamento populacional 
ocorridos na região nas últimas décadas, aqui destacamos também o número absoluto de 
lesões no trânsito na região, com 1.861 vítimas no ano de 2019, o que simbolizou 6,7% 
do total do estado. Tais ocorrências podem estar relacionadas à extensa malha viária da 
região, que conta com diversas rodovias estaduais e federais que a cruzam.

Para além do destaque dos 
crimes ambientais, que estão muito 
relacionados às características 
naturais da região, outro aspecto 
regional importante deve ser aqui 
retratado, qual seja a proporção 
encontrada para o indicador Furto 
a residência ou propriedade rural, 
contido na dimensão Patrimônio. 
No gráfico a seguir, vemos que 
o município de Saquarema foi 
aquele com a maior quantidade de 
registros da região: 292 ou 20,1%. 
Seguido de perto, o município de 
Araruama contribuiu com 18,9% do total das Baixadas Litorâneas, com 274 casos.
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A seguir, destacamos o indicador Tráfico de drogas. Como mencionado anteriormente, 
tal fato aponta para um aumento da violência em regiões do estado onde tradicionalmente 
eram encontrados crimes menos graves. Nesse sentido, vemos que nas três cidades mais 
populosas da região foram encontradas maiores proporções de ocorrências relacionadas 
ao tráfico de drogas. Juntas, Cabo Frio, Rio das Ostras e Araruama contribuíram com 
62,4% dessas ocorrências nas Baixadas Litorâneas. 

Gráfico 12 – Tráfico de drogas – municípios das Baixadas Litorâneas – 2019 
(valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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O Eixo Grupos Vulneráveis na Região das Baixadas Litorâneas

Após a observação do espaço público, voltamos nosso olhar para as características da 
população das Baixadas Litorâneas, focando, principalmente, no Eixo Grupos Vulneráveis 
e como eles foram impactados pelos crimes incluídos nos indicadores escolhidos. 

Nas Baixadas Litorâneas, 

os indicadores que mais se 

destacaram foram Furto a 

residência ou propriedade 

rural, Crimes ambientais e 

Tráfico de drogas.
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Tabela 5 – Grupos vulneráveis – Baixadas Litorâneas – 2019 (Dados LGBTI+, 
2017)

Dimensão Indicador
Baixadas 

Litorâneas 
Estado

% de 
ocorrências 

na região em 
relação ao 

estado

Criança e 
adolescente

Crimes violentos 
letais intencionais

12 227 5,3

Estupro 273 3.861 7,1

Exploração sexual 10 73 13,7

Morte por 
intervenção de 

agente do Estado
7 121 5,8

Outras violências 
sexuais

48 554 8,7

Tentativa de estupro 8 128 6,3

Jovem

Crimes violentos 
letais intencionais

106 1.571 6,7

Morte por 
intervenção de 

agente do Estado
35 729 4,8

Pessoa idosa

Estelionato 502 11.294 4,4

Extorsão 9 436 2,1

Periclitação da vida 
e da saúde

24 881 2,7

Violência 
psicológica

327 5.237 6,2

Mulher Estupro 354 4.687 7,6

Exploração sexual 9 102 8,8

Feminicídio 1 85 1,2

Outras violências 
sexuais

117 1.682 7,0

Tentativa de estupro 25 335 7,5
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População 
negra

Crimes violentos 
letais intencionais

173 2.776 6,2

Morte por 
intervenção de 

agente do Estado
47 1.423 3,3

LGBTI+

Violência física 3 140 2,1

Violência moral 4 318 1,3

Violência 
patrimonial

0 3 0,0

Violência 
psicológica

3 140 2,1

Violência sexual 0 2 0,0

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL e Dossiê LGBT+ 2018

Observando os seis grupos vulneráveis elencados e os indicadores escolhidos, vemos 
que, nas Baixadas Litorâneas, Exploração sexual é o indicador que aparece com maiores 
proporções nos dois grupos onde figura: Criança e adolescente, contando com 13,7% 
da vitimização total deste indicador (dez vítimas); e Mulher, já que 8,8% das vítimas de 
exploração sexual de mulheres do estado estão localizadas nas Baixadas Litorâneas (nove 
vítimas). Ainda, sobre o mesmo tema, podemos destacar as proporções de vítimas de 
Outras violências sexuais, já que o grupo Criança e adolescente desta região concentrou 
8,7% das vítimas totais do estado (48), enquanto para o grupo Mulher tal proporção foi 
de 7,0% (117 vítimas). 

Mesmo com números absolutos baixos, principalmente no caso do indicador 
Exploração sexual, chamamos atenção para o aspecto qualitativo destas violências, que 
impactam sobremaneira esses grupos vulneráveis, o que é agravado pelo fato deste 
fenômeno também acometer crianças e adolescentes. Ou seja, tais informações apontam 
para a vulnerabilidade da integridade sexual de crianças, adolescente e mulheres desta 
região.
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3.3. Região Centro-Sul Fluminense

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da Fundação CEPERJ.
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A Região Centro-Sul Fluminense, ao norte, faz divisa com o estado de Minas Gerais. 
Ao leste, faz fronteira com a Região Serrana; ao sul, com a Região Metropolitana; e ao 
oeste, com a Região do Médio Paraíba.

O Centro-Sul Fluminense é a região menos populosa do estado do Rio de Janeiro, 
com estimativa de 288.269 habitantes, em 2019. Isto está ligado ao seu passado, quando 
predominavam na região as grandes fazendas produtoras de café. Atualmente, a economia 
da região está centrada na criação de gado, na olericultura (produção de hortaliças) e no 
turismo, principalmente rural, cultural e gastronômico83. Os municípios que integram esta 
região são Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frotin, Mendes, 
Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras.

A região é composta por municípios pequenos, ou seja, com menos de cem mil 
habitantes. Dos seus dez municípios, nove são classificados como muito pequenos, com 
populações que variam entre 8.561 habitantes, como Comendador Levy Gasparian, até 
44.285 habitantes, em Paraíba do Sul. Desta forma, a região contribui com apenas 1,7% 
da população fluminense.

Tabela 6 – Características populacionais da Região Centro-Sul Fluminense – 
2019

Município
População 

(estimativa para 
2019)

% da população 
do estado

Tamanho Faixa84

Comendador Levy 
Gasparian          

8.561 0,0
Muito 

pequeno
1

Areal                                   12.572 0,1
Muito 

pequeno
1

Engenheiro Paulo 
de Frontin

14.002 0,1
Muito 

pequeno
1

Sapucaia                                18.228 0,1
Muito 

pequeno
2

Mendes 18.614 0,1
Muito 

pequeno
2

83 - CEPERJ – Regiões do Estado do Rio de Janeiro.  Disponível em: <http://www.ceperj.rj.gov.br/Conteudo.
asp?ident=81>. Último acesso em janeiro de 2021.

84 - As faixas populacionais elencadas nesta seção estão relacionadas aos grupos de municípios formados para a construção do 
ranking do painel ISPCidades.
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Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do IBGE.

Miguel Pereira                          25.538 0,1
Muito 

pequeno
3

Paty do Alferes                         27.769 0,2
Muito 

pequeno
3

Vassouras      36.896 0,2
Muito 

pequeno
4

Paraíba do Sul                          44.285 0,3
Muito 

pequeno
4

Três Rios                               81.804 0,5 Pequeno 5

Total 288.269 1,7 - -

Na Região Centro-Sul Fluminense, há cinco arranjos populacionais, ou seja, unidades 
urbanas formadas por dois ou mais municípios com intenso fluxo de pessoas entre si. Pela 
proximidade com o estado de Minas Gerais, observa-se que duas destas unidades urbanas 
são compostas por municípios do estado do Rio de Janeiro e também do estado de Minas 
Gerais. Ainda, Areal compõe o Arranjo Populacional Petrópolis com um município da 
Região Metropolitana. São arranjos populacionais na região:

Tabela 7 – Arranjos populacionais – Região Centro-Sul Fluminense – 2019

Arranjo populacional Municípios que compõem

AP Três Rios – Paraíba do Sul

Paraíba do Sul
Comendador Levy Gasparian

Três Rios
Chiador/MG

Santana do Deserto/MG

AP Mendes – Engenheiro Paulo de 
Frontin

Mendes
Engenheiro Paulo de Frontin

AP Paty do Alferes – Miguel 
Pereira

Paty do Alferes
Miguel Pereira

AP Além Paraíba/MG – Sapucaia
Sapucaia

Além Paraíba/MG

AP Petrópolis
Areal

Petrópolis*
*Município da Região Metropolitana.

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do REGIC/IBGE.
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Na região, há dois Centros Sub-Regionais, ou seja, unidades urbanas que exercem 
influência nos municípios do entorno: o Arranjo Populacional Três Rios – Paraíba do 
Sul, formado pelos municípios fluminenses Paraíba do Sul, Comendador Levy Gasparian 
e Três Rios e os municípios mineiros Chiador e Santana do Deserto e o Arranjo 
Populacional Além Paraíba/MG – Sapucaia/RJ, composto pelo município mineiro Além 
Paraíba e pelo município fluminense Sapucaia.

O Eixo Espaço Público na Região Centro-Sul Fluminense

Complementando a caracterização do espaço público no Centro-Sul Fluminense de 
acordo com os indicadores escolhidos, a tabela a seguir mostra os números absolutos de 
cada um deles na região, o número total encontrado para o estado e sua porcentagem em 
relação ao estado. Da mesma forma como para a região apresentada acima, esta análise 
tem por objetivo observar o impacto desta região na vitimização do estado.

Tabela 8 – Espaço público – Região Centro-Sul Fluminense – 2019

Dimensão Indicador
Centro-Sul 
Fluminense

Estado

% de 
ocorrências 
na região 

em relação 
ao estado

Trânsito

Álcool no trânsito 61 1.510 4,0

Lesões no trânsito 454 27.628 1,6

Mortes no trânsito 73 2.130 3,4

Convivência 
urbana

Crimes ambientais 131 3.679 3,6

Depredação do 
patrimônio

25 930 2,7

Ocupação irregular 
do espaço (solo)

1 85 1,2

Perturbação do 
sossego

127 4.717 2,7

Posse ou uso de 
drogas

1.093 8.867 12,3
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Patrimônio

Extorsão 10 1.661 0,6

Furto a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

213 14.900 1,4

Furto a residência ou 
propriedade rural

374 12.120 3,1

Furto de carga 4 302 1,3

Furto de rua 337 46.520 0,7

Furto de veículo 94 15.595 0,6

Roubo a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

25 5.062 0,5

Roubo a residência 
ou propriedade rural

14 1.158 1,2

Roubo de carga 17 7.456 0,2

Roubo de rua 68 120.471 0,1

Roubo de veículo 23 39.749 0,1

Pleno acesso 
ao espaço 
público

Armas 133 4.409 3,0

Associação para 
crime

8 1.028 0,8

Tráfico de drogas 527 11.863 4,4

Vida

Crimes violentos 
letais intencionais

69 4.166 1,7

Morte por 
intervenção de 

agente do Estado
3 1.814 0,2

Tentativa de 
homicídio

100 5.409 1,8

Vitimização policial 2 65 3,1

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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Comparativamente às Baixadas Litorâneas, região analisada na primeira seção 
deste capítulo, o Centro-Sul Fluminense tem o menor percentual de participação na 
distribuição dos crimes no estado do Rio de Janeiro, já que concentra apenas 1,7% da 
população do estado. Entretanto, observando a dimensão de seu espaço público, vemos 
que a maior proporção está relacionada ao indicador Posse ou uso de drogas, já que a 
região concentrou 12,3% do total do estado, com 1.093 das 8.867 ocorrências registradas 
no estado. A distribuição entre os municípios nos mostra que Três Rios foi aquele que 
concentrou a maior parte das ocorrências da região, com 23,7% (ou 259 casos), seguido 
de Comendador Levy Gasparian e Paraíba do Sul, com 18,0% (197 casos) e 13,9% (152 
casos), respectivamente. 

Gráfico 13 – Posse ou uso de drogas – municípios da Região Centro-Sul 
Fluminense – 2019 (valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

Ainda, é pertinente destacar os indicadores Tráfico de drogas e Crimes ambientais. 
Com relação ao primeiro, esta região contribuiu com 4,4% do total do estado, enquanto 
para Crimes Ambientais tal proporção foi de 3,6%. Dessa forma, para esta região, 
novamente destacamos os indicadores contidos nas dimensões Pleno acesso ao espaço 
público e Convivência urbana, apontando para incivilidades e crimes menos graves, 
porém não menos nocivos à sociabilidade local e à preservação do espaço público, 
principalmente no que se refere aos crimes ambientais e à exploração ilegal de matas 
nativas. Observando os crimes ambientais de acordo com os municípios da região, é 
possível notar que os municípios de Vassouras, Três Rios e Sapucaia concentraram, 
juntos, 45,0% dessas ocorrências no Centro-Sul Fluminense.
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Gráfico 14 – Crimes ambientais – municípios da Região Centro-Sul Fluminense 
– 2019 (valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

Complementando a análise, mesmo esta sendo a região menos populosa do estado, 
também é possível perceber a ocorrência de 73 mortes no trânsito e 61 casos de álcool 
no trânsito em 2019, o que representou 3,4% e 4,0% do total do estado, respectivamente. 
Tal fenômeno poderia ser justificado pela presença de rodovias e a circulação de pessoas 
e cargas entre os municípios que compõem a região, conforme os arranjos populacionais 
do Centro-Sul Fluminense mostrados acima. 

No Centro-Sul Fluminense, os 

indicadores que mais se destacaram 

foram Posse ou uso de drogas e 

Crimes ambientais.

1,5 2,3

8,4

15,3

10,7

4,6
12,2

13,0

9,2

22,9

Areal

Comendador Levy Gasparian

Engenheiro Paulo de Frontin

Mendes

Miguel Pereira

Paraíba do Sul

Paty do Alferes

Sapucaia

Três Rios

Vassouras
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Tabela 9 – Grupos vulneráveis – Região Centro-Sul Fluminense – 2019 (Dados 
LGBTI+, 2017)

Dimensão Indicador
Centro-Sul 
Fluminense

Estado

% de 
ocorrências 
na região 

em relação 
ao estado

Criança e 
adolescente

Estupro 83 3.861 2,1

Exploração sexual 5 73 6,8

Morte por 
intervenção de agente 

do Estado
0 121 0,0

Outras violências 
sexuais

15 554 2,7

Tentativa de estupro 5 128 3,9

Jovem

Crimes violentos 
letais intencionais

38 1.571 2,4

Morte por 
intervenção de agente 

do Estado
3 729 0,4

Pessoa idosa

Estelionato 84 11.294 0,7

Extorsão 2 436 0,5

Periclitação da vida e 
da saúde

20 881 2,3

Violência psicológica 154 5.237 2,9
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O Eixo Grupos Vulneráveis na Região Centro-Sul Fluminense 

Após a caracterização do espaço público, observamos a vitimização sofrida pela 
população do Centro-Sul Fluminense, voltando nosso olhar para o Eixo Grupos 
Vulneráveis e como eles foram impactados pelos indicadores escolhidos. 
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Mulher

Estupro 98 4.687 2,1

Exploração sexual 4 102 3,9

Feminicídio 2 85 2,4

Outras violências 
sexuais

33 1.682 2,0

Tentativa de estupro 6 335 1,8

População 
negra

Crimes violentos 
letais intencionais

45 2.776 1,6

Morte por 
intervenção de agente 

do Estado
3 1.423 0,2

LGBTI+

Violência física 1 140 0,7

Violência moral 2 318 0,6

Violência patrimonial 0 3 0,0

Violência psicológica 1 140 0,7

Violência sexual 0 2 0,0

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL e Dossiê LGBT+ 2018.

De acordo com os grupos vulneráveis elencados e os indicadores escolhidos, vemos 
que, no Centro-Sul Fluminense, o indicador Exploração sexual novamente aparece com 
maiores proporções nos dois grupos onde figura: Criança e adolescente, contando com 
6,8% da vitimização total deste indicador (cinco vítimas); e Mulher, já que 3,9% das 
vítimas de exploração sexual de mulheres do estado sofreram a violência no Centro-
Sul (quatro vítimas). Como mencionado anteriormente, mesmo com baixos números 
absolutos, é preciso que se dê atenção à questão qualitativa e simbólica dessas violências. 
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3.4 Região da Costa Verde

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da Fundação CEPERJ.
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A Região da Costa Verde fica no litoral sul do estado, fazendo divisa com o estado de 
São Paulo. Ao leste, faz fronteira com a Região Metropolitana e, ao norte, com a Região 
do Médio Paraíba.

A Região da Costa Verde é composta por apenas três municípios: Angra dos Reis, 
Mangaratiba e Paraty. Estes municípios somam 291.418 habitantes, conforme estimativa 
do IBGE para 2019. Porém, um pouco mais de 2/3 da população da região reside 
em Angra dos Reis, que, com 203.785 habitantes, é considerado pelo quantitativo 
populacional como um município médio, enquanto o restante dos moradores da Costa 
Verde se divide entre os dois outros municípios, que são considerados muito pequenos, 
por terem populações inferiores a 50.000 habitantes. Assim, a região conta com 1,7% da 
população total do estado.

Tabela 10 – Características populacionais da Região da Costa Verde – 2019

Município
População 

(estimativa para 2019)

% da 
população do 

estado
Tamanho Faixa85

Paraty 43.165 0,3
Muito 

pequeno
4

Mangaratiba 44.468 0,3
Muito 

pequeno
4

Angra dos Reis 203.785 1,2 Médio 6

Total 291.418 1,7 - -

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do IBGE.

Angra dos Reis e Paraty compõem a Baía da Ilha Grande, que, com suas 365 ilhas e 
exuberantes belezas naturais, atrai o turismo nacional e internacional. Além da atividade 
turística, estes dois municípios desenvolvem a agricultura tradicional. Mangaratiba, 
integrando a Baía de Sepetiba, tem sua principal atividade vinculada ao terminal de 
minérios86.

Mangaratiba tem uma dinâmica mais próxima daquela verificada nos municípios 

85 - As faixas populacionais elencadas nesta seção estão relacionadas aos grupos de municípios formados para a construção do 
ranking do painel ISPCidades.

86 - CEPERJ – Regiões do Estado do Rio de Janeiro.  Disponível em: <http://www.ceperj.rj.gov.br/Conteudo.
asp?ident=81>. Último acesso em janeiro de 2021.
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da Região Metropolitana, integrando o Arranjo Populacional do Rio de Janeiro, que é 
formado por 21 municípios. Assim, além de Mangaratiba, da Região da Costa Verde, 
também tem 19 municípios da Região Metropolitana e um da Região das Baixadas 
Litorâneas, que é Saquarema.

O Eixo Espaço Público na Região da Costa Verde

Olhando o comportamento dos indicadores escolhidos com o objetivo de entender 
o espaço público na Costa Verde, a tabela a seguir mostra os números absolutos de cada 
indicador na região, o número total encontrado para o estado e a porcentagem dessas 
ocorrências em relação ao estado. Mais uma vez, tal análise tem por objetivo observar o 
impacto de cada região na vitimização do estado.

Tabela 11 – Espaço público – Região da Costa Verde – 2019

Dimensão Indicador
Costa 
Verde

Estado

% de 
ocorrências 

na região em 
relação ao 

estado

Trânsito

Álcool no trânsito 59 1.510 3,9

Lesões no trânsito 290 27.628 1,0

Mortes no trânsito 41 2.130 1,9

Convivência 
urbana

Crimes ambientais 196 3.679 5,3

Depredação do 
patrimônio

11 930 1,2

Ocupação irregular do 
espaço (solo)

3 85 3,5

Perturbação do sossego 67 4.717 1,4

Posse ou uso de drogas 207 8.867 2,3
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Patrimônio

Extorsão 14 1.661 0,8

Furto a estabelecimentos 
comerciais ou 

financeiros
153 14.900 1,0

Furto a residência ou 
propriedade rural

213 12.120 1,8

Furto de carga 3 302 1,0

Furto de rua 284 46.520 0,6

Furto de veículo 152 15.595 1,0

Roubo a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

58 5.062 1,1

Roubo a residência ou 
propriedade rural

15 1.158 1,3

Roubo de carga 62 7.456 0,8

Roubo de rua 377 120.471 0,3

Roubo de veículo 205 39.749 0,5

Pleno acesso 
ao espaço 
público

Armas 116 4.409 2,6

Associação para crime 14 1.028 1,4

Tráfico de drogas 324 11.863 2,7

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

Por conta das características da Costa Verde apontadas acima, observamos novamente 
que a dimensão da Convivência urbana é aquela para a qual esta região mais contribui 
para o estado. Com 196 ocorrências de Crimes ambientais, a Costa Verde mostrou 
uma proporção de 5,3% em relação ao total do estado. Com número absoluto baixo 
(três ocorrências), também foi encontrado que esta região contribuiu com 3,5% para o 
indicador de Ocupação irregular do espaço (solo).

Destacando os crimes ambientais ocorridos na região, vemos que essas ocorrências 
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se encontram mais distribuídas entre os municípios que a compõem, com destaque para 
Paraty, que somou 39,3% do total de crimes ambientais ocorridos na Costa Verde.

Gráfico 15 – Crimes ambientais – municípios 
da Região da Costa Verde – 2019 (valores 

percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

Para os outros indicadores, 
a Costa Verde apresentou baixa 
participação diante do total de 
ocorrências/vítimas registradas 
no estado em 2019, muito por 
conta da presença de apenas 
três municípios nesta região e 
reunir apenas 1,7% da população 
do estado do Rio de Janeiro. 
Entretanto, devemos também 
voltar nossa atenção para outros 
indicadores mais característicos 
de zonas urbanas, como os 116 

casos do indicador Armas (2,6% do total do estado) e também três indicadores incluídos 
na dimensão Vida, que podem ser um indicativo de confrontos armados na região, já que 
houve 237 vítimas de Tentativa de homicídio (4,4% do estado), 123 vítimas de Crimes 
violentos letais intencionais (3,0% do total do estado) e, ainda, 53 Mortes por intervenção 
de agente do Estado (2,9% do total). Mesmo com proporções baixas em relação à Região 
Metropolitana, por exemplo, o poder público deve ficar atento à possibilidade de aumento 
da criminalidade violenta na Costa Verde.

Na Costa Verde, o indicador que 

mais se destacou foi Crimes 

ambientais.

O Eixo Grupos Vulneráveis na Região da Costa Verde

Agora observando as características da vitimização sofrida pela população da Costa 
Verde, olhamos para o Eixo Grupos Vulneráveis e como eles foram impactados pelos 
indicadores escolhidos. 

N=196
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Tabela 12 – Grupos vulneráveis – Região da Costa Verde – 2019 (Dados 
LGBTI+, 2017)

Dimensão Indicador Costa Verde Estado

% de 
ocorrências 
na região 

em relação 
ao estado

Criança e 
adolescente

Crimes violentos letais 
intencionais

1 227 0,4

Estupro 72 3.861 1,9

Exploração sexual 2 73 2,7

Morte por intervenção 
de agente do Estado

1 121 0,8

Outras violências 
sexuais

22 554 4,0

Tentativa de estupro 0 128 0,0

Jovem

Crimes violentos letais 
intencionais

45 1.571 2,9

Morte por intervenção 
de agente do Estado

7 729 1,0

Pessoa idosa

Estelionato 63 11.294 0,6

Extorsão 3 436 0,7

Periclitação da vida e 
da saúde

9 881 1,0

Violência psicológica 107 5.237 2,0

Mulher

Estupro 81 4.687 1,7

Exploração sexual 5 102 4,9

Feminicídio 2 85 2,4

Outras violências 
sexuais

38 1.682 2,3

Tentativa de estupro 2 335 0,6
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Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL e Dossiê LGBT+ 2018.

População 
negra

Crimes violentos letais 
intencionais

74 2.776 2,7

Morte por intervenção 
de agente do Estado

39 1.423 2,7

LGBTI+

Violência física 3 140 2,1

Violência moral 4 318 1,3

Violência patrimonial 0 3 0,0

Violência psicológica 1 140 0,7

Violência sexual 0 2 0,0

Quando analisamos os grupos vulneráveis elencados e os indicadores escolhidos, 
vemos que, na Costa Verde, os indicadores relacionados a violências sexuais aparecem 
mais uma vez com maiores proporções nos dois grupos onde figura. Destacamos aqui 
dois indicadores: para o grupo Criança e adolescente, Outras violências sexuais somaram 
4,0% da vitimização total deste indicador no estado (22 vítimas); e para o grupo Mulher, 
4,9% das vítimas de Exploração sexual do estado estavam na Região da Costa Verde 
(cinco vítimas). Ressalta-se aqui mais uma vez a importância do poder público voltar sua 
atenção para a integridade sexual de sua população, mesmo que o número de vítimas seja 
baixo quando comparado com outras regiões mais populosas, por exemplo. 

Ainda, é necessário ressaltar que para alguns dos indicadores elencados não houve 
registros de ocorrências relacionados a grupos vulneráveis residentes na Costa Verde, 
como Tentativa de estupro de criança e adolescente e Violência patrimonial e Violência 
sexual de população LGBTI+.
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3.5 Região do Médio Paraíba

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da Fundação CEPERJ.
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A Região do Médio Paraíba faz divisa com dois estados: ao oeste, com São Paulo e, 
ao norte, com Minas Gerais. Esta região é limítrofe com outras três regiões de governo 
do Rio de Janeiro. Ao leste, com o Centro-Sul Fluminense, ao sudeste, com a Região 
Metropolitana, e ao sul, com a Costa Verde. 

A Região do Médio Paraíba possui 913.698 habitantes, conforme a estimativa 
populacional para o ano de 2019, que estão distribuídos em 12 municípios, sendo a 
maioria deles considerada muito pequeno de acordo com o quantitativo populacional. 
Assim, sete municípios muito pequenos têm populações que variam de 9.284 habitantes 
(Rio das Flores) a 31.805 habitantes (Itatiaia), um pequeno e quatro municípios médios 
com populações que variam entre 100.374 (Barra do Piraí) até Volta Redonda, que é o 
município mais populoso da região, com 273.012 habitantes. Os municípios que integram 
esta região são: Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, 
Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. No total, a região possui 
5,3% da população fluminense. 

Tabela 13 – Características populacionais da Região do Médio Paraíba – 2019

Município
População 

(estimativa para 
2019)

% da população 
do estado

Tamanho Faixa87

Rio das Flores 9.284 0,1
Muito 

pequeno
1

Quatis 14.302 0,1
Muito 

pequeno
1

Rio Claro 18.529 0,1
Muito 

pequeno
2

Porto Real 19.683 0,1
Muito 

pequeno
2

Pinheiral 25.156 0,1
Muito 

pequeno
3

Piraí 29.277 0,2
Muito 

pequeno
3

Itatiaia 31.805 0,2
Muito 

pequeno
3

Valença 76.523 0,4 Pequeno 5

87 - As faixas populacionais elencadas nesta seção estão relacionadas aos grupos de municípios formados para a construção do 
ranking do painel ISPCidades.



110 Dossiê Cidades 2021

88 - CEPERJ – Regiões do Estado do Rio de Janeiro.  Disponível em: <http://www.ceperj.rj.gov.br/Conteudo.
asp?ident=81>. Último acesso em janeiro de 2021.

89 - CEPERJ – Observatório Fluminense de Turismo. Disponível em: <http://arquivos.proderj.rj.gov.br/sefaz_ceperj_ima-
gens/Admin/Uploads/oft.pdf>. Último acesso em janeiro de 2021.

Barra do Piraí 100.374 0,6 Médio 6

Resende 131.341 0,8 Médio 6

Barra Mansa 184.412 1,1 Médio 6

Volta Redonda 273.012 1,6 Médio 6

Total 913.698 5,3 - -

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do IBGE.

Esta é a segunda região mais industrializada do estado do Rio de Janeiro, ficando 
atrás apenas da Região Metropolitana. O desenvolvimento da região foi influenciado pela 
instalação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, nos anos 1940, 
trazendo para a região serviços e outras indústrias, de forma que Valença, Barra do Piraí e 
Porto Real são, atualmente, importantes municípios industriais88. A industrialização num 
cenário repleto de belezas naturais trouxe para a região o turismo de negócio, que se soma 
a outras formas de turismo, o rural e o ecoturismo89.

Na região há três arranjos populacionais (AP), ou seja, cidades conurbadas ou com 
intenso fluxo que acabam representando uma unidade urbana. O Arranjo Populacional 
Volta Redonda – Barra Mansa, que é formado pelos municípios de Volta Redonda, Barra 
Mansa e Pinheiral; o Arranjo Populacional Resende, composto pelos municípios Resende, 
Itatiaia, Quatis e Porto Real; e o Arranjo Populacional Valença, formado pelo município 
fluminense Valença e o município mineiro Rio Preto.
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Tabela 14 – Arranjos populacionais – Região do Médio Paraíba – 2019

Arranjo populacional Municípios que compõem

AP Volta Redonda – Barra Mansa
Barra Mansa

Pinheiral
Volta Redonda

AP Resende

Itatiaia

Quatis

Porto Real

Resende

AP Valença
Valença

Rio Preto/MG

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do REGIC/IBGE.

O Arranjo Populacional Volta Redonda – Barra Mansa é considerado uma Capital 
Regional, porque exerce forte influência nos municípios do entorno. Já o Arranjo 
Populacional Resende e o município de Barra do Piraí são Centros Sub-Regionais, e o 
Arranjo Populacional Valença é considerado um Centro de Zona, por ter influência, 
porém não tão intensa, sobre os municípios próximos a ele.

O Eixo Espaço Público na Região do Médio Paraíba

Na Região do Médio Paraíba, podemos perceber algumas características do espaço 
público similares a de outras regiões do interior do estado. Mais uma vez, vemos uma 
contribuição significativa na dimensão Convivência urbana, já que houve, em 2019, 294 
ocorrências de Crimes ambientais (8,0% do total deste tipo de ocorrência no estado), 86 
de Depredação do patrimônio, simbolizando 9,2% do total, e 1.661 ocorrências de Posse 
ou uso de drogas, ou 18,7% do total do estado.

Podem ser destacados, ainda, para esta região, os indicadores Álcool no trânsito90, 
com 14,9% das ocorrências do estado, e Furto de cargas, com 8,9% do estado (ou 27 dos 
302 casos). Estas proporções podem ser explicadas pela principal rodovia que cruza a 
região, ligando os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, a BR-116.

90 - Para outros estudos do ISP com relação a este tema, ver: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=215>.
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Tabela 15 – Espaço público – Região do Médio Paraíba – 2019

Dimensão Indicador
Médio 
Paraiba

Estado

% de 
ocorrências 
na região 

em relação 
ao estado

Trânsito

Álcool no trânsito 225 1.510 14,9

Lesões no trânsito 939 27.628 3,4

Mortes no trânsito 124 2.130 5,8

Convivência 
urbana

Crimes ambientais 294 3.679 8,0

Depredação do patrimônio 86 930 9,2

Ocupação irregular do 
espaço (solo)

4 85 4,7

Perturbação do sossego 236 4.717 5,0

Posse ou uso de drogas 1.661 8.867 18,7

Patrimônio

Extorsão 56 1.661 3,4

Furto a estabelecimentos 
comerciais ou financeiros

641 14.900 4,3

Furto a residência ou 
propriedade rural

679 12.120 5,6

Furto de carga 27 302 8,9

Furto de rua 931 46.520 2,0

Furto de veículo 439 15.595 2,8

Roubo a estabelecimentos 
comerciais ou financeiros

158 5.062 3,1

Roubo a residência ou 
propriedade rural

46 1.158 4,0

Roubo de carga 46 7.456 0,6

Roubo de rua 784 120.471 0,7

Roubo de veículo 135 39.749 0,3
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Pleno acesso 
ao espaço 
público

Armas 446 4.409 10,1

Associação para crime 35 1.028 3,4

Tráfico de drogas 1.522 11.863 12,8

Vida

Crimes violentos letais 
intencionais

212 4.166 5,1

Morte por intervenção de 
agente do Estado

18 1.814 1,0

Tentativa de homicídio 439 5.409 8,1

Vitimização policial 1 65 1,5

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

No gráfico a seguir é possível observar como os municípios desta região contribuíram 
para o indicador Depredação do patrimônio, o que nos leva à compreensão de que o 
município de Volta Redonda contribuiu com 36,0% de tais ocorrências no Médio 
Paraíba, seguido de Resende, com 15,1%. No geral, os municípios mais populosos da 
região foram aqueles que contaram com mais ocorrências de depredação do patrimônio 
em 2019. 

Gráfico 16 – Depredação do patrimônio – municípios da Região do Médio 
Paraíba – 2019 (valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL

1,2 2,3 2,3 3,5
3,5

3,5
4,7

7,0

8,1

12,815,1

36,0

Quatis
Piraí
Rio Claro
Porto Real
Rio das Flores
Valença
Pinheiral
Itatiaia
Barra Mansa
Barra do Piraí
Resende
Volta Redonda

1,2 2,3 2,3 3,5
3,5

3,5
4,7

7,0

8,1

12,815,1

36,0

Quatis
Piraí
Rio Claro
Porto Real
Rio das Flores
Valença
Pinheiral
Itatiaia
Barra Mansa
Barra do Piraí
Resende
Volta Redonda

N=86



114 Dossiê Cidades 2021

Complementando a dimensão Convivência urbana, aqui vemos a distribuição do 
indicador Posse ou uso de drogas na Região do Médio Paraíba. Esta foi a região que mais 
contribuiu para este indicador após a Região Metropolitana. Assim, no gráfico é possível 
observar que o município de Itatiaia concentrou mais da metade das ocorrências de Posse 
ou uso de drogas ocorridas na região em 2019 (53,0% ou 880 casos). Em patamar bem 
inferior, vemos o município de Barra do Piraí, com 10,2% ou 170 casos. 

Gráfico 17 – Posse ou uso de drogas – municípios da Região do Médio Paraíba – 
2019 (valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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 Tais fenômenos relacionados à ordem pública, característicos das regiões do interior 
do estado aqui estudadas, se somam, na Região do Médio Paraíba, a outro bastante 
representativo de áreas mais urbanas, o qual se refere ao pleno acesso ao espaço público. 
Com 446 ocorrências de apreensões de armas, o Médio Paraíba contribuiu para 10,1% 
do total do estado. Ainda, as 1.522 ocorrências de Tráfico de drogas ocorridas na região 
responderam por 12,8% do total dessas ocorrências em território fluminense. Tais 
atributos nos levaram a verificar como esse indicador se distribuiu entre os municípios 
desta região, como nos gráficos a seguir.
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Gráfico 18 – Tráfico de drogas – municípios da Região do Médio Paraíba – 2019 
(valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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Gráfico 19 – Armas – municípios da Região do Médio Paraíba – 2019 (valores 
percentuais)
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Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

Os municípios de Volta Redonda e Barra Mansa, somados, corresponderam a quase 
metade do total de ocorrências de tráfico de drogas da Região do Médio Paraíba no ano 
de 2019. Esta informação sobre tráfico de drogas na região deve ser complementada 
também pelo indicador Armas, que reflete o porte ilegal e comercialização de armas de 
fogo, para o qual Volta Redonda e Barra Mansa tiveram 54,3% das ocorrências da região. 
Neste indicador, a região somou 10,1% do total do estado (446 casos), o que sinaliza para 
a criminalidade violenta em localidades do interior do estado.  
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O Eixo Grupos Vulneráveis na Região do Médio Paraíba

Quando observado o Eixo Grupos Vulneráveis na Região do Médio Paraíba, mais 
uma vez é possível perceber que os indicadores relacionados à violência sexual se 
fizeram presente em maior proporção, tanto para o grupo Criança e adolescente como 
para o grupo Mulher. Para o primeiro grupo, vemos que o indicador Exploração sexual 
observado nesta região contribuiu com 9,6% do total do estado. Já as mulheres residentes 
nesta região foram 6,9% das vítimas deste grupo vulnerável no estado (sete vítimas). 
Ainda, cinco das 85 mulheres que sofreram feminicídio no estado em 2019 estavam na 
Região do Médio Paraíba.

Tabela 16 – Grupos vulneráveis – Região do Médio Paraíba – 2019 (Dados 
LGBTI+, 2017)

Dimensão Indicador
Médio 
Paraiba

Estado

% de 
ocorrências 

na região em 
relação ao 

estado

Criança e 
adolescente

Crimes violentos letais 
intencionais

13 227 5,7

Estupro 210 3.861 5,4

Exploração sexual 7 73 9,6

Morte por intervenção de 
agente do Estado

1 121 0,8

Outras violências sexuais 23 554 4,2

Tentativa de estupro 4 128 3,1

No Médio Paraíba, os 

indicadores que mais se 

destacaram foram Posse 

ou uso de drogas, Álcool no 

trânsito, Tráfico de drogas e 

Armas.



117Dossiê Cidades 2021

Jovem

Crimes violentos letais 
intencionais

99 1.571 6,3

Morte por intervenção de 
agente do Estado

10 729 1,4

Pessoa idosa

Estelionato 406 11.294 3,6

Extorsão 14 436 3,2

Periclitação da vida e da 
saúde

26 881 3,0

Violência psicológica 302 5.237 5,8

Mulher

Estupro 238 4.687 5,1

Exploração sexual 7 102 6,9

Feminicídio 5 85 5,9

Outras violências sexuais 80 1.682 4,8

Tentativa de estupro 9 335 2,7

População 
negra

Crimes violentos letais 
intencionais

138 2.776 5,0

Morte por intervenção de 
agente do Estado

14 1.423 1,0

LGBTI+

Violência física 8 140 5,7

Violência moral 14 318 4,4

Violência patrimonial 0 3 0,0

Violência psicológica 6 140 4,3

Violência sexual 0 2 0,0

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL e Dossiê LGBT+ 2018.
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3.6 Região Metropolitana

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da Fundação CEPERJ.
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A Região Metropolitana é banhada pelo Oceano Atlântico e faz fronteira com cinco 
regiões político-administrativas, no sentido horário, de oeste para leste: Costa Verde, 
Médio Paraíba, Centro-Sul, Serrana e Baixadas Litorâneas.

Esta região muito populosa concentra 75,7% da população do estado do Rio de 
Janeiro, o que corresponde a 13.069.650 habitantes. Destes, pouco mais da metade está 
na capital, ou seja, no município do Rio de Janeiro. São 22 municípios, sendo seis grandes, 
com populações acima de 500.000 habitantes, dez municípios médios, com populações 
entre 100.001 e 500.000 habitantes, cinco municípios pequenos, com populações acima 
de 50.000 até 100.000, e um município muito pequeno, Tanguá, com população de 34.309 
habitantes, conforme a estimativa para o ano de 2019. Os municípios que integram a 
Região Metropolitana são: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, 
Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova 
Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São 
João de Meriti, Seropédica e Tanguá.

91 - As faixas populacionais elencadas nesta seção estão relacionadas aos grupos de municípios formados para a construção do 
ranking do painel ISPCidades.

Tabela 17 – Características populacionais da Região Metropolitana – 2019

Município
População 

(estimativa para 
2019)

% da 
população do 

estado
Tamanho Faixa91

Tanguá 34.309 0,2
Muito 

pequeno
3

Paracambi 52.257 0,3 Pequeno 5

Cachoeiras de Macacu 58.937 0,3 Pequeno 5

Rio Bonito 60.201 0,3 Pequeno 5

Guapimirim 60.517 0,4 Pequeno 5

Seropédica 82.312 0,5 Pequeno 5

Japeri 104.768 0,6 Médio 6

Itaguaí 133.019 0,8 Médio 6
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Queimados 150.319 0,9 Médio 6

Maricá 161.207 0,9 Médio 6

Nilópolis 162.485 0,9 Médio 6

Mesquita 176.103 1,0 Médio 6

Itaboraí 240.592 1,4 Médio 6

Magé 245.071 1,4 Médio 6

Petrópolis 306.191 1,8 Médio 6

São João de Meriti 472.406 2,7 Médio 6

Belford Roxo 510.906 3,0 Grande 6

Niterói 513.584 3,0 Grande 6

Nova Iguaçu 821.128 4,8 Grande 6

Duque de Caxias 919.596 5,3 Grande 6

São Gonçalo 1.084.839 6,3 Grande 6

Rio de Janeiro 6.718.903 38,9 Grande 6

Total 13.069.650 75,7 - -

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do IBGE.

Na Região Metropolitana, encontramos grande parte dos recursos do estado, não só 
humanos como também logísticos.

A Região Metropolitana concentra capital, infraestrutura e força de trabalho. Aí se en-
contra a maior parte das indústrias do Estado, formando um parque industrial bastante 
diversificado. Reúne também serviços altamente especializados nos setores financeiro, 
comercial, educacional e de saúde, assim como órgãos e instituições públicas, entre ou-
tros92.

92 - CEPERJ – Regiões do Estado do Rio de Janeiro.  Disponível em: <http://www.ceperj.rj.gov.br/Conteudo.
asp?ident=81>. Último acesso em janeiro de 2021.
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Esta intensa concentração também traz desafios para garantir as necessidades básicas 
da população, dentre elas habitação e transporte. Uma realidade entre os municípios 
da Região Metropolitana é serem considerados como cidades-dormitórios, requerendo 
o deslocamento diário entre localidades, particularmente a capital, para trabalho, 
impactando a qualidade de vida da população.

Os municípios que compõem tradicionalmente a Baixada Fluminense ( Japeri, Queima-
dos, Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de 
Caxias) e que constituem a periferia da metrópole do Rio de Janeiro, apesar de apresen-
tarem, segundo o SEBRAE/RJ, um APL Petroquímico, Químico e Plástico (Duque de 
Caxias, Belford Roxo e São João de Meriti) e algumas concentrações de atividades indus-
triais – vestuário (Nova Iguaçu e São João de Meriti) e papel/editorial/gráfica (Duque de 
Caxias e São João de Meriti), ainda se caracterizam como cidades dormitórios, carecendo 
das condições básicas de sobrevivência, enfrentando problemas de moradia, saneamen-
to, educação e saúde, além de insuficiente mercado de trabalho. Aí vivem 27% da popu-
lação da Região Metropolitana. Os municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu estão 
se consolidando como subcentros dinâmicos dentro da Região Metropolitana, o mesmo 
ocorrendo com São Gonçalo, na margem oriental da Baía de Guanabara93. 

De acordo com o REGIC 2018, este intenso fluxo e proximidade entre os centros 
urbanos constituíram na Região Metropolitana um grande Arranjo Populacional, o AP 
Rio de Janeiro, formado pelos municípios Rio de Janeiro, Paracambi, Belford Roxo, 
Queimados, São João de Meriti, Duque de Caxias, Guapimirim, Seropédica, Itaguaí, 
Magé, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Tanquá, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, 
Maricá, além dos municípios Mangaratiba, da Região da Costa Verde, e Saquarema, da 
Região das Baixadas Litorâneas.

93 - Idem. APL é a abreviação de Arranjo Produtivo Local.
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Tabela 18 – Arranjos populacionais – Região Metropolitana – 2019

Arranjo 
populacional

Municípios que compõem

AP Rio de Janeiro

Mangaratiba*
Paracambi

Belford Roxo
Queimados

Rio de Janeiro
São Gonçalo

São João de Meriti
Duque de Caxias

Saquarema**
Guapimirim
Seropédica

Tanguá
Itaboraí
Itaguaí
Magé
Japeri
Maricá

Mesquita
Nilópolis
Niterói

Nova Iguaçu

AP Petrópolis
Areal***

Petrópolis

*Município da Região da Costa Verde.
**Município da Região das Baixadas Litorâneas.
***Município da Região Centro-Sul Fluminense.

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do REGIC/IBGE.

O AP Rio de Janeiro é considerado uma Metrópole Nacional, exercendo influência 
em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, bem como sobre outros estados 
brasileiros. 

O município de Rio Bonito representa um Centro Sub-Regional, por exercer 
influência local, entre os municípios do seu entorno.
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O Eixo Espaço Público na Região Metropolitana

Dada a diversidade apresentada acima em relação aos municípios da Região 
Metropolitana, nos concentraremos a identificar as principais características contidas no 
Eixo Espaço Público. Como mencionado no início desta seção, esta região concentrou 
a maior parte das ocorrências/vítimas de diversos indicadores, incluindo, por exemplo, 
aqueles da dimensão Patrimônio: 94,8% das ocorrências totais de Roubo de rua e 97,1% 
das de Roubo de veículo ocorreram na Região Metropolitana em 2019. Ambos os 
fenômenos estão correlacionados tanto ao tamanho populacional encontrado na região, 
e, consequentemente, à grande circulação de pessoas, como ao seu grau de urbanização. 
Ainda, destacamos o indicador Roubo de carga94, uma vez que esta região concentrou 
96,4% dessas ocorrências registradas no estado (7.187 de 7.456 casos). Entretanto, outros 
indicadores mais relacionados à sociabilidade violenta também foram aqui encontrados, 
principalmente aqueles referentes à dimensão Pleno acesso ao espaço público e à dimensão 
Vida, já que a região concentrou 88,2% do total de ocorrências de Associação para crime 
(907 casos) e, ainda de forma mais contundente, 90,8% das Mortes por intervenção de 
agente do Estado (1.647 vítimas).

Tabela 19 – Espaço público – Região Metropolitana – 2019

Dimensão Indicador Metropolitana Estado

% de 
ocorrências 

na região em 
relação ao 

estado

Trânsito

Álcool no 
trânsito

729 1.510 48,3

Lesões no 
trânsito

21.594 27.628 78,2

Mortes no 
trânsito

1.390 2.130 65,3

Convivência 
urbana

Crimes 
ambientais

1.605 3.679 43,6

Depredação do 
patrimônio

583 930 62,7

94 - Para outro estudo do ISP com relação a este tema, ver: <http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/Dossie-
RoubosdeCarga2019.pdf>.
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Ocupação 
irregular do 

espaço (solo)
65 85 76,5

Perturbação do 
sossego

3.584 4.717 76,0

Posse ou uso de 
drogas

2.463 8.867 27,8

Patrimônio

Extorsão 1.399 1.661 84,2

Furto a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

12.001 14.900 80,5

Furto a residência 
ou propriedade 

rural
7.551 12.120 62,3

Furto de carga 220 302 72,8

Furto de rua 40.980 46.520 88,1

Furto de veículo 13.229 15.595 84,8

Roubo a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

4.362 5.062 86,2

Roubo a 
residência ou 

propriedade rural
884 1.158 76,3

Roubo de carga 7.187 7.456 96,4

Roubo de rua 114.264 120.471 94,8

Roubo de veículo 38.589 39.749 97,1

Pleno 
acesso ao 

espaço 
público

Armas 2.497 4.409 56,6

Associação para 
crime

907 1.028 88,2

Tráfico de drogas 5.676 11.863 47,8
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Vida

Crimes violentos 
letais intencionais

3.059 4.166 73,4

Morte por 
intervenção de 

agente do Estado
1.647 1.814 90,8

Tentativa de 
homicídio

3.564 5.409 65,9

Vitimização 
policial

50 65 76,9

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

Quando observada a composição do indicador Associação para crime entre os 
municípios da Região Metropolitana, é possível apreender que o município do Rio 
de Janeiro foi aquele que mais contribuiu dentro da região. Ou seja, 62,6% (ou 568 
ocorrências) foram registradas na capital. Em seguida, com números bem mais baixos, 
vemos os municípios de Duque de Caxias (10,6% ou 96 ocorrências) e Nova Iguaçu 
(6,0% ou 54 ocorrências).

Gráfico 20 – Associação para crime – municípios da Região Metropolitana – 
2019 (valores percentuais)
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Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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Gráfico 21 – Morte por intervenção de agente do Estado – municípios da Região 
Metropolitana – 2019 (valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL

Complementando a informação anterior, novamente vemos a capital como o 
município que mais contribuiu para o indicador Morte por intervenção de agente do 
Estado. Das 1.647 mortes ocorridas em 2019, 44,1% foram registradas no município 
do Rio de Janeiro (726 vítimas), enquanto 13,4% ocorreram em São Gonçalo (ou 
220 vítimas). Tais informações sinalizam que esta região é aquela onde ocorrem mais 
confrontos armados com a polícia. 

Na Região Metropolitana, os indicadores que mais 

se destacaram foram Roubo de Carga, Roubo de 

Veículo, Roubo de Rua, Associação para crime e 

Morte por intervenção de agente do Estado.

O Eixo Grupos Vulneráveis na Região Metropolitana

Após a caracterização do espaço público, voltamos nosso olhar para os aspectos 
mais relevantes da população da Região Metropolitana, focando, principalmente, nos 
grupos vulneráveis e como eles foram impactados pelos crimes incluídos nos indicadores 
escolhidos. 
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Tabela 20 – Grupos vulneráveis – Região Metropolitana – 2019 (Dados LGBTI+, 
2017)

Dimensão Indicador Metropolitana Estado

% de 
ocorrências 

na região em 
relação ao 

estado

Criança e 
adolescente

Crimes violentos 
letais intencionais

162 227 71,4

Estupro 2.734 3.861 70,8

Exploração sexual 33 73 45,2

Morte por 
intervenção de 

agente do Estado
108 121 89,3

Outras violências 
sexuais

374 554 67,5

Tentativa de 
estupro

94 128 73,4

Jovem

Crimes violentos 
letais intencionais

1.091 1.571 69,4

Morte por 
intervenção de 

agente do Estado
660 729 90,5

Pessoa 
idosa

Estelionato 9.631 11.294 85,3

Extorsão 374 436 85,8

Periclitação da 
vida e da saúde

753 881 85,5

Violência 
psicológica

3.735 5.237 71,3

Mulher

Estupro 3.371 4.687 71,9

Exploração sexual 59 102 57,8

Feminicídio 61 85 71,8

Outras violências 
sexuais

1.255 1.682 74,6

Tentativa de 
estupro

251 335 74,9
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População 
negra

Crimes violentos 
letais intencionais

2.077 2.776 74,8

Morte por 
intervenção de 

agente do Estado
1.299 1.423 91,3

LGBTI+

Violência física 109 140 77,9

Violência moral 263 318 82,7

Violência 
patrimonial

3 3 100,0

Violência 
psicológica

120 140 85,7

Violência sexual 2 2 100,0

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL e Dossiê LGBT+ 2018.

Conforme mencionado no item anterior, o indicador Morte por intervenção de 
agente do Estado aqui também aparece com destaque para três grupos vulneráveis: 
Criança e adolescente, Jovem e População negra. Dessa forma, 89,3% das Mortes por 
intervenção de agente do Estado com vítimas crianças e adolescentes ocorreram na 
Região Metropolitana (108 vítimas), enquanto para jovens esta proporção foi de 90,5% 
(660 vítimas). Para a população negra, tal percentual foi ainda mais alto: 91,3% (ou 1.299 
vítimas). 

Com relação à Pessoa idosa, é necessário destacar que 85,3% das ocorrências 
de Estelionato sofridas por este grupo vulnerável ocorreram nesta mesma região, 
concentrando 9.631 do total de 11.294 vítimas do estado. Nesta região também foi 
encontrada a maior parte das vítimas de Periclitação da vida e da saúde, com 85,5% do 
total do estado, ou 753 vítimas. 

Ainda, a Região Metropolitana foi aquela que mais concentrou vítimas do grupo 
LGBTI+, para todos os indicadores elencados.  

Com relação ao grupo Mulher, de acordo com a tabela é possível perceber também 
que a Região Metropolitana concentrou a maior parte das vítimas registradas no estado, 
salientando que, entre os indicadores elencados, Exploração sexual é aquele com menor 
proporção, já que, como indicado aqui para outras regiões, este indicador se encontra 
mais distribuído entre as outras regiões fluminenses. 
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3.7 Região Noroeste Fluminense

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da Fundação CEPERJ.
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A Região Noroeste Fluminense faz divisa com dois estados: Minas Gerais, ao oeste, 
e Espírito Santo, ao nordeste. A Região Norte Fluminense fica ao leste e, ao sul, a Região 
Serrana.

A região é integrada por 13 municípios – Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, 
Cambuci, Itaocara, Itaperuna, Italva, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, 
Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai – somando 335.368 habitantes, 
conforme a estimativa do IBGE para o ano de 2019. Com 1,9% da população fluminense, 
o Noroeste Fluminense é uma das regiões menos populosas do estado. Com exceção de 
Itaperuna, que tem 103.224 habitantes, as demais cidades têm populações que variam 
entre 7.171 habitantes, em São José de Ubá, e 42.479 habitantes, em Santo Antônio de 
Pádua, sendo municípios considerados muito pequenos em relação ao seu quantitativo 
populacional.

Tabela 21 – Características populacionais – Região Noroeste Fluminense – 2019

Município
População 

(estimativa para 
2019)

% da 
população do 

estado
Tamanho Faixa95

São José de Ubá 7.171 0,0
Muito 

pequeno
1

Laje do Muriaé 7.355 0,0
Muito 

pequeno
1

Varre-Sai 11.000 0,1
Muito 

pequeno
1

Aperibé 11.759 0,1
Muito 

pequeno
1

Italva 15.207 0,1
Muito 

pequeno
2

Natividade 15.317 0,1
Muito 

pequeno
2

Cambuci 15.505 0,1
Muito 

pequeno
2

Porciúncula 18.847 0,1
Muito 

pequeno
2

95 - As faixas populacionais elencadas nesta seção estão relacionadas aos grupos de municípios formados para a construção do 
ranking do painel ISPCidades.
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Itaocara 23.234 0,1
Muito 

pequeno
2

Miracema 27.174 0,2
Muito 

pequeno
3

Bom Jesus do 
Itabapoana

37.096 0,2
Muito 

pequeno
4

Santo Antônio 
de Pádua

42.479 0,2
Muito 

pequeno
4

Itaperuna 103.224 0,6 Médio 6

Total 335.368 1,9 - -

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do IBGE.

96 - CEPERJ – Regiões do Estado do Rio de Janeiro.  Disponível em: <http://www.ceperj.rj.gov.br/Conteudo.
asp?ident=81>. Último acesso em janeiro de 2021.

O Noroeste Fluminense foi uma importante região durante o ciclo do café. 
Predominam, ainda, as atividades agrícolas e de pecuária extensiva, sendo que Santo 
Antônio de Pádua tem despontado como núcleo de especialização no setor de extração 
mineral, particularmente, como exportador de rochas ornamentais96.

A região, que tem divisa com os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, possui 
três Arranjos Populacionais. AP Bom Jesus do Itabapoana, formado pelo município 
fluminense Bom Jesus do Itabapoana e o município capixaba Bom Jesus do Norte; AP 
Itaocara, composto pelos municípios de Aperibé e Itaocara; e AP Santo Antônio de 
Pádua, constituído pelo município fluminense Santo Antônio de Pádua e o município 
mineiro Pirapetinga.
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Tabela 22 – Arranjos populacionais – Região Noroeste Fluminense – 2019

Arranjo populacional Municípios que compõem

AP Bom Jesus do Itabapoana
Bom Jesus do Itabapoana
Bom Jesus do Norte/ES

AP Itaocara
Aperibé
Itaocara

AP Santo Antônio de Pádua
Santo Antônio de Pádua

Pirapetinga/MG

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do REGIC/IBGE.

O município de Itaperuna e o AP Santo Antônio de Pádua, pelas suas centralidades 
em relação aos municípios de seus entornos, são considerados como Centros Sub-
Regionais. O AP Bom Jesus do Itabapoana e o AP Itaocara também exercem influência 
nos municípios de seus entornos, porém em menor escala, sendo considerados Centros 
de Zona.

O Eixo Espaço Público na Região Noroeste Fluminense

No Noroeste Fluminense, mais uma vez percebemos características do espaço público 
semelhantes a de outras regiões do interior do estado. Conjugando maior participação 
tanto na dimensão Convivência urbana como naquela que se refere ao Pleno acesso ao 
espaço público, a região mostra um fenômeno característico do interior do estado do Rio 
de Janeiro: delitos menos graves, relacionados a incivilidades, expressos nos indicadores 
Crimes Ambientais, para o qual o Noroeste Fluminense contribuiu com 10,3% do 
total de casos e Posse ou uso de drogas com 17,1% do total (1.515 casos); e outros 
que sinalizam para a possibilidade de domínio territorial e de criminalidade violenta, que 
foram o Tráfico de drogas, com 5,6% do total de casos do estado, correspondendo a 668 
ocorrências deste tipo e Armas com 5,2% do total, correspondendo a 229 casos.
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Tabela 23 – Espaço público – Região Noroeste Fluminense – 2019

Dimensão Indicador
Noroeste 

Fluminense
Estado

% de 
ocorrências 

na região em 
relação ao 

estado

Trânsito

Álcool no trânsito 52 1.510 3,4

Lesões no trânsito 504 27.628 1,8

Mortes no trânsito 75 2.130 3,5

Convivência 
urbana

Crimes ambientais 380 3.679 10,3

Depredação do 
patrimônio

42 930 4,5

Ocupação irregular 
do espaço (solo)

3 85 3,5

Perturbação do 
sossego

126 4.717 2,7

Posse ou uso de 
drogas

1.515 8.867 17,1

Patrimônio Extorsão 19 1.661 1,1

Furto a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

156 14.900 1,0

Furto a residência 
ou propriedade rural

488 12.120 4,0

Furto de carga 7 302 2,3

Furto de rua 342 46.520 0,7

Furto de veículo 126 15.595 0,8

Roubo a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

33 5.062 0,7

Roubo a residência 
ou propriedade rural

23 1.158 2,0
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Roubo de carga 4 7.456 0,1

Roubo de rua 74 120.471 0,1

Roubo de veículo 11 39.749 0,0

Pleno acesso 
ao espaço 
público

Armas 229 4.409 5,2

Associação para 
crime

8 1.028 0,8

Tráfico de drogas 668 11.863 5,6

Vida

Crimes violentos 
letais intencionais

53 4.166 1,3

Morte por 
intervenção de 

agente do Estado
0 1.814 0,0

Tentativa de 
homicídio

102 5.409 1,9

Vitimização policial 1 65 1,5

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

Destacando o indica-
dor Crimes ambientais, 
vemos que o município 
que possui 30,8% da po-
pulação do Noroeste Flu-
minense, ou seja, o mais 
populoso da região é tam-
bém aquele responsável 
por mais da metade de tais 
ocorrências na região: Ita-
peruna. Com 215 dos 380 
casos ocorridos na região, 
o município contribuiu so-
zinho com 56,6% do total. 
O restante dos municípios 

Gráfico 22 – Crimes ambientais – municípios 
da Região Noroeste Fluminense – 2019 (valores 

percentuais)
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3,9
4,5
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56,6

São José de Ubá
Laje do Muriaé
Varre-Sai
Italva
Aperibé
Bom Jesus do Itabapoana
Miracema
Cambuci
Natividade
Porciúncula
Itaocara
Santo Antônio de Pádua
ItaperunaN=380

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

apresentou participações bem menores e mais distribuídas, já que o segundo município 
com maior participação foi Santo Antônio de Pádua, com 30 casos em 2019.
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Gráfico 23 – Posse ou uso de drogas – municípios da Região Noroeste 
Fluminense – 2019 (valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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Ainda analisando a dimensão Convivência urbana, aqui vemos a composição do 
indicador Posse ou uso de drogas, mostrando novamente que o município de Itaperuna 
concentrou mais da metade de todas as ocorrências deste tipo na região (54,5%). Em 
sequência, em patamar bem inferior, vemos os municípios de Porciúncula e Miracema, 
responsáveis, respectivamente, por 8,6% e 8,2% das ocorrências de Posse ou uso de 
drogas na região.

Gráfico 24 – Tráfico de drogas – municípios da Região Noroeste Fluminense – 
2019 (valores percentuais)
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Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

Entretanto, diferentemente do panorama dos crimes ambientais e das ocorrências 
de posse e uso de drogas na região, quando observamos a distribuição das ocorrências 
relacionadas ao indicador Tráfico de drogas no Noroeste Fluminense, vemos uma 
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distribuição mais equânime entre os municípios que a compõem. Itaperuna permaneceu 
com maior participação no indicador, porém com percentual mais baixo: 23,8% ou 159 
casos. Em seguida, temos os municípios que seguem Itaperuna em tamanho populacional, 
em que foram encontradas as proporções de 18,9% em Santo Antônio de Pádua (126 
casos) e 16,6% em Bom Jesus do Itabapoana (111 casos). Novamente, chamamos atenção 
para este fenômeno criminal ocorrido em regiões do interior do estado do Rio de Janeiro. 

No Noroeste Fluminense, os 

indicadores que mais se destacaram 

foram Crimes ambientais, Posse ou 

uso de drogas, Tráfico de drogas e 

Armas.

O Eixo Grupos Vulneráveis na Região Noroeste Fluminense

Quando observado o Eixo Grupos Vulneráveis na Região Noroeste Fluminense, 
destacamos ao menos um indicador referente à Pessoa idosa na região, já que 161 pessoas 
deste grupo sofreram Violência Psicológica em 2019, simbolizando 3,1% do total deste 
indicador registrado no estado. Ainda, três das 85 mulheres que sofreram feminicídio no 
estado em 2019 eram residentes do Noroeste Fluminense.

Tabela 24 – Grupos vulneráveis – Região Noroeste Fluminense – 2019 (Dados 
LGBTI+, 2017)

Dimensão Indicador
Noroeste 

Fluminense
Estado

% de 
ocorrências 

na região em 
relação ao 

estado

Criança e 
adolescente

Crimes violentos letais 
intencionais

5 227 2,2

Estupro 79 3.861 2,0

Exploração sexual 0 73 0,0

Morte por intervenção 
de agente do Estado

0 121 0,0

Outras violências 
sexuais

16 554 2,9

Tentativa de estupro 1 128 0,8
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Jovem

Crimes violentos letais 
intencionais

27 1.571 1,7

Morte por intervenção 
de agente do Estado

0 729 0,0

Pessoa 
idosa

Estelionato 86 11.294 0,8

Extorsão 10 436 2,3

Periclitação da vida e 
da saúde

16 881 1,8

Violência psicológica 161 5.237 3,1

Mulher

Estupro 97 4.687 2,1

Exploração sexual 1 102 1,0

Feminicídio 3 85 3,5

Outras violências 
sexuais

32 1.682 1,9

Tentativa de estupro 9 335 2,7

População 
negra

Crimes violentos letais 
intencionais

31 2.776 1,1

Morte por intervenção 
de agente do Estado

0 1.423 0,0

LGBTI+

Violência física 2 140 1,4

Violência moral 7 318 2,2

Violência patrimonial 0 3 0,0

Violência psicológica 1 140 0,7

Violência sexual 0 2 0,0
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Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL e Dossiê LGBT+ 2018.
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3.8 Região Norte Fluminense

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da Fundação CEPERJ.
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A Região Norte Fluminense fica no litoral norte do estado, fazendo divisa com 
o estado do Espírito Santo. A região também faz fronteira, ao oeste, com as regiões 
Noroeste Fluminense e Serrana e das Baixadas Litorâneas, ao sul. 

A região possui quase um milhão de habitantes (958.248 habitantes), 5,6% da 
população fluminense, sendo um pouco mais da metade destes residentes no município 
de Campos dos Goytacazes. 

Com 507.548 habitantes, conforme a estimativa do IBGE para o ano de 2019, 
Campos dos Goytacazes é o município mais populoso do estado não pertencente à Região 
Metropolitana, tendo também a maior extensão territorial entre os municípios do estado 
do Rio de Janeiro. Macaé, com 256.672 habitantes, tem a segunda maior população do 
Norte Fluminense, enquanto os outros sete municípios são considerados muito pequenos, 
por terem populações inferiores a 50.000 habitantes, sendo o menor deles o município de 
Cardoso Moreira, com 12.823 habitantes. Os municípios que compõem a Região Norte 
Fluminense são: Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Carapebus, Cardoso 
Moreira, Quissamã, Macaé, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra.

Tabela 25 – Características populacionais – Região Norte Fluminense – 2019

Município
População 

(estimativa para 
2019)

% da 
população do 

estado
Tamanho Faixa97

Cardoso Moreira 12.823 0,1
Muito 

pequeno
1

Carapebus 16.301 0,1
Muito 

pequeno
2

Conceição de Macabu 23.228 0,1
Muito 

pequeno
2

Quissamã 24.700 0,1
Muito 

pequeno
2

São João da Barra 36.102 0,2
Muito 

pequeno
4

São Fidélis 38.669 0,2
Muito 

pequeno
4

São Francisco de 
Itabapoana

42.205 0,2
Muito 

pequeno
4

97 - As faixas populacionais elencadas nesta seção estão relacionadas aos grupos de municípios formados para a construção 
do ranking do painel ISPCidades.
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Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do IBGE.

Macaé 256.672 1,5 Médio 6

Campos dos 
Goytacazes

507.548 2,9 Grande 6

Total 958.248 5,6 - -

A Região Norte Fluminense, de longa data, consolidou a agroindústria açucareira, 
com a produção de álcool e açúcar. Com as descobertas de petróleo na Bacia de Campos, 
houve o incremento desta nova atividade econômica, que impulsionou tanto a economia 
regional como a estadual, bem como trouxe impactos para a configuração urbana da 
região, particularmente para os municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé.

Nas últimas décadas, dois outros produtos – petróleo e gás natural – assumiram impor-
tante papel na economia regional, colocando-a como uma das principais regiões do Esta-
do. A produção do petróleo e do gás natural, extraídos da Bacia de Campos, é o principal 
fator de crescimento do PIB do Estado do Rio de Janeiro. As receitas dos municípios do 
Norte Fluminense – principalmente de Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã, São 
João da Barra e Carapebus – sofreram substancial aumento em decorrência do recebi-
mento dos royalties destes produtos98. 

Nesta região, foram constituídos dois arranjos populacionais. AP Macaé – Rio das 
Ostras, composto por Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu e os municípios das 
Baixadas Litorâneas Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, e o AP Campos dos Goytacazes, 
formado por Campos dos Goytacazes e São João da Barra.

98 - CEPERJ – Regiões do Estado do Rio de Janeiro.  Disponível em: <http://www.ceperj.rj.gov.br/Conteudo.
asp?ident=81>. Último acesso em janeiro de 2021.
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Tabela 26 – Arranjos populacionais – Região Norte Fluminense – 2019

Arranjo populacional Municípios que compõem

AP Macaé – Rio das Ostras

Carapebus
Conceição de Macabu

Macaé
Rio das Ostras*

Casimiro de Abreu*

AP Campos dos Goytacazes
Campos dos Goytacazes

São João da Barra

*Municípios da Região Baixadas Litorâneas 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do REGIC/IBGE.

Pelas importantes centralidades na região, os AP Campos dos Goytacazes e AP Macaé 
– Rio das Ostras são considerados Capitais Regionais. O AP Bom Jesus do Itabapoana 
também exerce influência na região, porém com menor abrangência, sendo considerado 
um Centro de Zona.

O Eixo Espaço Público na Região Norte Fluminense

Observando o Eixo Espaço Público no Norte Fluminense, é possível apreender que 
esta região possui maiores participações relacionadas aos indicadores da dimensão Pleno 
acesso ao espaço público e Vida. Com relação à apreensão de armas, a região contribuiu 
com 9,5% do total do estado, simbolizando 421 armas apreendidas em 2019. Já com 
relação ao indicador Tráfico de drogas, vemos que as 1.102 ocorrências deste tipo no 
Norte Fluminense contribuíram com 9,3% do total do estado. Ainda, a região registrou 
7,2% dos Crimes violentos letais intencionais de todo território fluminense, com 301 
vítimas. Dessa forma, vemos que esta região apresenta uma característica distinta das 
outras do interior do estado, se aproximando mais dos fenômenos vistos em grandes 
centros urbanos e na Região Metropolitana. 
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Tabela 27 – Espaço público – Região Norte Fluminense – 2019

Dimensão Indicador
Norte 

Fluminense
Estado

% de 
ocorrências 
na região 

em relação 
ao estado

Trânsito

Álcool no trânsito 123 1.510 8,1

Lesões no trânsito 951 27.628 3,4

Mortes no trânsito 172 2.130 8,1

Convivência 
urbana

Crimes ambientais 246 3.679 6,7

Depredação do 
patrimônio

80 930 8,6

Ocupação irregular do 
espaço (solo)

0 85 0,0

Perturbação do sossego 108 4.717 2,3

Posse ou uso de drogas 558 8.867 6,3

Patrimônio

Extorsão 64 1.661 3,9

Furto a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

672 14.900 4,5

Furto a residência ou 
propriedade rural

835 12.120 6,9

Furto de carga 18 302 6,0

Furto de rua 1.372 46.520 2,9

Furto de veículo 534 15.595 3,4

Roubo a 
estabelecimentos 

comerciais ou 
financeiros

191 5.062 3,8

Roubo a residência ou 
propriedade rural

78 1.158 6,7
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Roubo de carga 61 7.456 0,8

Roubo de rua 2.220 120.471 1,8

Roubo de veículo 322 39.749 0,8

Pleno 
acesso ao 

espaço 
público

Armas 421 4.409 9,5

Associação para crime 12 1.028 1,2

Tráfico de drogas 1.102 11.863 9,3

Vida

Crimes violentos letais 
intencionais

301 4.166 7,2

Morte por intervenção 
de agente do Estado

15 1.814 0,8

Tentativa de homicídio 409 5.409 7,6

Vitimização policial 3 65 4,6

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

Os municípios mais populosos da região também foram aqueles que 
apresentaram maiores percentuais do indicador Armas. Com 63,2% do total da 
região (ou 266 ocorrências), o município de Campos dos Goytacazes se destacou 
diante deste indicador, sendo seguido por Macaé, com percentual bem mais 
baixo: 17,8%, ou 75 ocorrências. 

Gráfico 25 – Armas – municípios da Região Norte Fluminense – 2019 (valores 
percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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O cenário encontrado para o indicador Armas no Norte Fluminense é complementado 
pela composição do indicador de Tráfico de drogas. Novamente, os municípios de 
Campos dos Goytacazes e Macaé foram os maiores responsáveis pelo indicador na 
região, já que foram encontradas 597 destas ocorrências no primeiro município (54,2%) 
e 233 no segundo (21,1%). O restante dos municípios teve participações bem menores. 

Ainda, com relação à dimensão Vida, destacamos a composição do indicador 
Crimes violentos letais intencionais no Norte Fluminense. De acordo com o gráfico, é 
possível perceber que o município de Campos dos Goytacazes contribuiu com mais da 
metade das vítimas dessa região (51,5% ou 155 vítimas). Em seguida, vemos outra vez 
o município de Macaé, que concentrou 29,2% do total de vítimas de CVLI nesta região, 
somando 88 mortes em 2019. Como mencionado anteriormente, esta região apresenta 
características importantes de grandes centros urbanos, com grande participação nos 
crimes mais violentos ocorridos no estado. Desta forma, sinalizar para este fenômeno 
pode contribuir para que o poder público envide esforços para que o espaço urbano do 
Norte Fluminense possa se tornar mais seguro para seus cidadãos.  

Gráfico 26 – Tráfico de drogas – municípios da Região Norte Fluminense – 2019 
(valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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Gráfico 27 – Crimes violentos letais intencionais – municípios da Região Norte 
Fluminense – 2019 (valores percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.

No Norte Fluminense, os 

indicadores que mais se 

destacaram foram Armas, Tráfico 

de drogas e Crimes violentos letais 

intencionais.

O Eixo Grupos Vulneráveis na Região Norte Fluminense

Com relação ao Eixo Grupos Vulneráveis no Norte Fluminense, percebemos 
novamente que os indicadores relacionados à violência sexual se destacaram com maiores 
proporções para dois grupos: Criança e adolescente e Mulher. Para o primeiro grupo, 
vemos que o indicador Exploração sexual observado nesta região contribuiu com 16,4% 
do total do estado, simbolizando 12 vítimas. Já as mulheres residentes nesta região foram 
responsáveis por 13,7% das vítimas deste grupo vulnerável no estado (14 vítimas). Ainda, 
seis das 85 mulheres que sofreram feminicídio no estado em 2019 eram residentes do 
Norte Fluminense.
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Tabela 28 – Grupos vulneráveis – Região Norte Fluminense – 2019 (Dados 
LGBTI+, 2017)

Dimensão Indicador
Norte 

Fluminense
Estado

% de 
ocorrências 
na região 

em relação 
ao estado

Criança e 
adolescente

Crimes violentos letais 
intencionais

32 227 14,1

Estupro 249 3.861 6,4

Exploração sexual 12 73 16,4

Morte por intervenção 
de agente do Estado

3 121 2,5

Outras violências 
sexuais

19 554 3,4

Tentativa de estupro 10 128 7,8

Jovem

Crimes violentos letais 
intencionais

150 1.571 9,5

Morte por intervenção 
de agente do Estado

6 729 0,8

Pessoa idosa

Estelionato 328 11.294 2,9

Extorsão 15 436 3,4

Periclitação da vida e 
da saúde

17 881 1,9

Violência psicológica 209 5.237 4,0

Mulher

Estupro 270 4.687 5,8

Exploração sexual 14 102 13,7

Feminicídio 6 85 7,1

Outras violências 
sexuais

56 1.682 3,3

Tentativa de estupro 16 335 4,8
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População 
negra

Crimes violentos letais 
intencionais

206 2.776 7,4

Morte por intervenção 
de agente do Estado

13 1.423 0,9

LGBTI+

Violência física 5 140 3,6

Violência moral 8 318 2,5

Violência patrimonial 0 3 0,0

Violência psicológica 2 140 1,4

Violência sexual 0 2 0,0

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL e Dossiê LGBT+ 2018.

Fotog
rafia d

e fab
io__m

acahe



148 Dossiê Cidades 2021

3.9 Região Serrana

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da Fundação CEPERJ.
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A Região Serrana faz divisa com o estado de Minas Gerais e cinco regiões 
fluminenses: Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, 
Metropolitana e Centro-Sul Fluminense.

A Região Serrana é pouco populosa, tendo 3,2% da população fluminense. Os seus 
546.560 habitantes, conforme a estimativa do IBGE para o ano de 2019, estão distribuídos 
entre 13 municípios. 

Dentre estes, está o município com a menor população no estado do Rio de Janeiro, 
Macuco, com seus 5.599 habitantes. Assim como Macuco, há outros dez municípios 
com menos de 30.000 habitantes, sendo, por isso, considerados como muito pequenos. 
Teresópolis e Nova Friburgo, com populações de 182.594 e 190.631 habitantes, 
respectivamente, são considerados municípios médios. A região é composta pelos 
seguintes municípios: Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, 
Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do 
Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes.

99 - As faixas populacionais elencadas nesta seção estão relacionadas aos grupos de municípios formados para a construção do 
ranking do painel ISPCidades.

Tabela 29 – Características populacionais – Região Serrana – 2019

Município
População 

(estimativa para 
2019)

% da população 
do estado

Tamanho Faixa99

Macuco 5.599 0,0
Muito 

pequeno
1

São Sebastião do 
Alto

9.357 0,1
Muito 

pequeno
1

Santa Maria 
Madalena

10.404 0,1
Muito 

pequeno
1

Trajano de Moraes 10.626 0,1
Muito 

pequeno
1

Duas Barras 11.492 0,1
Muito 

pequeno
1

Sumidouro 15.623 0,1
Muito 

pequeno
2

Carmo 18.895 0,1
Muito 

pequeno
2
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Cantagalo 20.172 0,1
Muito 

pequeno
2

São José do Vale do 
Rio Preto

21.795 0,1
Muito 

pequeno
2

Cordeiro 21.926 0,1
Muito 

pequeno
2

Bom Jardim 27.446 0,2
Muito 

pequeno
3

Teresópolis 182.594 1,1 Médio 6

Nova Friburgo 190.631 1,1 Médio 6

Total 546.560 3,2 - -

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do IBGE.

A Região Serrana possui centros urbanos com vigorosa atividade turística e industrial, 
que contrasta com áreas menos produtivas.

Essa Região é marcada por duas unidades espaciais diferenciadas. A primeira caracteri-
za-se por apresentar grande dinamismo, em função das atividades industriais e turísticas, 
abrangendo os Municípios de Nova Friburgo e Teresópolis. Nestes, também é importan-
te a produção de hortifrutigranjeiros, nos vales intermontanos (...)

A outra unidade, englobando o restante da Região, apresenta um fraco desempenho 
econômico, em função da substituição da atividade cafeeira pela pecuária extensiva, em 
solos empobrecidos, trazendo baixos índices de produtividade, o que tem servido para 
forçar o êxodo de parcelas consideráveis da força de trabalho rural. Por outro lado, a 
atividade industrial como, por exemplo, a concentração, em Cantagalo, de atividades em 
torno da produção de cimento e fabricação de artefatos de concreto não possui o dina-
mismo suficiente para alterar este cenário100.

Na região, os municípios Cantagalo e Cordeiro compõem uma unidade urbana, o 
Arranjo Populacional Cordeiro – Cantagalo.

100 - CEPERJ – Regiões do Estado do Rio de Janeiro.  Disponível em: <http://www.ceperj.rj.gov.br/Conteudo.
asp?ident=81>. Último acesso em janeiro de 2021.



151Dossiê Cidades 2021

Tabela 30 – Arranjos populacionais – Região Serrana – 2019

Arranjo populacional Municípios que compõem

AP Cordeiro - Cantagalo
Cantagalo
Cordeiro

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados do REGIC/IBGE.

Nova Friburgo e Teresópolis são Centros Sub-Regionais, ou seja, têm uma centralidade 
para os municípios do entorno em relação à oferta de bens e serviços.

O Eixo Espaço Público na Região Serrana

Olhando o comportamento dos indicadores escolhidos com o objetivo de entender 
o Eixo Espaço Público na Região Serrana, a tabela a seguir mostra os números absolutos 
de cada indicador na região, o número total encontrado para o estado e a porcentagem 
dessas ocorrências em relação ao estado. Aqui, vemos que os maiores destaques também 
estão relacionados às dimensões Convivência urbana e Pleno acesso ao espaço público, 
mais especificamente aos indicadores de Crimes ambientais (12,7% do total do estado, 
ou 466 casos) e Tráfico de drogas (7,0% do total do estado, ou 830 casos), característicos 
das regiões do interior do estado, como já mencionado. Ainda, destacamos o indicador 
Álcool no trânsito, uma vez que a Região Serrana, com 159 ocorrências deste tipo, 
concentrou 10,5% do total do estado.  

Tabela 31 – Espaço público – Região Serrana – 2019

Dimensão Indicador Serrana Estado

% de 
ocorrências 
na região 

em relação 
ao estado

Trânsito

Lesões no trânsito 1.035 27.628 3,7

Mortes no trânsito 94 2.130 4,4

Álcool no trânsito 159 1.510 10,5

Convivência 
urbana

Crimes ambientais 466 3.679 12,7

Depredação do 
patrimônio

43 930 4,6
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Ocupação irregular do 
espaço (solo)

3 85 3,5

Perturbação do sossego 253 4.717 5,4

Posse ou uso de drogas 865 8.867 9,8

Patrimônio

Extorsão 27 1.661 1,6

Furto a estabelecimentos 
comerciais ou financeiros

351 14.900 2,4

Furto a residência ou 
propriedade rural

528 12.120 4,4

Furto de carga 8 302 2,6

Furto de rua 653 46.520 1,4

Furto de veículo 259 15.595 1,7

Roubo a estabelecimentos 
comerciais ou financeiros

38 5.062 0,8

Roubo a residência ou 
propriedade rural

25 1.158 2,2

Roubo de carga 14 7.456 0,2

Roubo de rua 217 120.471 0,2

Roubo de veículo 32 39.749 0,1

Pleno 
acesso ao 

espaço 
público

Armas 240 4.409 5,4

Associação para crime 8 1.028 0,8

Tráfico de drogas 830 11.863 7,0

Vida

Morte por intervenção de 
agente do Estado

12 1.814 0,7

Crimes violentos letais 
intencionais

62 4.166 1,5

Tentativa de homicídio 97 5.409 1,8

Vitimização policial 2 65 3,1
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Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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Gráfico 28 – Crimes ambientais – municípios da Região Serrana – 2019 (valores 
percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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A análise das ocorrências de crimes ambientais na Região Serrana nos aponta 
novamente para os municípios mais populosos da região contribuindo em 
maiores proporções. Assim, vemos os dois primeiros municípios com números 
bem semelhantes, já que Nova Friburgo contribuiu com 19,7% do total regional 
(92 casos) e Teresópolis com 19,5% (91 casos), sendo ambos os municípios 
considerados médios (190.631 e 182.594 habitantes, respectivamente). Entretanto, 
é necessário destacar aqui a participação de Trajano de Moraes com relação aos 
crimes ambientais ocorridos na Região Serrana. Com população de apenas 10.626 
habitantes, o que representa 1,9% da Região Serrana, este município contribuiu 
com 10,3% de tais ocorrências na região, somando 48 casos em 2019. 

Na Região Serrana, os indicadores 

que mais se destacaram foram 

Crimes ambientais e Tráfico de 

drogas.

Ainda, destacando um indicador já elencado para outras regiões do estado, 
vemos a composição do indicador Tráfico de drogas na Região Serrana. Outra vez, 
os municípios de Nova Friburgo e Teresópolis, juntos, contribuíram com 77,5% 
do total dessas ocorrências na região (356 e 287 ocorrências, respectivamente). 
O restante dos municípios apresentou números de casos em patamares bem mais 
baixos, variando entre dois casos, em Santa Maria Madalena e em Trajano de 
Moraes, e 49, em Cordeiro. 
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Gráfico 29 – Tráfico de drogas – municípios da Região Serrana – 2019 (valores 
percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL.
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O Eixo Grupos Vulneráveis na Região Serrana

Observando o Eixo Grupos Vulneráveis elencados e os indicadores escolhidos, 
vemos, na Região Serrana, que o indicador Exploração sexual apareceu com maior 
proporção no grupo Criança e adolescente, contando com 5,5% da vitimização total 
deste indicador (quatro vítimas). Novamente, mesmo com números absolutos baixos, é 
necessário chamar atenção para o aspecto qualitativo desta violência, principalmente por 
acometer crianças e adolescentes. 

Com relação ao grupo LGBTI+, embora a maior parte das vítimas desse grupo 
vulnerável tenha sido ncontrada na Região Metropolitana, como já mencionado, 
destacamos as nove vítimas de violência física da população LGBTI+ foram 
vitimadas na Região Serrana. 

Ainda, cinco das 85 mulheres que sofreram feminicídio no estado em 2019 
estavam nesta região.
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Tabela 32 – Grupos vulneráveis – Região Serrana – 2019 (Dados LGBTI+, 2017)

Dimensão Indicador Serrana Estado

% de 
ocorrências 

na região em 
relação ao 

estado

Criança e 
adolescente

Crimes violentos letais 
intencionais

0 227 0,0

Estupro 161 3.861 4,2

Exploração sexual 4 73 5,5

Morte por intervenção 
de agente do Estado

1 121 0,8

Outras violências 
sexuais

37 554 6,7

Tentativa de estupro 6 128 4,7

Jovem

Crimes violentos letais 
intencionais

15 1.571 1,0

Morte por intervenção 
de agente do Estado

8 729 1,1

Pessoa idosa

Estelionato 194 11.294 1,7

Extorsão 9 436 2,1

Periclitação da vida e da 
saúde

16 881 1,8

Violência psicológica 242 5.237 4,6

Mulher

Estupro 178 4.687 3,8

Exploração sexual 3 102 2,9

Feminicídio 5 85 5,9

Outras violências 
sexuais

71 1.682 4,2

Tentativa de estupro 17 335 5,1
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População 
negra

Crimes violentos letais 
intencionais

32 2.776 1,2

Morte por intervenção 
de agente do Estado

8 1.423 0,6

LGBTI+

Violência física 9 140 6,4

Violência moral 16 318 5,0

Violência patrimonial 0 3 0,0

Violência psicológica 6 140 4,3

Violência sexual 0 2 0,0

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em dados da SEPOL e Dossiê LGBT+ 2018.
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4. Comparando 

o município em 

relação a seus 

municípios similares4 Um importante recurso analítico para 
a compreensão de um fenômeno social é a 
comparação. Cada município tem contorno 
único delimitado por fatores como sua 
geografia, sua história de formação, 
suas experiências de gestão. Assim, sem 
desconsiderar este aspecto listado, o recurso 
à comparação entre municípios permite, 
por exemplo, compreender a maior ou 
menor ocorrência de problemas ou desafios 
semelhantes e como, em cada localidade, 
percebe-se e atua-se em relação a eles.

4.1. Método de comparação

O estado do Rio de Janeiro (ERJ) é composto por 92 municípios que, conforme a 
estimativa para 2019 (IBGE, 2019101), possui populações que variam de 5.599 habitantes 
(Macuco, na Região Serrana) a 6.718.903 habitantes (Rio de Janeiro, capital). Dos municípios 
do ERJ, 67,4% têm populações abaixo de 100 mil habitantes, sendo que a maioria destes – 54 

101 - Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=o-
-que-e>. Último acesso em março de 2021.
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municípios – possui menos de 50 mil habitantes. Este total de habitantes por unidade de 
análise (ou seja, município) inviabiliza a produção de taxas por 100 mil habitantes, como 
tem sido recorrentemente adotado para estabelecer comparações entre localidades com 
diferentes tamanhos de população. 

Para possibilitar a comparação entre os municípios, estes foram agrupados de acordo 
com o seu número de moradores. Sendo assim, foram os municípios classificados em 
seis faixas.

Após a análise da variação da população estimada entre os anos disponíveis, ficou 
definido o ano de 2019 como sendo o de referência, de forma que a população residente 
estimada para este ano foi a considerada para o agrupamento dos municípios. Com 
isto, pretende-se dar uma estabilidade na composição dos grupos nos anos citados, 
viabilizando a comparação entre os municípios que compõem cada agregação. A 
atualização das estimativas populacionais para o ano de 2020 não alterou a composição 
dos grupos de municípios. Contudo, é possível que as composições destes grupos 
sejam diferentes nos próximos anos, devido à tendência de crescimento populacional 
e, principalmente, à divulgação do resultado da contagem populacional pelo próximo 
Censo Demográfico do IBGE.

Como já mencionado, o menor município do ERJ é Macuco, com menos de 6.000 
habitantes, assim este número aproximado foi utilizado como parâmetro inferior, 
configurando a Faixa 1 de 5.000 a 15.000 habitantes, estabelecendo um intervalo de 
10 mil habitantes para as três primeiras faixas, que somam 44 municípios. A partir 
da Faixa 4, o intervalo foi ampliado para 15.000. Na Faixa 5, o intervalo fica maior, 
de 50 mil, e com isto a comparação ocorrerá entre municípios de 50.001 a 100.000 
habitantes. A Faixa 6 agregará os municípios médios e grandes, ou seja, aqueles que 
possuem população acima de 100 mil habitantes. A agregação dos municípios por faixa 
permitirá a comparação entre municípios com características próximas, na perspectiva 
do número de habitantes.

O esquema a seguir resume a agregação dos municípios por faixas populacionais:
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Figura 6 – Critérios de composição das faixas populacionais e número de 
municípios por faixa

FAIXA 1

FAIXA 2

FAIXA 3

FAIXA 4

FAIXA 5

FAIXA 6

de 5.000 a 
15.000 hab.

de 15.001 a 
25.000 hab.

de 25.001 a 
35.000 hab.

de 35.001 a 
50.000 hab.

de 50.001 a 
100.000 hab.

Acima de 100.000 hab.

intervalo 10 
mil hab.

intervalo 10 
mil hab.

intervalo 10 
mil hab.

intervalo 15 
mil hab.

intervalo 50 mil 
hab.

30 municípios

15 municípios

18 municípios

11 municípios

10 municípios

8 municípios

A seguir, a composição das agregações de municípios conforme os critérios adotados.

Quadro 2 - Faixa populacional, município, população e critérios de composição 
da faixa

Fa
ix

a
 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Macuco

São José de Ubá

Laje do Muriaé

Comendador Levy Gasparian

Rio das Flores

São Sebastião do Alto

Santa Maria Madalena

Trajano de Moraes

Varre-Sai

Duas Barras

Aperibé

Areal

Cardoso Moreira

Engenheiro Paulo de Frontin

Quatis

5.599

7.171

7.355

8.561

9.284

9.357

10.404

10.626

11.000

11.492

11.759

12.572

12.823

14.002

14.302

Nº Município
População 2019

(nº hab.)
Total de 

municípios
Critério da

 composição da faixa

15

Municípios de 

5.000 a 15.000 

habitantes - 

intervalo de 10 mil
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5

6

7

8
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12

13

14

15

16

17
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Cambuci

Sumidouro

Carapebus

Sapucaia

Rio Claro

Mendes

Porciúncula

Carmo

Porto Real

Cantagalo

Silva Jardim

São José do Vale do Rio Preto

Cordeiro

Conceição de Macabu

Itaocara

Quissamã

15.207

15.317

15.505

15.623

16.301

18.228

18.529

18.614

18.847

18.895

19.683

20.172

21.774

21.795

21.926

23.228

23.234

24.700

Nº Município
População 2019

(nº hab.)
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municípios
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 composição da faixa
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Municípios de 

15.001 a 25.000 
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3
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5

6

7
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9
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11
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Miguel Pereira

Miracema

Bom Jardim

Paty do Alferes

Iguaba Grande

Piraí

Arraial do Cabo

Itatiaia

Armação dos Búzios
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25.538

27.174
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27.769

28.310

29.277

30.349
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38.669

42.205
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fa
ix

a
 5 Paracambi
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82.312
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Itaguaí
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Nilópolis

Mesquita

Teresópolis

Barra Mansa

Nova Friburgo

Angra dos Reis

Cabo Frio

Itaboraí

Magé

Macaé

Volta Redonda

Petrópolis

São João de Meriti

Campos dos Goytacazes

Belford Roxo

Niterói

Nova Iguaçu
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103.224

104.476

104.768

131.341

132.400

133.019

150.319

150.674

161.207

162.485

176.103

182.594

184.412

190.631

203.785

226.525

240.592

245.071

256.672

273.012

306.191

472.406

507.548
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513.584
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Fa
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6.718.903

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fa
ix

a
 6

População 2019
(nº hab.)

Total de 
municípios
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População 2019

(nº hab.)
Total de 

municípios
Critério da
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Diante disto, optou-se por produzir o ordenamento dos municípios com menos de 
100 mil habitantes a partir do número absoluto de ocorrências ou de vítimas de 
cada indicador sintético, considerando ainda que as comparações ocorrem no grupo 
com populações aproximadas. Para os municípios com 100 mil habitantes ou mais será 
adotada a taxa por 100 mil habitantes para a realização da comparação. 

4.2. Indicadores sintéticos

A análise comparativa requer um olhar subjetivo para interpretar diferentes elementos 
relacionados entre si. Ao agregar indicadores objetivos, como os formados a partir de 
agrupamentos de registros de ocorrência criminal e que estão sendo apresentados no 
painel ISPCidades, permite-se a compreensão de diferenças e semelhanças, porém, 
sempre importante reforçar, os indicadores não devem ser lidos isoladamente. Por 
exemplo, um município tem um número elevado de acidentes em relação ao seu grupo, 
mas que refletem, antes, grandes rodovias que cortam o município, do que dinâmicas 
urbanas do trânsito. Da mesma forma, um grande ou pequeno número no indicador 
sintético Desordem no espaço público pode refletir a maior ou menor atuação em delitos 
de depredação do patrimônio, ocupação irregular do espaço (solo), crimes ambientais e 
perturbação do sossego.

Na seção Ranking do painel ISPCidades, os municípios do estado do Rio de Janeiro 
são agrupados, ordenados e comparados por meio de indicadores sintéticos para 10 
dimensões. Cabe lembrar que, para a Dimensão LGBTI+, só há a disponibilidade dos 
dados para o ano de 2017, que foram analisados e produzidos para o Dossiê LGBT+, 
não havendo ainda uma série histórica anual que identifique a violência contra este grupo 
específico.

Cada dimensão terá um indicador sintético correspondente, sendo este composto por 
indicadores selecionados entre os disponíveis no painel ISPCidades. Conforme mostram 
as figuras seguintes, cada indicador sintético agrega um número variável de indicadores.
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Figura 7 – Indicadores Sintéticos do Eixo Espaço Público
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Figura 8 – Indicadores Sintéticos do Eixo Grupos Vulneráveis
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4.3. O ranking

O painel de visualização ISPCidades possibilita, na seção Ranking, comparar 
municípios da mesma faixa populacional por meio de indicadores sintéticos. Também 
é possível visualizar a variação do comportamento do indicador sintético, por meio da 
comparação entre dois anos subsequentes.

Desta forma, no ranking, ao selecionar um dos dez indicadores sintéticos e uma das 
seis faixas populacionais, resultará na visualização de duas tabelas uma referente a 2020 
e outra a 2019, cada uma composta por cinco colunas. Neste Dossiê, os dados a seguir 
serão referentes à visualização do ano 2019, embora seja possível consultar, no painel, 
os dados do ano 2020. A imagem a seguir mostra o quadro de visualização nesta seção 
do painel.
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Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE).

Para	consultar	o	Ranking ,	selecione	a	faixa	e	a	dimensão	de	interesse.

Início Indicadores

Selecione	a	faixa	de	habitantes
Faixa	1	-	Até	15.000	habitantes

Ranking

Regiões

Centro-Sul	Fluminense

Médio	Paraíba

Noroeste	Fluminense

Norte	Fluminense

Serrana

Selecione	uma	dimensão
Convivência	urbana

Figura 9 – Dimensão Convivência Urbana, faixa 1 - ranking 

Na primeira coluna, os municípios que compõem a faixa populacional selecionada 
aparecem ordenados de forma decrescente, do que apresenta maior número absoluto 
ou taxa de casos ou vítimas para o que apresenta a menor. O critério de desempate 
entre os municípios que apresentarem os mesmos números de casos ou vítima será o 
tamanho populacional. Assim, o município mais populoso ocupará a posição posterior 
ao município menos populoso.

Na segunda coluna, intitulada Diferença entre 2019-2018, mostra a diferença entre o 
número de vítimas ou casos ocorridos em cada um dos municípios da faixa entre o ano 
de análise e o anterior. Sendo destacado em vermelho quando este número foi superior 
ao ano anterior; em verde, quando o número foi inferior ao anterior; e em preto, quando 
o município apresenta o mesmo número.

Na terceira coluna, Status em relação a casos em 2018, expõe, visualmente, o 
comportamento do indicador sintético em relação ao ano anterior. Desta forma, a seta 
vermelha direcionada para cima indica que o município teve mais casos do que no ano 
anterior, a seta verde para baixo que o município teve menos casos e a representação pela 
bola amarela sinaliza que o município teve o mesmo número de casos do que no ano 
anterior.

Na quarta coluna, Total de vítimas/casos em 2019, é possível visualizar por barras 
horizontais o número absoluto ou taxa de vítimas e colunas. Sendo que as diferentes 
cores das barras mostram a que região político-administrativa os municípios pertencem. 
Sendo:

   Baixadas Litorâneas – laranja;

   Centro-Sul Fluminense – amarelo;

   Costa Verde – verde escuro;

   Médio Paraíba – azul claro;
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   Metropolitana – azul;

   Noroeste Fluminense – verde claro;

   Norte Fluminense – azul escuro;

   Serrana – lilás.

A última coluna traz a população de cada município conforme a estimativa do IBGE 

para o ano referente do ranking.

Olhares sobre os dados do ranking

O quadro do ranking da dimensão Convivência urbana, cujo indicador sintético é 
Desordem do espaço público, na faixa 1 (que agrupa os 15 municípios do ERJ com 
populações até 15.000 habitantes), possibilita visualizar os municípios com maior 
incidência de casos de desordem no espaço público. Em 2019, os cinco municípios com 
mais ocorrência estão na Região Serrana, ou seja, Trajano de Moraes (52 casos), Santa 
Maria Madalena (50 casos), São Sebastião do Alto (35 casos), Duas Barras (25 casos) 
e Macuco (22 casos). Dez municípios deste grupo tiveram mais casos do que no ano 
anterior, enquanto três municípios, Areal (3 casos), Comendador Levy Gasparian (3 
casos) e São José de Ubá (5 casos), apresentaram menores incidências em relação ao ano 
de 2018, destes, dois são da Região do Centro-Sul Fluminense.

Figura 10 – Dimensão Convivência Urbana, faixa 1  - ranking 

Comendador	Levy	Gasparian

Engenheiro	Paulo	de	Frontin

Santa	Maria	Madalena

São	Sebastião	do	Alto

Trajano	de	Moraes

Cardoso	Moreira

São	José	de	Ubá

Laje	do	Muriaé

Rio	das	Flores

Duas	Barras

Varre-Sai

Aperibé

Quatis

Areal
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Desordem	no	espaço	público	-	2020
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Status	em	relação	a

Caso(s)	em	2019

10.392	habitantes

10.640	habitantes

9.344	habitantes

9.387	habitantes

11.901	habitantes

14.071	habitantes

11.528	habitantes

5.623	habitantes

7.326	habitantes

12.821	habitantes

11.106	habitantes

14.435	habitantes

7.206	habitantes

8.576	habitantes

12.669	habitantes

População

2020

1º Santa	Maria	Madalena

2º Trajano	de	Moraes

3º Rio	das	Flores

4º São	Sebastião	do	Alto

5º Aperibé

6º Engenheiro	Paulo	de	Frontin

7º Duas	Barras

8º Macuco

9º Laje	do	Muriaé

10º Cardoso	Moreira

11º Varre-Sai

12º Quatis

13º São	José	de	Ubá

14º Comendador	Levy	Gasparian

15º Areal

41	Casos

32	Casos

19	Casos

19	Casos

18	Casos

15	Casos

13	Casos

12	Casos

11	Casos

11	Casos

5	Casos

5	Casos

4	Casos

4	Casos

4	Casos

Ranking	por	município	em	2020

(	números	absolutos	)

41

32

19

19

18

15

13

12

11

11

5

5

4

4

4

Total	de	Casos	em	2020

(	números	absolutos	)

	-9	Casos

	-20	Casos

+	7	Casos

	-16	Casos

+	5	Casos

		0	Casos

	-12	Casos

	-10	Casos

+	2	Casos

+	4	Casos

	-3	Casos

	-3	Casos

	-1	Casos

+	1	Casos

+	1	Casos

Diferença

2020	-	2019

Varre-Sai	-Trajano	de	Moraes	-São	Sebastião	do	Alto	-São	José	de	Ubá	-Santa	Maria	Madalena	-
Rio	das	Flores	-Quatis	-Macuco	-Laje	do	Muriaé	-Engenheiro	Paulo	de	Frontin	-
Duas	Barras	-Comendador	Levy	Gasparian	-Cardoso	Moreira	-Areal	-Aperibé	-

Municípios	que	compõem	a	faixa	selecionada

Desordem	no	espaço	público

Crimes	ambientais

Depredação	do	patrimônio

Ocupação	irregular	do	espaço	(solo)

Perturbação	do	sossego

																			Indicador	sintético																																																													Indicadores

1º Trajano	de	Moraes

2º Santa	Maria	Madalena

3º São	Sebastião	do	Alto

4º Duas	Barras

5º Macuco

6º Engenheiro	Paulo	de	Frontin

7º Aperibé

8º Rio	das	Flores

9º Laje	do	Muriaé

10º Varre-Sai

11º Quatis

12º Cardoso	Moreira

13º São	José	de	Ubá

14º Comendador	Levy	Gasparian

15º Areal

52	Casos

50	Casos

35	Casos

25	Casos

22	Casos

15	Casos

13	Casos

12	Casos

9	Casos

8	Casos

8	Casos

7	Casos

5	Casos

3	Casos

3	Casos

Ranking	por	município	em	2019

(	números	absolutos	)

+	23	Casos

+	12	Casos

+	7	Casos

+	9	Casos

+	11	Casos

+	11	Casos

+	2	Casos

+	1	Casos

		0	Casos

		0	Casos

+	5	Casos

+	1	Casos

	-6	Casos

	-2	Casos

	-2	Casos

Diferença

2019	-	2018
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▲
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▲
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Status	em	relação	a

Caso(s)	em	2018

52

50

35

25

22

15

13

12

9

8

8

7

5

3

3

Total	de	Casos	em	2019

(	números	absolutos	)

10.626	habitantes

10.404	habitantes

9.357	habitantes

11.492	habitantes

5.599	habitantes

14.002	habitantes

11.759	habitantes

9.284	habitantes

7.355	habitantes

11.000	habitantes

14.302	habitantes

12.823	habitantes

7.171	habitantes

8.561	habitantes

12.572	habitantes

População

2019

Desordem	no	espaço	público	-	2019

O	Ranking ,	por	meio	de	indicadores	sintéticos,	permite	a	comparação	entre	municípios	com	apopulação	aproximada,	em	cada	uma	das	dimensões	do	ISPCidades.	Assim,	os
municípios	foram	agrupados	em	seis	faixas,	de	acordo	com	o	tamanho	da	sua	população,	conforme	projeção	populacional	para	o	ano	de	2019,	realizada	pelo	Instituto
Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE).

Para	consultar	o	Ranking ,	selecione	a	faixa	e	a	dimensão	de	interesse.

Início Indicadores

Selecione	a	faixa	de	habitantes
Faixa	1	-	Até	15.000	habitantes

Ranking

Regiões
Centro-Sul	Fluminense

Médio	Paraíba

Noroeste	Fluminense

Norte	Fluminense

Serrana

Selecione	uma	dimensão
Convivência	urbana

O quadro do ranking do Eixo Grupos Vulneráveis na dimensão Mulher, cujo indicador 
sintético é Violência contra mulher, na faixa 4 (que agrupa os 10 municípios do ERJ 
com populações de 35.001 até 50.000 habitantes), possibilita visualizar os municípios em 
relação a esta violência. Santo Antônio de Pádua, embora seja um dos municípios mais 
populosos no grupo, teve a menor incidência de violência contra mulher, com 14 vítimas, 
uma a mais do que registrou em 2018. O município que apresentou o maior número foi 
São João da Barra (27 vítimas), embora tenha sido melhor do que no ano de 2018 (quando 
teve 25 vítimas), seguido de Mangaratiba, da Região da Costa Verde, com uma vítima a 
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Figura 11 – Dimensão Mulher, faixa 4 - ranking 

O quadro do ranking do Eixo Espaço público na dimensão Trânsito, cujo indicador 
sintético é Violência no trânsito, na faixa 6 (que agrupa os 30 municípios do ERJ com 
populações acima de 100.000 habitantes), possibilita visualizar os municípios em relação 
ao trânsito, por meio de taxa de vítimas por 100 mil habitantes. Neste grupo, há uma 
expressiva representatividade de municípios da Região Metropolitana, com 16 dos 30 
municípios que compõem a faixa. O município com maior taxa é Araruama (323,3 
vítimas por 100.000 habitantes), da Região das Baixadas Litorâneas, seguido de Niterói 
(281,3 vítimas por 100.000 habitantes) e Maricá (271,1 vítimas por 100.000 habitantes), da 
Região Metropolitana, e, em quarto, Teresópolis (236,5 vítimas por 100.000 habitantes), 
na Região Serrana. Observa-se que são cidades cortadas por importantes rodovias.

São	Francisco	de	Itabapoana

Bom	Jesus	do	Itabapoana

Santo	Antônio	de	Pádua

Casimiro	de	Abreu

São	João	da	Barra

Paraíba	do	Sul

Mangaratiba

São	Fidélis

Vassouras

Paraty
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Violência	contra	mulher	-	2020
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Status	em	relação	a

Vítima(s)	em	2019

45.220	habitantes

42.210	habitantes

44.518	habitantes

43.680	habitantes

36.423	habitantes

45.041	habitantes

37.083	habitantes

37.203	habitantes

38.710	habitantes

42.594	habitantes

População

2020

1º Mangaratiba

2º São	Francisco	de	Itabapoana

3º Paraíba	do	Sul

4º Paraty

5º São	João	da	Barra

6º Casimiro	de	Abreu

7º Vassouras

8º Bom	Jesus	do	Itabapoana

9º São	Fidélis

10º Santo	Antônio	de	Pádua

30	Vítimas

28	Vítimas

26	Vítimas

25	Vítimas

20	Vítimas

19	Vítimas

17	Vítimas

14	Vítimas

14	Vítimas

12	Vítimas

Ranking	por	município	em	2020

(	números	absolutos	)

30

28

26

25

20

19

17

14

14

12

Total	de	Vítimas	em	2020

(	números	absolutos	)

+	4	Vítimas

+	8	Vítimas

+	6	Vítimas

+	3	Vítimas

	-7	Vítimas

+	1	Vítimas

	-2	Vítimas

	-6	Vítimas

	-10	Vítimas

	-2	Vítimas

Diferença

2020	-	2019

Vassouras	-São	João	da	Barra	-São	Francisco	de	Itabapoana	-São	Fidélis	-Santo	Antônio	de	Pádua	-

Paraty	-Paraíba	do	Sul	-Mangaratiba	-Casimiro	de	Abreu	-Bom	Jesus	do	Itabapoana	-

Municípios	que	compõem	a	faixa	selecionada

Violência	contra	mulher

Estupro

Exploração	sexual

Feminicídio

Outras	violências	sexuais

Tentativa	de	estupro

																			Indicador	sintético																																																													Indicadores

1º São	João	da	Barra

2º Mangaratiba

3º São	Fidélis

4º Paraty

5º Bom	Jesus	do	Itabapoana

6º São	Francisco	de	Itabapoana

7º Paraíba	do	Sul

8º Vassouras

9º Casimiro	de	Abreu

10º Santo	Antônio	de	Pádua

27	Vítimas

26	Vítimas

24	Vítimas

22	Vítimas

20	Vítimas

20	Vítimas

20	Vítimas

19	Vítimas

18	Vítimas

14	Vítimas

Ranking	por	município	em	2019

(	números	absolutos	)

	-2	Vítimas

+	6	Vítimas

+	13	Vítimas

	-1	Vítimas

	-10	Vítimas

	-11	Vítimas

+	10	Vítimas

+	1	Vítimas

+	1	Vítimas

+	1	Vítimas

Diferença

2019	-	2018
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▲
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▼
▼
▲
▲
▲
▲

Status	em	relação	a

Vítima(s)	em	2018

27

26

24

22

20

20

20

19

18

14

Total	de	Vítimas	em	2019

(	números	absolutos	)

36.102	habitantes

44.468	habitantes

38.669	habitantes

43.165	habitantes

37.096	habitantes

42.205	habitantes

44.285	habitantes

36.896	habitantes

44.184	habitantes

42.479	habitantes

População

2019

Violência	contra	mulher	-	2019

O	Ranking ,	por	meio	de	indicadores	sintéticos,	permite	a	comparação	entre	municípios	com	apopulação	aproximada,	em	cada	uma	das	dimensões	do	ISPCidades.	Assim,	os
municípios	foram	agrupados	em	seis	faixas,	de	acordo	com	o	tamanho	da	sua	população,	conforme	projeção	populacional	para	o	ano	de	2019,	realizada	pelo	Instituto
Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE).

Para	consultar	o	Ranking ,	selecione	a	faixa	e	a	dimensão	de	interesse.

Início Indicadores

Selecione	a	faixa	de	habitantes
Faixa	4	-		De	35.001	a	50.000	habitantes

Ranking

Regiões

Baixadas	Litorâneas

Centro-Sul	Fluminense

Costa	Verde

Noroeste	Fluminense

Norte	Fluminense

Selecione	uma	dimensão
Mulher

Figura 12 – Dimensão Trânsito, faixa 6 - ranking 
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Nova	Friburgo

Rio	de	Janeiro

Barra	do	Piraí
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Niterói Maricá

Macaé

Japeri

©	2021	Mapbox	©	OpenStreetMap

Violência	no	trânsito	-	2020
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Status	em	relação	a

Vítima(s)	em	2019

134.293	habitantes

515.317	habitantes

164.504	habitantes

184.240	habitantes

246.433	habitantes

155.193	habitantes

106.049	habitantes

242.543	habitantes

6.747.815	habitantes

511.168	habitantes

176.569	habitantes

191.158	habitantes

230.378	habitantes

151.335	habitantes

306.678	habitantes

823.302	habitantes

924.624	habitantes

472.906	habitantes

207.044	habitantes

273.988	habitantes

1.091.737	habitantes

134.819	habitantes

105.548	habitantes

100.764	habitantes

261.501	habitantes

162.693	habitantes

132.312	habitantes

513.118	habitantes

103.800	habitantes

184.833	habitantes

População

2020

1º Araruama

2º Niterói

3º Maricá

4º Teresópolis

5º Magé

6º Rio	das	Ostras

7º São	Pedro	da	Aldeia

8º Itaboraí

9º Rio	de	Janeiro

10º Campos	dos	Goytacazes

11º Mesquita

12º Nova	Friburgo

13º Cabo	Frio

14º Queimados

15º Petrópolis

16º Nova	Iguaçu

17º Duque	de	Caxias

18º São	João	de	Meriti

19º Angra	dos	Reis

20º Volta	Redonda

21º São	Gonçalo

22º Itaguaí

23º Japeri

24º Barra	do	Piraí

25º Macaé

26º Nilópolis

27º Resende

28º Belford	Roxo

29º Itaperuna

30º Barra	Mansa

230,9	Vítimas

203,1	Vítimas

178,7	Vítimas

166,1	Vítimas

129,4	Vítimas

125	Vítimas

122,6	Vítimas

118,3	Vítimas

117,6	Vítimas

116,8	Vítimas

109,9	Vítimas

109,9	Vítimas

106,8	Vítimas

106,4	Vítimas

104,4	Vítimas

100,6	Vítimas

96,5	Vítimas

93,2	Vítimas

91,3	Vítimas

85,8	Vítimas

84,1	Vítimas

83,1	Vítimas

82,5	Vítimas

77,4	Vítimas

76,1	Vítimas

70,7	Vítimas

66,5	Vítimas

63	Vítimas

52	Vítimas

32,4	Vítimas

Ranking	por	município	em	2020

(	taxa	por	100	mil	habitantes	)

230,9

203,1

178,7

166,1

129,4

125

122,6

118,3

117,6

116,8

109,9

109,9

106,8

106,4

104,4

100,6

96,5

93,2

91,3

85,8

84,1

83,1

82,5

77,4

76,1

70,7

66,5

63

52

32,4

Total	de	Vítimas	em	2020

(	taxa	por	100	mil	habitantes	)

	-92,4	Vítimas

	-78,2	Vítimas

	-92,4	Vítimas

	-70,4	Vítimas

	-60	Vítimas

	-69,4	Vítimas

	-84,2	Vítimas

	-37,9	Vítimas

	-69,3	Vítimas

+	0,8	Vítimas

	-54,7	Vítimas

	-85,2	Vítimas

	-68	Vítimas

	-53,3	Vítimas

	-62,8	Vítimas

	-64,5	Vítimas

	-53,9	Vítimas

	-35,9	Vítimas

	-6,9	Vítimas

	-43,2	Vítimas

	-68,5	Vítimas

	-25,9	Vítimas

	-36,8	Vítimas

	-81	Vítimas

	-24	Vítimas

	-54,9	Vítimas

	-18,8	Vítimas

	-22,8	Vítimas

	-98,2	Vítimas

	-30,5	Vítimas

Diferença

2020	-	2019

Volta	Redonda	-Teresópolis	-

São	Pedro	da	Aldeia	-São	João	de	Meriti	-São	Gonçalo	-Rio	de	Janeiro	-Rio	das	Ostras	-Resende	-

Queimados	-Petrópolis	-Nova	Iguaçu	-Nova	Friburgo	-Niterói	-Nilópolis	-Mesquita	-Maricá	-

Magé	-Macaé	-Japeri	-Itaperuna	-Itaguaí	-Itaboraí	-Duque	de	Caxias	-Campos	dos	Goytacazes	-

Cabo	Frio	-Belford	Roxo	-Barra	Mansa	-Barra	do	Piraí	-Araruama	-Angra	dos	Reis	-

Municípios	que	compõem	a	faixa	selecionada

Violência	no	trânsito

Lesões	no	trânsito

Mortes	no	trânsito

																			Indicador	sintético																																																													Indicadores

1º Araruama

2º Niterói

3º Maricá

4º Teresópolis

5º São	Pedro	da	Aldeia

6º Nova	Friburgo

7º Rio	das	Ostras

8º Magé

9º Rio	de	Janeiro

10º Cabo	Frio

11º Petrópolis

12º Nova	Iguaçu

13º Mesquita

14º Queimados

15º Barra	do	Piraí

16º Itaboraí

17º São	Gonçalo

18º Duque	de	Caxias

19º Itaperuna

20º São	João	de	Meriti

21º Volta	Redonda

22º Nilópolis

23º Japeri

24º Campos	dos	Goytacazes

25º Itaguaí

26º Macaé

27º Angra	dos	Reis

28º Belford	Roxo

29º Resende

30º Barra	Mansa

323,3	Vítimas

281,3	Vítimas

271,1	Vítimas

236,5	Vítimas

206,8	Vítimas

195,1	Vítimas

194,4	Vítimas

189,4	Vítimas

186,9	Vítimas

174,8	Vítimas

167,2	Vítimas

165,1	Vítimas

164,6	Vítimas

159,7	Vítimas

158,4	Vítimas

156,2	Vítimas

152,6	Vítimas

150,4	Vítimas

150,2	Vítimas

129,1	Vítimas

129	Vítimas

125,6	Vítimas

119,3	Vítimas

116	Vítimas

109	Vítimas

100,1	Vítimas

98,2	Vítimas

85,8	Vítimas

85,3	Vítimas

62,9	Vítimas

Ranking	por	município	em	2019

(	taxa	por	100	mil	habitantes	)

+	41,2	Vítimas

	-22,5	Vítimas

##############

+	17,6	Vítimas

+	9,5	Vítimas

+	25,7	Vítimas

	-10,4	Vítimas

+	24	Vítimas

	-3,9	Vítimas

+	13,4	Vítimas

+	30,8	Vítimas

+	3,7	Vítimas

	-6,8	Vítimas

+	22,4	Vítimas

+	33,4	Vítimas

+	6,6	Vítimas

	-15,7	Vítimas

+	16,1	Vítimas

	-14,5	Vítimas

	-35,7	Vítimas

+	15,8	Vítimas

	-19,2	Vítimas

+	5,8	Vítimas

	-31,4	Vítimas

	-46,7	Vítimas

	-13,6	Vítimas

+	8,9	Vítimas

+	13,5	Vítimas

	-12,9	Vítimas

	-6,1	Vítimas

Diferença

2019	-	2018

▲
▼
▼
▲
▲
▲
▼
▲
▼
▲
▲
▲
▼
▲
▲
▲
▼
▲
▼
▼
▲
▼
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▼
▼

Status	em	relação	a

Vítima(s)	em	2018

323,3

281,3

271,1

236,5

206,8

195,1

194,4

189,4

186,9

174,8

167,2

165,1

164,6

159,7

158,4

156,2

152,6

150,4

150,2

129,1

129

125,6

119,3

116

109

100,1

98,2

85,8

85,3

62,9

Total	de	Vítimas	em	2019

(	taxa	por	100	mil	habitantes	)

132.400	habitantes

513.584	habitantes

161.207	habitantes

182.594	habitantes

104.476	habitantes

190.631	habitantes

150.674	habitantes

245.071	habitantes

6.718.903	habitantes

226.525	habitantes

306.191	habitantes

821.128	habitantes

176.103	habitantes

150.319	habitantes

100.374	habitantes

240.592	habitantes

1.084.839	habitantes

919.596	habitantes

103.224	habitantes

472.406	habitantes

273.012	habitantes

162.485	habitantes

104.768	habitantes

507.548	habitantes

133.019	habitantes

256.672	habitantes

203.785	habitantes

510.906	habitantes

131.341	habitantes

184.412	habitantes

População

2019

Violência	no	trânsito	-	2019

O	Ranking ,	por	meio	de	indicadores	sintéticos,	permite	a	comparação	entre	municípios	com	apopulação	aproximada,	em	cada	uma	das	dimensões	do	ISPCidades.	Assim,	os
municípios	foram	agrupados	em	seis	faixas,	de	acordo	com	o	tamanho	da	sua	população,	conforme	projeção	populacional	para	o	ano	de	2019,	realizada	pelo	Instituto
Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE).

Para	consultar	o	Ranking ,	selecione	a	faixa	e	a	dimensão	de	interesse.

Início Indicadores

Selecione	a	faixa	de	habitantes
Faixa	6	-		Mais	de	100.000	habitantes

Ranking

Regiões

Baixadas	Litorâneas

Costa	Verde

Médio	Paraíba

Metropolitana

Noroeste	Fluminense

Norte	Fluminense

Serrana

Selecione	uma	dimensão
Trânsito

Assim, o painel de visualização do ISPCidades pretende, nesta aba, contribuir com 
os gestores públicos por meio de dados e informações sobre o estado, município e seu 
entorno.

menos (26 vítimas), porém, tendo apresentado o aumento do número de vítimas (seis a 
mais) em relação a 2018.
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5. Considerações5
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O Dossiê Cidades 2020 foi elaborado 
para apresentar os fundamentos teóricos e o 
processo de construção do painel ISPCidades, 
bem como leituras possíveis acerca os dados 
estruturados sobre os municípios do estado 
do Rio de Janeiro.

Assim, o ISPCidades partiu de algumas 
premissas: a diversidade regional; a posição 
estratégica da gestão municipal; a riqueza 
de dados disponíveis; e o uso de dados para 
formulação de políticas e ações.

O estado do Rio de Janeiro agrega 92 municípios que apresentam, naturalmente, diferenças 
expressivas decorrentes de múltiplos fatores, desde sua posição geográfica e história social e 
econômica de formação, até densidade demográfica, atividades econômicas preponderantes, 
possibilidades locais de emprego e renda, relação com os municípios do entorno e experiências 
de gestão. Na segurança pública, os desafios da capital, que tradicionalmente requerem muita 
atenção do poder público do estado, não se assemelham, por exemplo, ao município rural 
de São Sebastião do Alto, na Região Serrana, o que não significa considerar que não existam 
relevantes desafios. Esta foi uma primeira preocupação do ISPCidades, vale dizer, olhar para 
todos municípios do estado, respeitando as particularidades, desafios e potencialidades de 
cada município.

O município tem uma posição estratégica em termos de gestão. A proximidade com 
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a população permite desenvolver uma sensibilidade fina tanto para perceber seus 
anseios quanto para dialogar com a coletividade. E esses são recursos fundamentais 
para a produção da segurança cidadã com articulação e integração de diferentes serviços 
públicos disponíveis voltados para assegurar a qualidade de vida da população.

Além da proximidade com a população que permite a percepção de subjetividades, há 
uma relevante produção estatística, no Brasil e no Rio de Janeiro, contemplando diferentes 
áreas com a possibilidade de recorte no nível municipal. Citando alguns exemplos de 
órgãos e dados que disponibilizam: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
produz o Censo Demográfico Brasileiro que, até a última pesquisa realizada, permitiu, 
primeiramente, saber quantos brasileiros somos, mas também quem somos – idade, 
escolaridade, renda, gênero, características habitacionais, composição das famílias – ou 
seja, uma gama de informações extremamente relevante para o planejamento de políticas 
públicas. O IBGE também realiza o MUNIC, mapeamento periódico da estrutura de 
gestão dos municípios brasileiros. O Instituto Anísio Teixeira produz, dentre outros 
produtos, o Censo Escolar, com o mapeamento da rede de ensino público e privado em 
todos os níveis, com detalhamento sobre a estrutura física e de gestão das escolas, bem 
como da evasão escolar. O DATASUS, responsável pela produção de informação do 
Ministério da Saúde, possui um sistema de dados consolidados com recurso de consulta 
à sua base, com isso é possível levantar informações sobre, por exemplo, mortes por 
causas externas, mortes de crianças com menos de um ano por causas evitáveis. Nós, do 
ISP, no Rio de Janeiro, sistematizamos e divulgamos mensalmente os dados oriundos dos 
registros de ocorrência das delegacias da Secretaria de Estado de Polícia Civil. Assim, essa 
foi nossa terceira premissa, existem muitos dados, e que já são públicos.

A nossa última premissa foi que os dados existentes precisam se transformar em 
informação que embase diagnósticos, formulação, monitoramento e avaliação de políticas 
públicas de segurança. Em outras palavras, que um número bruto, ao ser lido, tenha um 
significado social que oriente todas as etapas da política pública, programa ou ação. Com 
este olhar, buscamos construir indicadores e sistematizá-los, por meio dos eixos Espaço 
Público e Grupos Vulneráveis e suas dimensões, com o intuito de contribuir com o 
entendimento dos dados por pessoas não-técnicas em segurança pública.

Neste primeiro momento, o painel ISPCidades foi alimentado com dados que já 
faziam parte das rotinas do ISP, ou seja, os produzidos pela Secretaria de Estado de Polícia 
Civil. Nas próximas etapas, serão agregados dados oriundos de outras bases, permitindo, 
com isso, uma visão abrangente dos fenômenos sociais que se buscam enfrentar.

Com isto, buscamos construir o ISPCidades como uma ferramenta de gestão para os 
municípios fluminenses, com o potencial de:



171Dossiê Cidades 2021

  Possibilitar uma visão abrangente do município na segurança pública, ao mesmo 
tempo, identificar pontos de atenção;

  Identificar os grupos de maior vulnerabilidade e as estruturas locais para a sua 
proteção;

  Disponibilizar informação sistematizada para orientar os gestores estaduais e 
municipais quanto à alocação dos seus recursos;

 Ter informação qualificada para orientar a elaboração de diretrizes, planos, 
programas, projetos e ações visando a prevenção à violência e à criminalidade no nível 
local.

O ISPCidades é uma ferramenta em permanente construção, que se aperfeiçoa pelo 
uso e contribuições, particularmente, dos que estão nos municípios.

Fotografia de Fernando Oliveira



Fotografia de Paulo Padilha
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6. Outros olhares

Boas práticas 

resultantes de 

políticas públicas de 

integração entre os 

órgãos de segurança 

no município de 

Niterói 

Raíssa Selles102

6 A segurança pública brasileira contém 
alguns exemplos de ações políticas vitoriosas 
que aproximam os órgãos operadores de 
segurança pública dos entes federados. Tais 
ações se mostram eficientes no combate aos 
índices de criminalidade e para uma maior 
integração entre estados e municípios. Nesse 
sentido, apresentamos aqui ações integradoras 
do poder executivo municipal de Niterói, no 
estado do Rio de Janeiro, que, unindo forças 
com as secretarias de Estado de Polícia Civil 
e de Polícia Militar, implementou programas 
eficientes de combate à criminalidade. Dessa 
forma, constatamos, com exemplos reais 
e práticos, que a troca de informações e o 
trabalho conjunto realizado entre as forças de 
segurança que atuam nos entes federativos da 
União podem trazer grandes benefícios para 
a sociedade local.

Boas práticas de integração no 
município de Niterói

A Constituição Federal, em seu artigo 144, estabelece as atividades, os órgãos e a atuação 
da segurança pública, preconizando a responsabilidade de todos e elencando os papéis dos 
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entes federados (União, estados membros, Distrito Federal e municípios), ressaltando 
que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Nesse sentido, o parágrafo 
8º do artigo 144 da Constituição Federal declina que os “municípios poderão constituir 
guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei”.

Ressalte-se que, quando o constituinte incluiu os municípios no capítulo destinado à 
segurança pública, considerou-o como um ente federado, com a sua respectiva parcela 
de responsabilidade frente à segurança pública. Diante deste fato, o poder constituinte 
possibilitou aos municípios a criação das guardas municipais. Assim, ante esta 
possibilidade, os municípios da federação brasileira que, de acordo com os seus recursos, 
puderem constituir as mencionadas guardas, com o fito de contribuir com a sua parcela 
de responsabilidade na preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, o farão, embasados por este preceito constitucional.

No município de Niterói, a atuação da prefeitura na área da segurança pública foi 
muito além de apenas focar na sua atribuição constitucional de instituir e manter sua 
guarda municipal. A gestão do poder executivo local, ao revés, assumiu a segurança 
pública como importante pauta de sua agenda política. Assim, a construção da Política 
Municipal de Segurança Pública, fortemente integrada à Polícia Civil, à Polícia Militar e 
aos demais órgãos de segurança, possibilitou importantes avanços e sucessos na área em 
comento. 

 Entre as diversas boas práticas realizadas mediante a integração entre a prefeitura 
e os órgãos de segurança pública, devem ser ressaltadas, pelo menos, quatro delas: 

 - o Gabinete de Ação Integrada (GGIM);

 - a reformulação da Guarda Civil Municipal (GCM);

 - a implementação do Programa Niterói Presente;

 - operações conjuntas.

 Gabinete de Ação Integrada (GGIM)

O Gabinete de Ação Integrada (GGIM) foi implementado por meio do decreto 
municipal n° 11.343/2013. Seu funcionamento, como delineado em seu texto 
legal, é norteado pelos princípios de ação integrada, da interdisciplinaridade e da 
pluriagencialidade. Entre as suas atribuições estão o intercâmbio de informações e a 
delimitação de prioridades de ação, além da articulação dos programas de prevenção à 
violência no âmbito municipal.
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Sob a égide da integração dos agentes de segurança pública e da sociedade civil, 
além das políticas públicas pró-ativas baseadas em dados estatísticos coletados sobre a 
criminalidade, foi elaborado pelo executivo no município de Niterói o Pacto Niterói contra 
a Violência, em que uma das principais ações realizadas foi o “cercamento eletrônico 
total”, com o monitoramento por câmeras da cidade, em tempo real. Esta ação revelou-
se importantíssima (máxime para a Polícia Civil) para a investigação e para a solução de 
crimes cometidos na cidade. Assim, inúmeros roubos de veículos e roubos a transeuntes 
foram solucionados com o fornecimento de imagens das câmeras de monitoramento da 
cidade, que contribuíram para a identificação dos autores. 

De forma reflexa, este intercâmbio de informações entre o Gabinete de Ação 
Integrada (GGIM) e as polícias estabeleceu uma maior integração das forças de segurança 
e o poder público municipal.

Guarda Civil Municipal (GCM)

A reformulação da Guarda Civil Municipal (GCM) foi outra política pública realizada 
com sucesso. Esta não só se mostrou como mais eficaz em sua missão constitucional, de 
proteção do patrimônio público municipal, mas também propiciou uma maior integração 
com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, além de gerar uma maior sensação de segurança 
aos munícipes da cidade de Niterói.

Programa Niterói Presente

Outro fruto das boas iniciativas de integração verificada na cidade foi a participação 
da prefeitura fomentando o trabalho policial por meio do pagamento do serviço extra de 
policiais civis e militares (Programa Niterói Presente). Tal ação aumentou sobremaneira o 
policiamento ostensivo na cidade, ajudando a reduzir de forma significativa os índices de 
criminalidade e a integrar mais o governo municipal e os agentes de segurança estaduais.

Operações conjuntas

O resultado das ações de monitoramento da cidade por câmeras, a realização de 
reuniões periódicas do GGIM e a coleta de dados também subsidiaram a elaboração de 
outras importantes ações conjuntas. Como exemplo, podemos citar a iniciativa da 77a 

delegacia policial (DP) de Icaraí, que idealizou e implementou várias ações conjuntas 
com o poder executivo municipal de Niterói. Uma delas foi o Cerco Tático Operacional 
Conjunto, visando a inibir os crimes praticados com motocicletas, como mencionado.  
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A citada operação foi realizada com integrantes da 77ª DP, junto com a prefeitura, por 
meio dos agentes do Programa Niterói Presente e da Guarda Municipal, além da Polícia 
Militar. Em mais de uma ocasião foram feitos Cercos Táticos Operacionais (CTOs), com 
o fito de inibir tanto os roubos praticados com motocicletas na cidade como a possível 
utilização do serviço de “mototáxis” no tráfico de entorpecentes local.

Desta maneira, por meio destas operações, foi abordada uma grande quantidade de 
condutores de motocicletas, consultando placas e chassis de veículos. As motocicletas 
que estavam com pendências administrativas foram apreendidas administrativamente 
e rebocadas pela prefeitura municipal. No mesmo sentido, foram identificados e 
catalogados condutores que utilizavam estes veículos como “mototáxis”, sendo feitas 
pesquisas policiais de eventuais suspeitos (SARQ’s).

Por outro lado, atendendo a demanda de vários cidadãos de Niterói, foi implementada 
outra operação idealizada pela 77ª DP. Trata-se da operação conjunta de combate a 
ilícitos praticados por guardadores de carros, comumente denominados “flanelinhas”. 
Na operação, policiais civis da referida DP, policiais militares, integrantes do Programa 
Niterói Presente e da Guarda Municipal realizaram a identificação e a catalogação de 
pessoas denominadas como “flanelinhas”, que estavam abordando motoristas de maneira 
ofensiva, quando não ilícita, exigindo contraprestação pecuniária para tomar conta dos 
veículos estacionados. Na ocasião, também foi feito um trabalho de esclarecimento a 
estes guardadores de veículos, ressaltando a ilegalidade da prática e suas consequências 
legais. Tal ação teve amplo reflexo positivo, repressivo e também preventivo, inibindo 
fortemente a continuação da prática citada.

*****

Ao relatar as boas práticas de integração entre o poder público municipal de Niterói 
e os órgãos de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, é importante ressaltar 
que esta integração pode produzir resultados expressivos e efetivos no combate à 
criminalidade, além de fortalecer a relação de confiança entre os órgãos de segurança 
e a comunidade. Tal relação de confiança é imprescindível para a construção de uma 
sociedade mais integrada e participativa, além de tornar polícias e órgãos públicos de 
segurança mais fortalecidos e engajados.

A cidade de Niterói mostrou-se afinada com este paradigma de integração do poder 
executivo local e os órgãos de segurança pública estaduais, pois implementou políticas 
públicas agregadoras e eficazes. Programas como o Gabinete de Ação Integrada (GGIM), 
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a reformulação da Guarda Civil Municipal (GCM), a implementação do Programa 
Niterói Presente, além das operações conjuntas idealizadas pela 77a DP de Icaraí, visando 
a inibir ilícitos praticados com motocicletas, e a operação conjunta de combate a ilícitos 
praticados por guardadores de veículos, são exemplos de que a integração é possível, 
necessária e eficaz.  Destarte, a integração da prefeitura de Niterói com os órgãos de 
segurança pública estaduais apresenta sinais positivos no combate eficaz à criminalidade, 
além de cumprir o preceito ínsito em nossa Constituição Federal, que estabelece que a 
segurança pública é direito e responsabilidade de todos.
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