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RESUMO  

Como a maioria das cidades brasileiras de grande e médio porte, Feira de Santana, 

segunda maior cidade do Estado da Bahia, tem seus problemas urbanos, na maioria das 

vezes associados à rápida concentração populacional, às desigualdades 

socioeconômicas, ao processo desordenado de ocupação dos espaços urbanos, ao 

desemprego e à presença do crime organizado, em especial o tráfico de drogas. O 

objetivo desse estudo é analisar a associação entre tráfico de drogas e vulnerabilidade 

socioeconômica na zona urbana de Feira de Santana no período de 2006 a 2011. Para 

tanto adotou-se como metodologia nessa pesquisa o Estudo Ecológico do tipo 

exploratório e a Modelagem Cartográfica Espacial. A zona urbana de Feira de Santana 

foi utilizada como unidades de análises, englobando os seus 44 bairros. Este trabalho 

constou de seis etapas: levantamento bibliográfico; coleta de dados; estruturação e 

sistematização dos dados organizados em ambiente SIG; caracterização da distribuição 

e evolução das atividades criminais referentes ao uso e tráfico de drogas; correlação 

entre as ocorrências de tráfico de drogas e homicídios; e a associação entre as 

ocorrências de tráfico de drogas e os aspectos socioeconômicos e demográficos da 

população da zona urbana de Feira de Santana. Nesta etapa foi feita também a 

modelagem cartográfica. Com os resultados obtidos observou-se, a partir das análises de 

mapas e gráficos, que a medida que os anos foram passando houve um aumento 

gradativo dos números de ocorrências de tráfico de drogas. Verificou-se também que as 

ocorrências se concentraram mais nos bairros centrais como os bairros da Baraúna, Rua 

Nova, Queimadinha e Centro, e que quando expandiam os limites do anel de contorno 

cresciam no sentido norte-sul, se localizando nos bairros mais populosos: Tomba na 

zona sul e Campo Limpo na zona norte. Percebeu-se através do cruzamento dos dados 

de tráfico de drogas e homicídios que existe uma moderada correlação entre as duas 

atividades criminosas. Os mapas e gráficos evidenciaram relação nos números de 

ocorrências e na distribuição espacial das duas variáveis. É importante ressaltar que o 

suporte geotecnológico permitiu a realização de análises dos aspectos socioeconômicos 

e demográficos de forma isolada e de forma integrada, permitindo não só uma análise 

quantitativa, mas também uma análise qualitativa dos dados. Foi a partir desse suporte 

que se elaborou o indicador de vulnerabilidade socioeconômica dos bairros de Feira de 

Santana, integrando as variáveis de renda, alfabetização, água, esgoto e lixo. O 

cruzamento das ocorrências de tráfico de drogas com o mapa de vulnerabilidade 

socioeconômica mostrou que as áreas mais vulneráveis em termos sociais e econômicos 

nem sempre são aquelas onde existem as mais altas taxas de ocorrências. Entretanto, 

não se pode dizer que não há uma relação entre estes fatores, uma vez que também foi 

detectado números altos de ocorrência de tráfico de drogas em áreas vulneráveis 

socioeconomicamente. O resultado apresentado a partir da associação entre tráfico de 

drogas e vulnerabilidade socioeconômica foi de extrema importância para se discutir 

sobre a vertente de que crime e pobreza estão diretamente associadas e de forma 

correlata. O trabalho conseguiu demonstrar a importância da análise espacial nos 

estudos de fenômenos com localização geográfica. Sendo assim, esta metodologia 

poderá auxiliar na implantação de estratégias de enfrentamento ao tráfico de drogas. 

 

Palavras-Chave: Tráfico de drogas, vulnerabilidade socioeconômica, espaço urbano, 

análise espacial, geoprocessamento. 

 



 
 

 

Like most Brazilian cities large and medium-sized, Feira de Santana, the second largest 

city in the state of Bahia, has its urban problems, most often associated with rapid 

concentration of population, to socioeconomic inequalities, the disorderly process of 

occupation of spaces urban, unemployment and the presence of organized crime, 

especially drug trafficking. The aim of this study is to analyze the association between 

drug trafficking and socioeconomic vulnerability in the urban area of Feira de Santana 

in the period 2006-2011. Both to the adopted methodology in this research the 

Ecological Study of exploratory and Cartographic Modeling Space. The urban area of 

Feira de Santana was used as units of analysis, encompassing its 44 districts. This work 

consisted of six steps: literature survey; data collection; structuring and systematization 

of data organized in a GIS environment; characterization of the distribution and 

evolution of criminal activity related to the use and trafficking of drugs; correlation 

between the occurrences of drug trafficking and homicides; and the association between 

the occurrence of drug trafficking and the socioeconomic and demographic 

characteristics of the population of the urban area of Feira de Santana. This step was 

also taken cartographic modeling. With the results we observed from the analysis of 

charts and graphs, that as the years passed there was a gradual increase in the number of 

occurrences of drug trafficking. It was also found that occurrences concentrated more in 

the central districts and neighborhoods of Baraúna, Rua Nova, Queimadinha and 

Centro, and that when expanding the limits of the boundary ring grew in the north-south 

direction, being located in the more populous districts: Tomba in the southern zone and 

Campo Limpo in the north. It was realized by crossing data from drug trafficking and 

homicides that there is a moderate correlation between the two criminal activities. The 

maps and charts showed the relative number of occurrences and the spatial distribution 

of the two variables. Importantly, the geotecnological support allowed the analysis of 

socioeconomic and demographic indicators in isolation and in an integrated way, 

allowing not only a quantitative analysis, but also a qualitative data analysis. It was this 

support that drafted the indicator of socioeconomic vulnerability of neighborhoods of 

Feira de Santana, integrating the variables of income, literacy, water, sewer and 

garbage. The intersection of the occurrences of drug trafficking with the map of 

socioeconomic vulnerability showed that the most vulnerable areas in social and 

economic terms are not always those where there are higher rates of occurrence. 

However, one can not say that there is a relationship between these factors, since it was 

also detected high numbers of occurrence of drug trafficking in vulnerable areas 

socioeconomically. The results presented from the association between drug trafficking 

and socioeconomic vulnerability was extremely important to discuss that aspect of 

crime and poverty are directly linked and correlated manner. The study was able to 

demonstrate the importance of spatial analysis in studies of phenomena with 

geographical location. Thus, this methodology can assist in implementing strategies for 

coping with drug trafficking. 

Key words: Drug Trafficking, socioeconomic vulnerability urban space, spatial 

analysis, geoprocessing. 
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CAPÍTULO 1 – O ESPAÇO URBANO DE FEIRA DE SANTANA E O TRÁFICO 

DE DROGAS: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 INTRODUÇÃO  

 

O aumento da violência cotidiana configura-se como um aspecto de grande 

relevância e uma problemática cada vez mais intrínseca dentro da sociedade 

contemporânea, especialmente nos grandes centros urbanos, manifestando-se nas 

diversas esferas da atual organização social. “A questão da violência e sua 

contrapartida, a segurança cidadã, têm-se convertido em uma das principais 

preocupações não só no Brasil, mas também nas Américas e no mundo todo” 

(WAISELFISZ, 2011 pág. 9). 

Bordin e Lima (2012) afirmam que a sociedade brasileira vem enfrentando nas 

três últimas décadas níveis alarmantes de violência urbana, seja na forma de homicídios, 

roubos, tráfico de drogas, seja no cotidiano do trânsito caótico das grandes cidades. Os 

mesmos autores ainda ratificam que o processo de urbanização por demasiado acelerado 

e com falta de políticas públicas efetivas, não apenas no que diz respeito ao consumo de 

bens não duráveis, mas também de acesso à educação, à moradia e a melhores 

condições de saúde, contribui para que as cidades pareçam mais inseguras. 

Minayo (2005, p. 83) afirma que: 

 

“Nas duas últimas décadas do século XX, o crescimento da violência no 

Brasil vem afetando todos os setores da sociedade. Tal crescimento enseja a 

discussão de que o país estaria passando por uma nova epidemia social e por 

um dos mais graves problemas de saúde pública a ser enfrentado. Essa 

argumentação se fundamenta no número total e nas taxas de óbito, na 

quantidade, na intensidade e na variedade das formas de violência e na 

penetração que esse fenômeno passou a ter nos cenários da vida individual e 

coletiva, na deterioração da qualidade de vida e nas condições de saúde da 

população, particularmente nas grandes metrópoles.” 

 

Como a maioria das cidades brasileiras de grande e médio porte, Feira de 

Santana, segunda maior cidade do Estado da Bahia, tem seus problemas urbanos, na 

maioria das vezes associados à rápida concentração populacional, às desigualdades 

socioeconômicas, ao processo desordenado de ocupação dos espaços urbanos, ao 

desemprego e à presença do crime organizado, em especial o tráfico de drogas. A 

configuração urbana feirense atual reflete áreas segregadas construídas historicamente 
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ao longo do processo de formação desse espaço, com uma estrutura social em classes, 

criando a desigualdade social e privação de direitos que acaba culminando em atos 

violentos.   

Segundo Aráujo (2001) a ampliação da malha urbana, para além dos limites do 

anel de contorno que circunda a cidade de Feira de Santana, de forma desordenada, ou 

seja, sem planejamento quanto ao fenômeno de crescimento urbano, provocou o 

aumento de instabilidades sociais e econômicas, que pode ter favorecido o aumento do 

índice de criminalidade na zona urbana e rural do município.  De acordo com Reis et al, 

(2009) as atividades criminais em Feira de Santana sofreram nos últimos anos um 

aumento significativo no número de registros de ocorrências policiais. Isso pode ser um 

reflexo do que vem acontecendo no país como um todo. Dentre as formas de violências 

desencadeadas em Feira de Santana por conta da falta de organização e planejamento no 

processo de urbanização e das desigualdades sociais geradas nesse processo, destaca-se 

aqui nesta pesquisa as ocorrências de tráfico de drogas e de homicídios, tomando-se 

como referência espacial a Zona Urbana de Feira de Santana – BA.   

Silva (2007) faz um panorama sobre o tráfico e consumo de drogas no mundo, 

na América Latina e no Brasil especificamente. Nesse estudo o autor diz que os países 

de economia avançada destacam-se pelos índices elevados de consumo de drogas. 

Estados Unidos, Espanha e Reino Unido são os maiores mercados consumidores no 

mundo. Para Mesquita (2005) os países capitalistas de economia periférica também são 

mercados consumidores, no entanto, se destacam mais pela produção de drogas e de 

substâncias utilizadas no refino, como também pela participação nas rotas de tráfico. 

Segundo Silva (2007) nos anos de 1990, a indústria do narcotráfico fortaleceu e 

estruturou poderosas redes criminais no Brasil, mais especificamente, interagindo com 

lavagem de dinheiro, contrabando, tráfico de armas, de pessoas, prostituição 

internacional e sequestro. Constitui-se, portanto, um mundo do crime amplo e 

complexo, com estrutura descentralizada e que perpassa todas as sociedades latino-

americanas e nelas grava suas marcas (Castells, 2000). 

Segundo documento da Conferência Nacional dos Municípios – CNM (2010) o 

consumo de drogas é um dos maiores problemas sociais e culturais do nosso tempo e as 

consequências geradas pelo consumo e tráfico de drogas é algo que vem preocupando a 

sociedade brasileira. Ainda de acordo com a CNM (2010) a questão da droga tomou 

proporção de grave problema de saúde pública e o Brasil começou a perceber que áreas 

da sociedade estão sendo fortemente afetadas pelos desdobramentos dessa questão 
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social. Por conta disso as áreas de saúde, assistência social, educação e segurança são as 

mais afetadas pelo tráfico e consumo de drogas.  

A partir dessa problemática, decorre a necessidade do aprimoramento de 

técnicas que auxiliem no processo de planejamento e tomada de decisão nos órgãos de 

Segurança Pública. É nesse contexto que entram as tecnologias de análise espacial como 

o Geoprocessamento e os Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Essas 

ferramentas vêm ocupando, nas últimas décadas, um importante espaço entre as 

tecnologias computacionais no tratamento de informações em que a localização 

geográfica é um importante atributo. Adotou-se o SIG e o Geoprocessamento por 

considerá-las tecnologias integradoras e sistemáticas de captura, armazenamento, 

consulta e análise de dados espaciais. Com isso demonstra-se a importância dessas 

ferramentas no auxílio aos serviços de segurança pública que atuam no enfrentamento, 

controle e prevenção de ocorrência de uso e tráfico de drogas.  

Os resultados deste estudo destinam-se a produção do conhecimento em 

diferentes dimensões do problema investigado, como a importante ação da universidade 

no que tange ao seu papel social frente aos problemas da sociedade e dimensionamento 

do problema das drogas e suas consequências na sociedade. Outra parte importante 

desse trabalho é a caracterização e análise do espaço onde os crimes de tráfico de drogas 

se materializam. Analisar o processo de formação do espaço urbano de Feira de 

Santana, perpassando pela sua estrutura e arranjo físico e pelas relações sociais de 

(re)produção do espaço geográfico é essencial para compreender um fenômeno tão 

multifacetado como o tráfico de drogas. Além disso, o entendimento dessa problemática 

dentro da esfera socioeconômica auxilia nas tomadas de decisões e na criação de 

medidas mitigadoras dos efeitos nocivos desse tipo de violência. O objetivo desse 

estudo é analisar a associação entre tráfico de drogas e vulnerabilidade socioeconômica 

na zona urbana de Feira de Santana no período de 2006 a 2011. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a associação entre tráfico de drogas e vulnerabilidade socioeconômica na zona 

urbana de Feira de Santana no período de 2006 a 2011. 

1.2.2 Objetivos específicos 

I – Espacializar as ocorrências de tráfico de drogas na zona urbana de Feira de Santana 

entre os de 2006 a 2011 

II – Verificar a correlação entre a ocorrência de tráfico de drogas e homicídios no ano 

de 2010. 

III – Descrever os aspectos socioeconômicos de forma integrada gerando o índice de 

vulnerabilidade socioeconômica 

IV – Verificar a associação espacial das ocorrências de tráfico de drogas com as 

características socioeconômicas dos bairros de Feira de Santana  

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta pesquisa está organizada por capítulos conforme orientação do Programa de 

Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente.  

 O capítulo 1, já apresentado, é introdutório, onde o objeto do estudo foi 

contextualizado a abordagem a ser feita no desenvolvimento do trabalho destacando-se 

a importância do geoprocessamento no mapeamento da criminalidade, assim como, 

buscando entender o contexto social em que o fenômeno do tráfico de drogas ocorre. 

Apresenta-se também a justificativa e os objetivos da pesquisa. O capítulo 2 apresenta a 

revisão de literatura, com os principais conceitos e abordagens teóricas utilizadas para 

embasar a pesquisa. O capítulo 3 apresenta uma discussão sobre os materiais e 

procedimentos metodológicos traçados de forma linear para o cumprimento dos 

objetivos 

No capítulo 4 são mostrados os resultados, as análises e discussão dos mesmos. 

Este capítulo discorre sobre associação entre ocorrências de tráfico de drogas, 

homicídios e características socioeconômicas da população urbana de Feira de Santana. 

Esta parte do texto aborda a localização geográfica do fenômeno, bem como a 

associação espacial entre os fatos. Trata também da caracterização e análise do espaço 

da materialização do tráfico de drogas em Feira de Santana. É apresentada a estrutura do 

banco de dados, a análise estatística das ocorrências de tráfico de drogas e de 
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homicídios, a análise estatística descritiva dos dados socioeconômicos da população, a 

associação entre ocorrências de tráfico de drogas e aspectos socioeconômicos da 

população da zona urbana de Feira de Santana. 

O capítulo 5 versa sobre as considerações finais. Compõe ainda o texto uma lista 

de referencias bibliográficas que auxiliaram na construção do texto dissertativo.
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 INTRODUÇÃO 

Para o desenvolvimento do estudo fez-se necessário à utilização de alguns 

conceitos que fundamentaram teoricamente a pesquisa. Os temas abordados foram 

sintetizados e apresentados em um encadeamento lógico para propiciar um melhor 

entendimento acerca do objeto estudado. Dessa forma elegeu-se os seguintes temas: 

violência urbana; espaço urbano; segurança pública; tráfico de drogas; homicídios; 

mapeamento da criminalidade; geoprocessamento; sistemas de informações geográficas. 

 

2.2 EMBASAMENTO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

2.2.1 CONCEITUANDO VIOLÊNCIA 

Não há quem não identifique uma ação ou situação violenta, porém conceituar 

violência é muito difícil visto que a ação geradora ou sentimento relativo à violência 

pode ter significados múltiplos e diferentes dependentes da cultura, momento e 

condições nas quais elas ocorrem. Numa definição mais geral, a violência pode ser 

conceituada como: 

 

“sob todas as formas de suas inúmeras manifestações, pode ser considerada 

como uma vis vale dizer, como uma força que transgride os limites dos seres 

humanos, tanto na sua realidade física e psíquica, quanto no campo de suas 

realizações sociais, éticas, estéticas, políticas e religiosas. Em outras palavras, 

a violência, sob todas as suas formas, desrespeita os direitos fundamentais do 

ser humano, sem os quais o homem deixa de ser considerado como sujeito de 

direitos e de deveres, e passa a ser olhado como um puro e simples objeto.” 

(ROCHA, 1996. pág.10) 

 

A Organização Mundial da Saúde – OMS (2002) define a violência como: “o 

uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou 

contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, 

dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação”. A definição dada pela 

OMS associa intencionalidade com a realização do ato, independentemente do resultado 

produzido. São excluídos da definição os incidentes não intencionais, tais como a 

maioria dos ferimentos no trânsito e queimaduras em incêndio. Neste sentido podemos 

conceber a violência como algo não natural, mas derivada do desequilíbrio das relações 

sociais, políticas e econômicas.  

Para Gullo (1998) a violência é um fenômeno complexo que envolve causas 

múltiplas e apresenta várias definições. O referido autor afirma que “sua compreensão 
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requer uma abordagem interdisciplinar que busque teorizá-la e entendê-la a partir da 

análise dos diferentes questionamentos realizados pelas diversas áreas do saber 

científico” (GULLO, 1998. pág. 106). A esse respeito, Santana (2004) afirma que a 

multicausalidade é uma característica inerente à violência, o que significa que uma 

variedade de fatores suficientes e/ou necessários produz tanto efeitos similares como 

diversos. Por esta razão, é importante investigar esses fatores. Dentre os quais, encontra-

se a pobreza, geradora de situações favoráveis ao desenvolvimento da violência em 

determinados espaços.  

Das inúmeras manifestações e conceituações da violência, neste trabalho o foco 

será direcionado para a violência urbana, ou seja, para as formas e expressões que o ato 

violento assume no espaço físico da cidade e nas relações sociais existentes nela, 

enfatizando as formas de violência associadas ao tráfico de drogas. 

 

2.3 VIOLÊNCIA URBANA 

Da mesma forma como conceituar violência não é uma tarefa fácil, devido à 

característica multifacetada desse fenômeno, é difícil encontrar uma definição unânime 

de violência urbana. Trata-se de um tema social extremamente abrangente e pouco 

elucidativo. A violência urbana se caracteriza como uma expressão particular dos atos 

violentos nos espaços urbanos (GULLO, 1998). Fazendo referência à violência urbana, 

concebe-se ela como:  

“diversas manifestações da violência interpessoal explícita que, além de 

terem lugar no ambiente urbano, apresentem uma conexão bastante forte com 

a espacialidade urbana e/ou com problemas e estratégias de sobrevivência 

que revelam ao observador, particularidades ao se concretizarem no meio 

citadino, ainda que não sejam exclusivamente ‘urbanos’ [...] e sejam 

alimentados por fatores que emergem e operam em diversas escalas, da local 

à internacional” Souza (2005, p. 52) 

 

  Esteves (1999) afirma que a violência urbana pode ser considerada um 

fenômeno social quando diz que a situação de marginalidade e desigualdades de alguns 

segmentos da sociedade conduz a comportamentos desviantes. Por outro lado, 

Waiselfisz (2011) afirma que o próprio conceito urbano, dá asas a esta fragmentação 

social. Para ele, a própria cidade é considerada como espaço capaz de gerar por si 

mesmo a violência.  

Dentre as teorias mais usadas por sociólogos nas definições das causas da 

criminalidade e da violência a que mais se encaixa no espaço urbano de Feira de 

Santana é a que nos diz que estes são fenômenos cuja origem se deve essencialmente a 
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fatores de natureza econômica, privação de oportunidades, desigualdade social e 

marginalização, haja vista estes fatores se tronarem estímulos decisivos para o 

comportamento criminoso. Os processos históricos e agentes formadores do espaço 

urbano feirense contribuíram para uma organização e apropriação espacial fragmentada 

e articulada por interesses divergentes, a qual se manifesta intensamente pela 

segregação socioespacial. Esta amplitude da desigualdade gera conflitos geralmente 

expressados por atos violentos, uma verdadeira resposta agressiva ao sistema desigual. 

 

2.4 A VIOLÊNCIA URBANA NO CONTEXTO DE FEIRA DE SANTANA – BA 

Pode-se perceber que a problemática da violência urbana surge através dos 

valores sociais, culturais, econômicos, políticos, espaciais e morais de cada sociedade.  

Segundo Reis et al (2009) o espaço urbano de Feira de Santana foi sendo construído ao 

longo da formação e expansão da cidade, por agentes com interesses distintos na forma 

de (re)produção e de apropriação desse espaço. A ação desses agentes promoveu a 

segregação socioespacial do espaço urbano feirense, que teve como consequência, a 

marginalização e o conflito entre as classes, o que resultou em ações geradoras de 

violência.  

Quando Corrêa (1989) aponta o espaço urbano como sendo fragmentado, 

articulado, condicionante social, repleto de símbolos e campo de lutas, ele está 

afirmando que este espaço é produto social, resultado de ações acumuladas através do 

tempo, e engendradas por agentes produtores e consumidores do espaço. Logo, devido a 

forma como foi produzido ao longo da história, o espaço urbano da cidade de Feira de 

Santana reflete todas as relações conflitantes existentes entre seus agentes construtores, 

estabelecendo relações de poder entre os diferentes atores das camadas sociais. 

Reis et al (2009), afirmam que a violência no espaço urbano em Feira de 

Santana, vem sofrendo um aumento gradativo a cada ano. Ainda segundo esses autores, 

as principais vítimas desta violência urbana são geralmente jovens do sexo masculino, e 

em quase todos os casos existe uma ligação entre violência e o uso e/ou o tráfico de 

drogas.  
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2.5 O ESPAÇO URBANO 

Para Correa (1989b) o espaço urbano é composto por um complexo de usos da 

terra, próximos entre si. É fragmentado em diversas áreas: centro da cidade, áreas 

industriais e áreas residenciais (divididas no aspecto socioeconômico). Esses 

fragmentos são articulados, pois entre eles ocorrem relações espaciais: fluxo de veículos 

e de pessoas, circulação de investimentos, operações de carga e descarga de 

mercadorias, deslocamentos quotidianos (trabalho, escola e etc.) e deslocamentos menos 

frequentes (idas ao cinema, shopping, cultos, missas, etc.) Pode-se dizer que o espaço 

urbano é um reflexo da sociedade que nele vive. Dessa forma pode-se conceituar: 

 

“o espaço urbano é mutável e é um fator condicionante da sociedade. Esse 

condicionamento se dá através de obras estruturais. A existência de 

estabelecimentos industriais e comerciais constitui fatores de 

desenvolvimento da economia de uma sociedade. Mas o homem, não se 

resume a esses aspectos, ele também é um ser simbólico, isso porque tem 

crenças, valores, mitos e a capacidade de atribuir símbolos” (SANTOS, 

1997) 

 

2.6 TRÁFICO DE DROGAS 

Para Morais (2005), apesar das drogas serem um fenômeno muito complexo, 

permanece sendo uma manifestação humana, portanto passível de entendimento por 

outros seres humanos. Neste trabalho o Tráfico de Drogas é abordado conforme define a 

Lei N° 11.343, de Agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas – SISNAD. Esta lei trás no seu escopo a definição do que é considerado 

droga e do que se constitui o crime de tráfico de drogas. A definição do que é droga 

encontra-se logo no primeiro artigo da referida Lei: 

“Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os 

produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou 

relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da 

União” (BRASIL, 2006). 

Já a definição do que se configura como tráfico de drogas está presente no 

Artigo 33, e diz que tráfico de drogas é: 

 
“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar” (BRASIL, 2006) 

 

Este trabalho utilizou dados de ocorrências já registradas pela Polícia Civil da 

Bahia, classificadas como Delito que infringe o Artigo 33 da Lei 11.343/06, portanto já 
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consideradas e constituídas como tráfico de drogas. Assim sendo não foi feita discussão 

aprofundada sobre a política de drogas no Brasil. Porém é importante contextualizar 

para tornar mais claro o conceito do objeto de estudo dessa pesquisa, que diz: 

“Nas últimas décadas do século XX intensificaram-se debates em torno da 

questão das drogas, devido ao crescimento do consumo, produção e do 

tráfico em escala mundial. Em relatório divulgado pela Organização das 

Nações Unidas - ONU, 2005 foi mostrado que 4,7% da população mundial 

acima de 15 anos consumiu drogas ilegais no período de 2000-2001. Foi 

registrada, em números absolutos, uma elevação de 185 milhões para 200 

milhões de consumidores.” (SILVA, 2007. Pág. 02) 

 

Mesquita (2005) afirma que os países de economia avançada destacam-se pelos 

índices elevados de consumo de drogas: Estados Unidos, Espanha e Reino Unido são os 

maiores mercados consumidores no mundo. Já os países capitalistas de economia 

periférica também são mercados consumidores, no entanto, se destacam mais pela 

produção de drogas e de substâncias utilizadas no refino, como também pela 

participação nas rotas de tráfico. Os registros policiais sobre a ocorrência de tráfico de 

drogas em Feira de Santana dão conta de que no município houve apenas crimes 

relacionados a tráfico, uso e armazenamento de drogas, não sendo registrado nenhum 

crime associado a produção. 

A realidade das drogas tem emergido no debate a nível municipal em Feira de 

Santana muito em razão dos conflitos enfrentados nas grandes e médias cidades 

brasileiras pela dimensão territorial assumida pelo tráfico. Essa realidade emerge como 

questão central vinculada ao aumento da violência urbana no município, da produção, 

da comercialização e do consumo dessas substâncias. 

 

2.7 A RELAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIOS 

Alguns autores (ANDRADE et al, 2011; BEATO FILHO et al, 2001; LIMA et 

al 2002) atribuem as desigualdades sociais, a concentração populacional, o crescimento 

urbano sem planejamento, a posse de arma de fogo e o consumo e comercialização de 

drogas ilegais como fatores determinantes para o substancial aumento dos homicídios 

no Brasil.  Beato Filho et al (2001) afirmam que há uma relação direta entre muitos 

casos de homicídios e tráfico de drogas, por diversos fatores, como a disputa por pontos 

de venda que gera violência entre traficantes e a ação de sujeitos sob o efeito das 

substancias entorpecentes. 

A relação drogas/violência foi objeto de estudo de Sapori et al (2010). Esses 

autores se basearam em estudos norte-americanos, principalmente nos estudos de 
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Goldstein (1997), que afirma que os homicídios decorrentes do consumo e do comércio 

de drogas podem ocorrer em três contextos distintos: 

 

a) efeitos psicofarmacológicos das drogas, de modo que após a ingestão da 

droga, alguns indivíduos podem se tornar irracionais ao ponto de agirem 

de forma violenta. A violência psicofarmacológica pode resultar também 

da irritabilidade associada a síndromes de substâncias que causam 

dependência química. Além disso, o uso da droga pode contribuir para 

que o indivíduo comporte-se violentamente como também pode alterar 

seu comportamento de tal maneira a aumentar seus riscos de vitimização; 

b) formação de compulsão econômica, que deve ser compreendida como 

o potencial que a dependência da droga tem na ocorrência de crimes 

contra o patrimônio. Alguns usuários de drogas são compelidos a se 

engajarem em atividades criminosas, perpetrando roubos e furtos, para 

obterem recursos econômicos necessários ao financiamento do consumo 

contumaz. Em diversas situações, onde há reação das vítimas, ou 

descontrole emocional do criminoso, podem ocorrer homicídios; c)  

violência  sistêmica,  que  está  relacionada  à  dinâmica  do  comércio  

das  drogas, especialmente as drogas ilícitas.  Incluem-se aqui disputas 

territoriais entre traficantes rivais, afirmação de códigos de condutas no 

interior dos grupos de traficantes, eliminação de informantes, punições 

por adulteração de drogas, punições por dívidas não pagas, entre outros 

conflitos que emergem no processo de comercialização do produto. 

(GOLDSTEIN, 1985 pág 3-6) 

 

2.8 A SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 

Segundo Soares (2006) várias são as matrizes da criminalidade e suas 

manifestações variam conforme as regiões do país e dos estados. O Brasil é tão diverso 

que nenhuma generalização se sustenta e sua multiplicidade também o torna refratário a 

soluções uniformes. Essa instabilidade provocada pela magnitude da criminalidade 

violenta nas grandes cidades recai sobre uma discussão acerca das políticas de 

segurança pública. Segundo Soares (2003), “a segurança pública é uma atividade 

pertinente aos órgãos estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito de 

proteger a cidadania, prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e da 

violência, efetivas ou potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites 

da lei”. Esse conceito coloca a segurança pública como uma atividade inerente as ações 

do Estado de combate e prevenção da violência e da criminalidade. Porém, é bem 

comum em tempos atuais, ouvirmos dizer que o problema da segurança pública diz 

respeito a todos.  

Em face da atribuição dada ao Estado, é importante salientar a diferença entre 

políticas de segurança pública e políticas públicas de segurança (OLIVEIRA, 2002). 

Ainda segundo Oliveira (2002, pág. 47) “políticas de segurança pública é expressão 

referente às atividades tipicamente policiais, é a atuação policial “strictu sensu”. 
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Políticas públicas de segurança é expressão que engloba as diversas ações, 

governamentais e não governamentais, que sofrem impactos ou causam impacto no 

problema da criminalidade e da violência”. 

As forças de segurança buscam aprimorar-se a cada dia e atingir níveis que 

alcancem a expectativa da sociedade como um todo, imbuídos pelo respeito e à defesa 

dos direitos fundamentais do cidadão e, sob esta óptica, compete ao Estado garantir a 

segurança de pessoas e bens na totalidade do território brasileiro, a defesa 

dos interesses nacionais, o respeito pelas leis e a manutenção da paz e ordem pública. O 

uso de ferramentas como o geoprocessamento, atrelado ao Sistema de Informações 

Geográficas – SIG pode se constituir hoje numa poderosa alternativa para a 

instrumentalização de políticas públicas de segurança com vistas ao enfrentamento da 

criminalidade urbana, ampliando o alcance e aumentando a eficácia de ações de 

promoção da segurança pública.  

 

2.9 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Os Sistemas de Informações Geográficas, também conhecidos como SIG, são 

ferramentas de fundamental importância quando se pretende realizar uma análise 

espacial. Segundo Câmara (1996) os SIGs são sistemas automatizados usados para 

armazenar, analisar e manipular dados geográficos. A esse processamento de dados 

informatizados damos o nome de geoprocessamento, técnica que utiliza informações 

espaciais de diferentes elementos, para aquisição e análise de dados georreferenciados. 

Os Sistemas de Informações Geográficas ou Sistema de Informações Geo-

referenciadas: 

“necessitam usar o meio digital, portanto, o uso intensivo da informática é 

imprescindível; deve existir uma base de dados integrada, estes dados 

precisam estar geo-referenciados e com controle de erro; devem conter 

funções de análises destes dados que variem de álgebra cumulativa 

(operações tipo soma, subtração, multiplicação, divisão etc.) até álgebra não 

cumulativa (operações lógicas).” (Silva, 1999. p. 45) 

 

Silva (1999) afirma que os dados no SIG podem ter uma estrutura do tipo textual, 

quando está em forma de texto, meramente descrito e, portanto, sem interpretação; do 

tipo numérico, quando os fatos reais são representados a partir de números; do tipo 

vetorial, os quais se referem à representação gráfica de um objeto geográfico, 

utilizando-se das entidades básicas como pontos, linhas e polígonos ou do tipo matricial 

(raster), que dizem respeito àqueles que possuem uma estrutura definida em pixels (do 



26 
 

inglês “picture element”), a menor unidade de uma imagem, distribuídos em linhas e 

colunas.  

Os bancos de dados construídos em formato de SIG contêm uma coleção de dados 

espaciais e descritivos, relacionados e organizados, para armazenamento e recuperação 

pelo usuário (Câmara, 2011). Desta forma, o SIG representa uma ferramenta de grande 

apoio para estudos geográficos, proporcionando melhor leitura do espaço, dinamismo e 

confiabilidade nos dados gerados. “O uso do SIG vem sendo cada vez mais necessário 

para a observação do espaço geográfico, uma vez que potencializa sua análise, e quando 

aplicadas à gestão urbana devem objetivar, além da cartografia automatizada, o subsidio 

e a implementação de políticas públicas, por meio do monitoramento e processamento 

de dados, visando sempre o benefício social de forma total”. (SOUZA, et al, 2005. pág. 

29). 

 

2.10 GEOPROCESSAMENTO, MAPEAMENTO E ANÁLISE DA 

CRIMINALIDADE  

O geoprocessamento como ferramentas de gestão e monitoramento da 

organização territorial, pode auxiliar políticas de combate e prevenção da criminalidade. 

Essas tecnologias abrem possibilidades de progresso e bem-estar social, porém essa 

vantagem ocorre somente como resultado do gerenciamento e uso efetivo da informação 

processada pela tecnologia.  

Não é de agora que o mapeamento e monitoramento da violência é parte 

integrante da análise criminalística. O Departamento de Polícia da cidade de Nova 

Iorque, por exemplo, utiliza mapas desde 1900. O mapeamento da criminalidade 

tradicional consistia em alfinetes pregados em uma representação 'jumbo' de uma 

jurisdição (HARRIES, 1990). Os mapas produzidos até então, eram estáticos, ou seja, 

não havia possibilidades de uma análise investigativa de manipulação e monitoramento 

de contínuo dos dados, além da difícil leitura e armazenamento. 

Contudo, os mapas de alfinetes ainda são utilizados, por suas escalas permitirem 

uma boa visualização de toda uma jurisdição, além do baixo custo de tecnologia e 

pessoal sem qualificação específica. Atualmente, o mapeamento da criminalidade pode 

ser realizado com auxílio do computador, utilizando ícones e símbolos para 

demonstrarem o local e o tipo de crime e a intensidade da ocorrência numa determinada 

área de atuação policial (NOGUEIRA, 2010).  
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Para Máximo (2004) o mapeamento da criminalidade surge como uma 

ferramenta computacional importante para visualização, análise e tomada de decisão 

para determinadas situações que comprometam a segurança do cidadão. Além disso, a 

localização geográfica de tais fenômenos é um fator fundamental para a logística 

envolvida nas operações de segurança. 

Para Oleriano (2007) o planejamento estratégico é um meio para a redução de 

índices de criminalidade. Assim, os estudos que visam o mapeamento da criminalidade 

devem ser incentivados uma vez que compõem conjunto de ferramentas para o 

planejamento estratégico. O geoprocessamento do tráfico de drogas permite identificar 

as tendências e padrões desse fenômeno, o perfil social e locacional dos envolvidos nos 

fatos, entre outros. Permite ainda a construção de mapas de criminalidade que auxiliam 

na visualização dos dados, facilitando assim a interpretação das informações (SOUZA, 

SANTOS e ROSA, 2005). Assim, o mapeamento da criminalidade relacionada ao 

tráfico de drogas, na zona urbana de Feira de Santana, surge como uma ferramenta 

muito importante no auxilio ao enfretamento, controle e prevenção da desse tipo de 

violência. 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa constitui-se em um recorte do projeto intitulado “Drogas e 

Homicídios no Estado da Bahia: o papel do disque-denúncia”. Trata-se de trabalho que 

envolve pesquisa e extensão, de caráter interinstitucional e interdisciplinar, envolvendo 

a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), por intermédio do Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades Sociais (NUDES) e do Núcleo de 

Geociências, e a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia – BA, 

representada pela Superintendência Integrada da Ação Policial SIAP e a 

Superintendência de Inteligência – SI.  

Os dados referentes ao tráfico de drogas utilizados nessa pesquisa foram 

coletados junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia – SSP/BA, no 

banco de registros da Polícia Civil, e na Superintendência de Inteligência – SI. Foram 

disponibilizadas as seguintes informações: data da ocorrência; município de Feira de 

Santana; delito de tráfico de drogas; número boletim de ocorrência; logradouro da 

ocorrência e histórico da diligência policial.  

As informações sobre os aspectos socioeconômicos da zona urbana de Feira de 

Santana foram levantados junto ao IBGE. Coletaram-se dados referentes ao Censo 

Demográfico de 2010, primeiro censo a divulgar informações e características da 

população adotando os bairros como unidade de análise. Foram considerados os 

seguintes indicadores como variáveis: proporção de pessoas do sexo masculino; 

proporção de negros (pretos e pardos); taxa de alfabetização; taxa de rede geral de 

distribuição de água; taxa de domicílios com lixo coletado por serviço de limpeza;  faixa 

etária (idade média) e rendimento médio. A população do estudo é o espaço urbano de 

Feira de Santana, tomando-se como unidade de análise os 44 bairros que o compõe. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDO 

O universo dos dados e os objetivos propostos direcionaram a escolha dos 

principais métodos utilizados nessa pesquisa: o Estudo Ecológico do tipo Exploratório e 

a Modelagem Cartográfica Espacial.   

A escolha do Estudo Ecológico justifica-se pelo fato de que nessa pesquisa a 

unidade de observação é um grupo, agregado por fatores geográficos e não o indivíduo. 

As medidas usadas representam características de grupos populacionais. Segundo 
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Pereira (2000) umas das principais vantagens de se usar esse método é a possibilidade 

de usar variadas fontes de dados secundários, pois isso traz grandes vantagens como a 

sua facilidade de execução, a rapidez com que se podem obter resultados e o fato de 

serem financeiramente pouco exigentes. Mas o mesmo autor alerta para as limitações 

desses estudos, pelo fato de serem estudos observacionais.  Pereira (2000) diz que a 

maior limitação dos estudos ecológicos é a chamada falácia ecológica que resulta de 

inferências causais em relação a indivíduos tendo como base observações de grupos. 

 As áreas geográficas foram utilizadas como unidades de análises determinando 

uma área mais específica de análise, que nesse caso é a Zona Urbana de Feira de 

Santana e seus 44 bairros. A análise exploratória foi adotada pelo fato de que não existe 

uma hipótese formulada, portanto uma exploração foi feita para ver quais variáveis se 

associam com o tráfico de drogas. Buscou-se correlacionar dados sobre ocorrência de 

tráfico de drogas e homicídios por bairro de Feira de Santana com indicadores sociais 

do local no sentido de encontrar associações entre essas variáveis.  

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A primeira etapa constou de levantamento bibliográfico sobre a temática em 

questão. Foi consultado o acervo das Bibliotecas da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades Sociais 

(NUDES/DSAU/UEFS), da Biblioteca da PPGM, bem como teses, dissertações, 

revistas e demais pesquisas disponíveis na internet nas bibliotecas on-line de diversas 

universidades nacionais e internacionais na busca e seleção do material de base.  

Na segunda etapa foi realizada coleta de dados na Secretaria de Segurança 

Pública do Estado da Bahia (SSP/BA) junto à Polícia Civil do Estado da Bahia. Os 

dados coletados foram referentes às ocorrências de tráfico de drogas entre os anos 2006 

a 2011 e as ocorrências de homicídios no ano de 2010 com recorte espacial na zona 

urbana de Feira de Santana. Foram coletados dados referentes aos aspectos 

socioeconômicos da população residente nos 44 bairros da zona urbana de Feira de 

Santana no banco de dados do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). 

Estes dados foram referentes ao Censo Demográfico de 2010. O ano de 2010 foi 

escolhido por ser um ano de divulgação de resultados de pesquisas censitárias do IBGE 

que revelam as características sociais, econômicas e demográficas da população 

brasileira. Assim, foram utilizados dados mais confiáveis e próximos da realidade  
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Na terceira etapa realizou-se a estruturação e sistematização dos dados coletados 

organizado-os em ambiente SIG, onde foram devidamente tabulados. Para tanto, foram 

construídas tabelas contendo dados relevantes ao estudo. Estas tabelas foram adequadas 

em estruturas compatíveis aos softwares de geoprocessamento, sobretudo o ArcGIS nas 

versões 9.3 e versão 10.0.  

Na quarta etapa foi feita a caracterização da distribuição e evolução das 

atividades criminais referentes ao uso e tráfico de drogas - foram gerados gráficos e 

mapas que serviram de auxílio para a caracterização, compreensão e visibilidade dos 

fatos ocorridos no período estudado. A partir desses dados foi possível avaliar a 

distribuição, bem como a evolução da criminalidade relacionada ao tráfico de drogas na 

zona urbana de Feira de Santana. Esses dados foram agregados a outras informações, 

tais como os indicadores socioeconômicos da população por bairros onde houveram 

ocorrências registradas. 

A quinta etapa consistiu na análise estatística da correlação bruta entre as 

ocorrências de tráfico de drogas e homicídio. Para se verificar a associação entre as 

variáveis estudadas, adotou-se o diagrama de dispersão. Segundo Triola (2008) esse 

dispositivo é bastante útil para se verificar a associação entre duas variáveis 

quantitativas, ou entre dois conjuntos de dados. Sua associação pode ser quantificada 

utilizando-se uma medida estatística chamada de coeficiente de correlação ou grau de 

associação. A partir da análise da linha de tendência central, o gráfico mostra uma 

correlação positiva, pois as duas variáveis em média crescem no mesmo sentido. Mas 

uma correlação positiva não indica que os aumentos sucessivos em uma variável causa 

aumentos sucessivos em outra. Para se mensurar o grau de correlação entre essas 

variáveis adotou-se como parâmetro o coeficiente de correlação de Pearson (r), onde o 

valor de r varia entre -1 (correlação negativa perfeita) e +1 (correlação positiva 

perfeita). Na apresentação dos dados foram utilizadas tabelas com as informações 

geradas a partir das análises. Para o armazenamento, processamento e análise foram 

utilizados os softwares Microsoft Office Word e Excel 2007 para Windows e R pacote 

estatístico de domínio público.  

Na sexta etapa foi feita a associação entre as ocorrências de tráfico de drogas e 

os aspectos socioeconômicos e demográficos da população da zona urbana de Feira de 

Santana. Nesta etapa foi feita também a modelagem cartográfica composta por técnicas 

e procedimentos que permitiram sobreposição de diversos planos de informações e a 

realização de operações matemáticas com os mesmos. Dentro das linguagens da 
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modelagem cartográfica adotou-se a álgebra de mapas onde se utilizou sequencias de 

funções primitivas para realizar uma análise complexa de mapas. Cada uma das 

variáveis socioeconômicas e demográficas escolhidas se constituiu num plano de 

informação em formato de mapas, que foram integrados por meio de modelagem 

cartográfica.  

Foram testados dois métodos de álgebra de mapas: o Raster Calculator 

(calculadora Raster) e o Weighted Overlay. Segundo McCoy e Johnston (2001) o 

primeiro método é uma calculadora que permite a criação de operações matemáticas 

com dados matriciais através da inserção manual das expressões. Ainda segundo os 

autores citados, o segundo método permite combinar dados espaciais multifonte para 

produzir novos mapas a partir de dados existentes, além de servir para fazer previsões 

através de modelos e fornecer apoio em processos de tomada de decisão. O método 

escolhido e aplicado foi o Weighted Overlay (inferência média ponderada) por 

apresentar resultados mais satisfatórios e condizentes com o cruzamento dos planos de 

informações. Mas antes disso, os dados passaram por diversos processos de modelagem 

cartográfica que precedem a álgebra de mapas. Os dados adquiridos nos formatos 

textual e numérico foram inseridos numa base de dados em ambiente de Sistema de 

Informações Geográficas, trabalhada no aplicativo ArcGIS 10.0. Através da ferramenta 

spatial join, realizou-se a junção dos dados em formato textual a um arquivo vetorial 

georreferenciado correspondente a área em estudo. Em seguida através do processo de 

conversão (conversion) de arquivos vetoriais para arquivos raster os dados foram 

transformados em matrizes. Essa operação justifica-se pelo fato de que a álgebra de 

mapas só é possível de ser realizada com dados no formato matricial, ou seja, de linha e 

colunas. Após esse procedimento foi feito o processo de reclassificação dos arquivos 

rasters. O fluxograma abaixo (Figura – 1) esquematiza toda a modelagem cartográfica 

elaborada:  
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Figura 1 - Fluxograma da modelagem cartográfica sobreposição ponderada (weighted overlay) 

 

Os mapas receberam pesos diferentes conforme maior ou menor importância 

relativa das variáveis selecionadas e gerou um indicador ponderado que permitiu 

classificar os bairros conforme maior ou menor vulnerabilidade socioeconômica. Essa 

soma ponderada gerou um mapa representando o perfil dos bairros mais vulneráveis 

socioeconomicamente. Os mapas receberam pesos diferentes conforme maior ou menor 

importância relativa das variáveis selecionadas conforme as tabelas 1.  

Por mais que a atribuição de pesos na álgebra de mapas possa ser feita de 

maneira subjetiva, neste trabalho buscou-se embasamento na literatura no que se refere 

as pesquisas que estudam indicadores de vulnerabilidade socioeconômica da população 

a partir da junção de dados, como Araújo (2001), Silva (2007), Nogueira (2010), Beato 

Filho (2012). Com base nesses referenciais citados as classes que tiveram maior 

relevância e, portanto, os maiores pesos foram a proporção de pessoas com renda média 

mensal de até 1 salário mínimo e taxa de alfabetização com 23% cada. As demais 

classes tiveram pesos iguais a 18%.  
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Tabela 1 – Variáveis e ponderação 

Variável Peso (%) 

Proporção de pessoas com renda média mensal de até 1 salário mínimo 23% 

Taxa de alfabetização 23% 

Taxa de domicílios que possuem acesso a rede geral de distribuição de água 18% 

Taxa de domicílios que possuem ligação na rede geral de esgoto ou fossa séptica 18% 

Taxa de domicílios que possuem coleta de lixo 18% 

 

Os critérios definidos para a estratificação consideraram, em cada bairro: a 

proporção de pessoas que ganham até um salário mínimo; a taxa de alfabetização; a taxa 

de domicílios que possuem acesso a rede geral de distribuição de água; a taxa de 

domicílios que possuem ligação na rede geral de esgoto ou fossa séptica e a taxa de 

domicílios que possuem coleta de lixo. 

Os mapas foram elaborados para dimensionar espacialmente cada indicador, que 

foram divididos em quatro classes. Foram testados 4 métodos de classificação 

automáticas: Algorítimo de Jenks ou quebra natural (natural break Jenks), intervalos 

iguais, desvio-padrão e quartis. A quebra natural de Jenks agrupa os dados em classes 

utilizando um algoritmo que calcula valores de agrupamentos de dados com base nos 

valores de distribuição. A otimização baseada em Jenks visa reduzir a variância dentro 

dos grupos e maximizar a variância entre os grupos.  

No método dos intervalos iguais, são estabelecidos intervalos fixos entre os 

dados de maneira que a compreensão da legenda é facilitada. De acordo com Slocum  et  

al.  (2005,  p.75),  dentre  as  vantagens  desse  método  de classificação destacam-se  a  

facilidade  no  cálculo  dos  intervalos,  a  fácil  compreensão  da legenda,  no  entanto  a  

principal  desvantagem  desse  tipo  de  classificação  encontra-se  no fato  de  que,  

dependendo  de  como  o  dado  se  distribui,  muitas  vezes  algumas  classes podem  

ficar  vazias,  ou  seja  sem  dados,  o  que  não  é  aconselhável  quando  se  elabora  um 

mapa. 

No método de classificação do desvio padrão, o número de classes para a  

divisão dos dados é fixado em 5 sendo os  limites  de  classe  estabelecidos  da  seguinte 

maneira:  valor  mínimo,  média  –  1  desvio  padrão,  média  –  0,5  desvio  padrão,  

média  +0,5 desvio padrão e máximo (GIRARDI, 2008, p.24). Esse método de 

classificação leva em conta o modo como os dados estão distribuídos ao longo da linha 

numérica, além de facilitar o cálculo dos limites da classe.  Entre as desvantagens desse 

método está o fato de que funcione melhor para série de dados distribuídos em uma 
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curva normal e que necessite de alguns conhecimentos básicos em estatística para que 

possa ser calculado (SLOCUM  et  al.,2005, p.83). 

No método de classificação por quartis cada classe contém o mesmo número de 

feições. Inicialmente os dados à serem classificados são ordenados e é encontrado o 

valor da mediana, em seguida, os sub-conjuntos acima e abaixo da mediana são 

subdivididos. Entre as vantagens do método de classificação dos quartis, de acordo com 

Slocum  et  al.  (2005,  p.83),  consiste  no  cálculo  fácil  e  manual  dos  limites  da 

classificação  e  ainda  o  fato  de  haver  uma  classe  separada  para  os  valores  

mínimo  e máximo, o que permite uma base para a comparação das amostras das outras 

classes. Dentre as maiores desvantagens desse método de classificação inclui não 

considerar a concentração dos valores dos dados, uma vez que o número de valores de 

cada classe é fixo (SLOCUM et al., 2005, p.82). 

Elucidados os métodos de classificação testados para a elaboração do mapa de 

ocorrência de tráfico de drogas e vulnerabilidade socioeconômica e compreendo o mapa 

como uma representação da realidade, e que essa representação precisa ser a mais fiel 

possível, adotou-se o método de classificação dos quartis, por se apresentar como o 

mais condizente com a configuração real do espaço urbano de Feira de Santana. Assim, 

as classes foram definidas em agrupamentos de acordo com os valores registrados de 

cada unidade (no caso, os bairros). 

A associação entre as duas variáveis foi medida através da análise cruzada de 

dois mapas: um contendo a soma das ocorrências de tráfico de drogas na zona urbana de 

Feira de Santana entre 2006 e 2011 e o outro contendo a soma algébrica ponderada de 

todas as variáveis socioeconômicas e demográficas escolhidas para esse estudo. Essa 

soma algébrica culminou num indicador de vulnerabilidade socioeconômica. O passo 

seguinte foi criar as classes para o mapa final, que contem o cruzamento das 

informações espaciais Ocorrência de Tráfico de Drogas (TD) X Vulnerabilidade 

socioeconômica (VS). Inicialmente foram definidos os pesos e nomenclaturas 

apresentadas nas tabelas 2 e 3:  
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Tabela 2 - Pesos e classes dos mapas de Vulnerabilidade Social 

Pesos Classes do Mapa de VS Classe para o mapa final 

1 Baixa Não vulnerável socioeconomicamente 

2 Média Não vulnerável socioeconomicamente 

3 Alta Vulnerável socioeconomicamente 

4 Muito Alta Vulnerável socioeconomicamente 

 

Tabela 3 – Pesos e classes do mapa de TD 

Pesos Classes do Mapa de TD Classe para o mapa final 

1 Baixa Baixa ocorrência de tráfico de drogas 

2 Média-baixa Baixa ocorrência de tráfico de drogas 

3 Média Média ocorrência de tráfico de drogas 

4 Média-Alta Alta ocorrência de tráfico de drogas 

5 Alta Alta ocorrência de tráfico de drogas 

A partir dos valores obtidos nas reclassificações dos dois arquivos trabalhados e 

posterior cruzamento, criou-se a seguinte legenda para o mapa final:  

•Área com alta ocorrência de tráfico de drogas e vulnerável 

socioeconomicamente;  

•Área com alta ocorrência de tráfico de drogas e não vulnerável 

socioeconomicamente;  

•Área com média ocorrência de tráfico de drogas e média vulnerabilidade 

socioeconômica;  

•Área com baixa ocorrência de tráfico de drogas e vulnerável 

socioeconomicamente;  

•Área com baixa ocorrência de tráfico de drogas e não vulnerável 

socioeconomicamente 
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Figura 2 – Fluxograma metodológico 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Caracterizar e analisar o espaço onde os crimes de tráfico de drogas se 

materializam é extremamente importante para compreender o contexto e dinâmica dessa 

atividade dentro do espaço urbano, pois esse tipo de violência caracteriza-se por ser um 

fenômeno multifacetado. A partir disso, pretende-se neste trabalho analisar o processo 

de (trans)formação do espaço urbano de Feira de Santana e como este tornou-se 

propenso ao desenvolvimento de atividades criminosas relacionadas ao tráfico de 

drogas. Para tanto se fez necessário discutir sobre o processo de (re)produção do espaço 

urbano feirense.  

No caso de Feira de Santana, tomou-se como marco fundamental dessa 

transformação física e cultural a implantação do Centro Industrial Subaé – CIS em 

1970, para compreender o contexto atual do seu espaço urbano, perpassando além da 

sua estrutura e arranjo físico, pelas relações e características socioeconômicas. 

Antes do aprofundamento nas questões que dizem respeito a produção do espaço 

urbano feirense, cabe aqui caracterizar e localizar em linhas gerais o município em 

questão. Feira de Santana está situada no leste da Bahia, a 109 Km de Salvador, a 

capital do Estado, ocupando uma extensão territorial de 1.344 Km² numa região de 

tabuleiros interioranos (plana), com uma média de 257m de altitude. Situa-se entre, 

entre a zona da Mata e o Sertão, numa área de transição denominada Agreste baiano, 

tendo, portanto, quase totalidade de seu território (96%), inserido no Polígono das 

Secas. O tipo climático predominante é o tropical subúmido, com temperatura média 

anual em torno dos 23,5°C e pluviosidade média anual 1019 mm (INMET, 2010). 

Possui uma população de 556.642 habitantes, sendo que 510.736 (80%) vivem na área 

urbana e a 46.022 (20%) vivem na zona rural (IBGE, 2010). A densidade demográfica 

de Feira de Santana é de 444,75 hab./km², dado de extrema importância para 

compreendermos a dinâmica populacional do município. 

No que diz respeito à localização no Estado (Figura 3), o município integra a 

Microrregião Geográfica de Feira de Santana, que faz parte da Mesorregião do Centro 

Norte Baiano, na zona de planície entre o Recôncavo e os tabuleiros semiáridos do 

Nordeste baiano (coordenadas geográficas: -12º1524S e 38º5753O). 
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Figura 3 – Mapa de Localização de Feira de Santana – BA 

Fonte: IBGE, 2007. 
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O processo de urbanização de Feira de Santana, não difere da forma de como 

esse fenômeno se deu na grande maioria das cidades brasileiras de grande e médio 

porte, onde a industrialização foi a força motriz do crescimento urbano. Os problemas 

recorrentes disso também se assemelham, sobretudo, a falta de planejamento e 

infraestrutura urbana para suportar o surto do crescimento populacional, e a luz disso às 

desigualdades sociais, a violência e a segregação socioespacial.  

O processo de industrialização de Feira de Santana teve início com a 

implantação do Centro Industrial Subaé – CIS, em meados de 1970, projeto gerado a 

partir da política desenvolvimentista que o Estado da Bahia passou a adotar a partir de 

1950, com um processo marcante de descentralização política e com políticas 

territoriais. (FREITAS 1998; VIEIRA 2009). Conforme afirma Freitas (1998): 

 
“O Centro Industrial do Subaé (CIS) foi utilizado pelo Estado para ilustrar o 

desenvolvimento regional/territorial. Criado através da Lei Municipal nº 690, 

em 14 de dezembro de 1970, é constituído por dois Distritos Industriais, um 

deles instalado no bairro do Tomba, área que se situa na parte sul da cidade e 

é responsável pelo acesso à BR 101, e o outro, às margens da BR 324, em 

contato direto com a capital; ocupa, portanto, Feira de Santana uma posição 

privilegiada, pois além de ser considerada o maior entroncamento rodoviário 

do Norte-Nordeste do país, é o único município que, não sendo capital, detém 

um centro industrial de médio porte” (FREITAS, 1998. Pág 17) 

 

O processo de evolução urbana ocorre motivado por fatores locais, regionais e 

globais, que podem ser perceptíveis através do espaço urbano, onde materializa-se 

formas, cria-se funções que promovem processos diferenciados (Santos, 1997). Lobão, 

Machado, (2005) afirmam que na década de 1970, ao mesmo tempo em que se 

implantava o CIS, houve um incremento mais incisivo por parte das esferas estaduais e 

federais, no município de Feira de Santana, com a política habitacional, favorecendo um 

maior expansão da área urbana do município (Figura 4). Tratou-se da construção de 

vários conjuntos populares que antecederam a implantação do CIS, impulsionada por 

uma política habitacional do Estado e Município. Além desses vetores de crescimento 

urbano de Feira de Santana, ainda pode-se levar em consideração como aspectos que 

influenciaram no arranjo do espaço geográfico feirense, a tradição comercial da cidade e 

a implantação do campus universitário da UEFS, ao norte do município.  
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Figura 4 – Evolução da mancha urbana de Feira de Santana – das origens a 2003. 

Fonte: PMFS, 1968, 2003 - Elaboração: Santo, 2011. 

 

Atualmente a área urbana de Feira de Santana (Figura 5), unidade escalar de 

análise dessa pesquisa, possui 44 bairros, perfazendo uma área total de 

aproximadamente 163,2 km² (13% da área total do município). Paralelamente a 

intensificação do crescimento do espaço urbano de Feira de Santana, notou-se um 

aumento expressivo da população urbana do município, como pode ser observado a 

partir das análises dos dados demográficos. 
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Figura 5 – Zona Urbana de Feira de Santana – BA 

Fonte: IBGE, 2007. 

 

Segundo o IBGE (1991; 2002; 2011), Feira de Santana, em 1970 possuía 

134.263 habitantes urbanos, e em 1991, alcança 384.973, um aumento de 187% (tabela 

4), ou seja, a população em 20 anos quase triplicou. Considerando que em 2001 o 

município possuía 431.730 habitantes urbanos o aumento para o período de 1991 até 

2001 é de 25%. Já em 2010, Feira de Santana conta com 510.736 habitantes urbanos, o 

que denota um aumento de 15%. Dessa forma observa-se que a população urbana 

feirense teve um crescimento gradual nas ultimas 4 décadas. O período que procedeu a 

implantação do CIS foi notadamente, o momento que o aumento dessa população 

tornou-se mais expressivo. A diminuição do crescimento nos demais períodos coincide 

com o fato de que a partir da década de 1990, houve uma redução do crescimento 

vegetativo do país (IBGE 2002). 
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Tabela 4 – População total e urbana de Feira de Santana – 1940 a 2010 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1940 a 2010. 

Elaboração: SANTO, 2011 

 

Essas características de crescimento urbano associado, sobretudo ao vetor 

industrial e o aumento exponencial da população urbana, geraram e vêm gerando 

diversificados tipos de agentes produtores do espaço geográfico feirense e formas 

desiguais de apropriação do espaço físico. 

Para Correa (2005) o espaço urbano é composto por um complexo de formas 

usos e ocupação das terras, próximos entre si. É fragmentado em diversas áreas: centro 

da cidade, áreas industriais e áreas residenciais (divididas no aspecto socioeconômico). 

Esses fragmentos são articulados, pois entre eles ocorrem relações espaciais: fluxo de 

veículos e de pessoas, circulação de investimentos, operações de carga e descarga de 

mercadorias, deslocamentos quotidianos (trabalho, escola e etc.) e deslocamentos menos 

freqüentes (idas ao cinema, shopping, cultos, missas e etc.)  

Ainda segundo Correa (1989) os agentes sociais que produzem o espaço urbano 

são: os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; os 

proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o Estado; e os grupos sociais 

excluídos. A atuação dos agentes existentes no espaço urbano de Feira de Santana e 

através das relações sociais que os mesmo estabelecem entre si (re)produziram um 

espaço urbano desigual em sua apropriação e estruturação, marcado pela segregação 

residencial, social e privação de direitos por partes dos grupos excluídos. 

Nas duas ultimas décadas a ocupação urbana na zona periférica urbana em Feira 

de Santana, ou seja, para além do anel de contorno que demarcava até 1967 a área 



43 
 

urbana (Santo, 2011), vem sendo diferenciada por duas formas de ocupação, em relação 

o uso do solo residencial:  urbanização de status  e urbanização popular variando de 

acordo com a localidade da área. Por conta disso, ocorre que bairros fisicamente 

periféricos não são mais percebidos como estando localizados na periferia urbana, pois 

afinal de contas bairros de status não são socialmente periféricos.   

Esta dinâmica urbana vem sendo produzida pelos promotores imobiliários, que 

constroem habitações com inovações, com valor de uso superior às antigas, obtendo-se, 

portanto, um preço de venda cada vez maior, o que amplia a exclusão das camadas  

populares. Segundo Correa (2005) a atuação espacial dos promotores imobiliários no 

espaço urbano se faz de modo desigual criando e reforçando a segregação residencial 

que caracteriza a cidade capitalista. E, na medida em que os outros setores do espaço 

produzem conjuntos habitacionais populares, a segregação é ratificada. 

Esta atuação é marca registrada no arranjo estrutural do espaço urbano feirense 

desde 1970 onde houve uma política estadual voltada para a habitação (LOBÃO e 

MACHADO, 2005) e atualmente com os incentivos dos programas do governo federal 

como o Minha Casa, Minha Vida. O Estado dispõe de um conjunto de instrumentos que 

pode empregar em relação ao espaço urbano. Nota-se como a atuação do Estado, 

enquanto um agente, na organização espacial da cidade de Feira de Santana tem sido 

complexa e variável tanto no tempo como no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade 

da qual é parte constituinte.  

A análise da ação dos grupos sociais excluídos enquanto agentes modeladores e 

reprodutores do espaço urbano deve ser compreendida como um reflexo/consequência 

das ações e marcas imprimidas pelos agentes anteriores apresentados. Correa (1989a) 

define os grupos sociais excluídos como aqueles que não possuem renda para pagar o 

aluguel de uma habitação digna e muito menos para comprar um imóvel. Este é um dos 

fatores, que ao lado do desemprego, doenças, subnutrição, delineiam a situação social 

dos grupos excluídos. A estas pessoas restam como moradia: cortiços, sistemas de 

autoconstrução, conjuntos habitacionais fornecidos pelo agente estatal e as degradantes 

favelas. 

Em Feira de Santana, os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, 

agentes modeladores do espaço urbano, na produção de ocupações irregulares, em 

terrenos públicos e privados.  A ocupação destes terrenos que dão ensejo à criação das 

favelas é uma forma de resistência à segregação social e sobrevivência ante a absoluta 

falta de outros meios habitacionais. Por se uma ocupação sem nenhum planejamento 
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regular ou elaboração de projeções espaciais, essas ocupações seguem a lógica da 

proximidade dos mercados de trabalho. 

Assim, pode-se dizer que o espaço urbano feirense é um reflexo da sociedade 

que nele vive, e de como ocorre as ações dos agentes produtores com o espaço físico e 

entre si. A configuração urbana feirense atual reflete áreas segregadas, com estrutura 

social em classes, criando a desigualdade social e privação de direitos que pode 

culminar em atos violentos. Tais desigualdades são uma característica intrínseca da 

forma econômica que é o capitalismo. 



45 
 

4 ASSOCIAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE DROGAS, 

HOMICÍDIOS E CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DA 

POPULAÇÃO URBANA DE FEIRA DE SANTANA 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS 

 

As análises dos dados de ocorrências de tráfico de drogas na Zona Urbana da 

cidade de Feira de Santana registradas entre os anos de 2006 e 2011 foram realizadas 

através da montagem de um banco de dados organizado em ambiente de Sistema de 

Informações Geográficas – SIG. A estrutura do banco contempla diferentes formatos de 

apresentação dos dados: textual, numérica, gráfica e vetorial.  

A parte textual contempla o referencial teórico e metodológico utilizado na 

pesquisa, contendo teses, dissertações, artigos científicos, relatórios técnicos, dentre 

outras formas de apresentação de trabalhos referentes a temática em questão. Verificou-

se que a maior parte dos trabalhos selecionados concentra-se em estudos realizados no 

eixo Sul-Sudeste do país, tanto no que se refere a instituições onde se localizam os 

grupos de pesquisa, bem como a área de estudo, com destaque absoluto para Minas 

Gerais (UFMG e UFU). As demais regiões possuem pouca representatividade no que se 

refere a referencias sobre violência associada a trafico de drogas e homicídios. No 

Centro-Oeste pesquisas publicadas em instituições de Brasília e no eixo Norte-Nordeste 

aparecem pesquisas feitas em Rondônia, Ceará e Pernambuco. 

A parte numérica do banco de dados consiste de dados levantados junto ao 

centro de estatística da Polícia Civil da Bahia referentes ao número de ocorrências de 

tráfico de drogas ocorridas no município de Feira de Santana entre os anos de 2006 e 

2011, e referentes a ocorrências de homicídios na zona urbana de Feira de Santana no 

ano de 2010. Além desses dados no banco constam informações que dizem respeito aos 

aspectos socioeconômicos e demográficos da população feirense, levantados juntos ao 

IBGE (2011), a partir da divulgação dos resultados do Censo Demográfico de 2010.  

As estruturas gráficas e vetoriais do banco de dados foram elaboradas a partir 

dos dados em formato textual e numérico e de arquivos digitais encontrados em banco 

de dados do IBGE, respectivamente. O cruzamento desses planos de informações em 

um ambiente SIG, proporcionado pelo aplicativo ArcGIS 10.0, permitiu a elaboração de 

mapas onde os dados numéricos e textuais foram representados espacialmente 

facilitando a compreensão das análises através do apelo visual. 

 



46 
 

4.1.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE 

DROGAS E HOMÍCIDOS NA ZONA URBANA DE FEIRA DE SANTANA 

 

No banco constam 1295 ocorrências de atividades criminosas enquadradas como 

crime de tráfico de drogas (Art. 33, Lei 11.343/06). Porém nem todos os registros 

coletados foram aproveitados para efeito de análise desta pesquisa.  Alguns dados fazem 

referencias as ocorrências fora dos limites urbanos de Feira de Santana, localizando-se 

sobretudo na Zona Rural e nas rodovias federais e estaduais que entrecortam a área do 

município. O outro fator responsável pelo não aproveitamento de parte dos registros de 

ocorrência é a forma como as mesmas são notificadas nos boletins policiais. Não há 

uma padronização do registro policial e por conta disso muitas ocorrências perdem a 

referência espacial concreta, pois não são notificadas com nomes oficiais dos 

logradouros e dos bairros, mas sim, com nome populares ou pontos de referências que 

não possuem correlação especial concreta para se saber onde se deu a ocorrência do fato 

delituoso.  

Uma vez que se busca realizar uma análise espacial do fenômeno estudado, os 

registros de tráfico de drogas ocorridos fora do perímetro urbano de Feira de Santana 

não foram levados em consideração para esse tipo de análise. Entretanto, os mesmos 

foram contabilizados para efeitos de análises estatísticas conforme tabela abaixo (tabela 

5). 

Tabela 5 – Ocorrências de tráfico de drogas em Feira de Santana  - 2006 a 2011 

Ano 

Número total 

 de 

Ocorrências 

Ocorrências registradas na 

Zona Rural ou nas Rodovias 

Estaduais e Federais* 

Localização da 

ocorrência em 

área urbana não 

identificada** 

Registros 

Utilizados 

na 

Pesquisa 

2006 73 4 31 38 

2007 128 3 51 74 

2008 148 7 45 96 

2009 247 5 80 162 

2010 352 6 120 226 

2011 347 11 51 285 

Total 1295 36 367 892 
Fonte: Polícia Civil - BA, 2012.  *Dado descartado         ** Dado Perdido 

 

A análise das informações contidas na tabela mostra que do total de 1295 

registros de ocorrências de tráfico de drogas 2,8% foram descartados por não estarem 

inseridos nos limites da zona urbana de Feira de Santana; 28,3% dos dados 

(correspondentes a zona urbana) foram considerados perdidos por não apresentarem 
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localização espacial concreta; e 68,9% dos registros foram aproveitados para efeito de 

análise nesse trabalho. A maioria das 892 ocorrências foi registrada nos bairros: Rua 

Nova com 97 ocorrências (10,9%); Tomba e Baraúna ambos com 86 ocorrências 

registradas o que representou 9,6% para cada bairro; e Centro com 77 ocorrências 

correspondente a 8,6% do total registrado. 25 bairros tiveram um número de ocorrências 

inferior a 10 (total de 124 ocorrências), totalizando assim o correspondente a apenas 

13,5% do total. 9 bairros mostram um crescimento gradativo do numero de ocorrências 

de 2006 até 2011. Para melhor compreensão da dinâmica do tráfico de drogas no espaço 

urbano de Feira de Santana ao longo do período estudado a evolução e espacialização 

das ocorrências registradas estão representadas nos gráficos 1 e 2 e nas  figuras 6 e 7.  

 

Gráfico 1 – Evolução das ocorrências de Tráfico de drogas na zona urbana de 

Feira de Santana entre 2006 e 2011. 

 
Fonte: Polícia Civil, 2012.
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Gráfico 2 –Evolução das ocorrências de tráfico de drogas na zona urbana de Feira de Santana, segundo bairros e período (2006 a 2011). 

 
Fonte: Polícia Civil – BA. 2012
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Figura 6 – Distribuição espacial das ocorrências de tráfico de drogas na zona urbana de Feira de Santana 2006 a 2008 
Fonte: Malha Digital: IBGE, 2007; Ocorrências: Polícia Civil, 2012. 
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Figura 7 – Distribuição espacial das ocorrências de tráfico de drogas na zona urbana de Feira de Santana 2009 a 2011 

Fonte: Malha Digital: IBGE, 2007; Ocorrências: Polícia Civil, 2012. 
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A respeito dos registros de homicídios na zona urbana de Feira de Santana, 

foram totalizadas 290 ocorrências no ano de 2010, com destaque para os bairros Tomba, 

Campo Limpo e Brasília com respectivamente 36, 32 e 28 homicídios. Esses números 

somados totalizam 33,1% das ocorrências totais para o referido ano. Esse quantitativo é 

o mesmo dos sete bairros subsequentes que apresentam números de ocorrências entre 10 

e 20 registros (Centro-20, Aviário-17, Subaé-16, Queimadinha-12, Muchila-11, 

Calumbi-10, Pampalona-10). Os demais 34 bairros apresentaram um total de 98 

ocorrências, variando de 0 registros (Nova Esperança, Limoeiro, Aeroporto, Serraria 

Brasil, Olhos D´água, Chácara São Cosme e Lagoa Grande) a 7 registros de homicídios 

(Gabriela e 35°BI).  O Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2011) revela que entre os 

anos 2000 e 2010 houve uma variação da taxa de homicídios brasileira alternando entre 

28,9 e 25,2 ocorrências a cada 100mil habitantes.  Esses valores despertam atenção 

maior em face da consideração da ONU de que taxas acima de 10 ocorrências a cada 

100mil habitantes caracterizam casos epidêmicos. Em Feira de Santana no ano de 2010 

a taxa de homicídios para cada 10mil habitantes foi de 58,47 para cada 100mil 

habitantes).  

A tabela abaixo apresenta os bairros que possuem as maiores taxa de homicídios 

por habitantes (para cada 10.000 habitantes) por bairro em Feira de Santana para o ano 

de 2010, para que assim seja possível ter uma dimensão do impacto causado por esse 

tipo de violência. 

Tabela 6 – Distribuição das taxas de homicídios por bairros em Feira de Santana, 2010. 

Bairro 
População 

(Censo 2010) 
Homicídios Taxa de Homicídios (%) 

(cada 10mil hab.)  

 

   

Subaé 3677 16 43,51 

Centro 11382 20 17,57 

Pampalona 6002 10 16,66 

Aviário 11912 17 14,27 

Brasília 21168 28 13,23 

35°BI 5746 7 12,18 

Fonte: Polícia Civil, 2012; IBGE, 2010. 

 

Apesar de possuírem os maiores números de registros de ocorrências de 

homicídios, os bairros Tomba e Campo Limpo não aparecem na lista dos bairros que 

possuem as maiores taxas. Os referidos bairros possuem taxas de homicídios de 6,5% e 

6,8%, respectivamente, ocupando a 15ª e 14ª posição. O valor da taxa torna-se 

relativamente baixo devido a quantidade de habitantes existente nesses locais: 55007 
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hab. no Tomba e 47060 hab. no Campo Limpo. Os dois configuram-se como os bairros 

mais populosos da cidade de Feira de Santana, correspondendo a 20% da população 

total. Os mapas abaixo (Figura 8) mostram a distribuição espacial das ocorrências de 

homicídios em números absolutos e também a distribuição espacial das taxas de 

homicídios por bairro. 

 

Figura 8 – Ocorrência de homicídios e taxa de homicídios na zona urbana de Feira de Santana – 2010 

Fonte: Malha digital: IBGE, 2007; Ocorrências: Polícia Civil, 2012. 

 

A análise estatística das ocorrências de trafico de drogas e de homicídios para o 

ano de 2010 mostrou algumas similaridades na sua distribuição espacial. Essa 

correlação foi feita a partir da aplicação do cálculo do coeficiente de Pearson, que teve 

como resultado r = 0,65. Este valor mostra que há correlação moderada entre as 

ocorrências de tráfico de droga e homicídios na zona urbana de Feira de Santana, como 

pode ser verificado de forma clara no caso de alguns bairros como Tomba, Campo 

Limpo, Brasília, Centro e Queimadinha. O diagrama de dispersão (Gráfico 3) e o 

gráfico de linhas (Gráfico 4) foram adotados como uma melhor forma de visualizar a 

correlação entre as variáveis em análise. 
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Gráfico 3 – Diagrama de Dispersão: Trafico de Drogas x Homicídios 

 
Fonte: Polícia Civil, 2012 

 

 

 

Gráfico 4 – Evolução e correlação entre Tráfico de drogas e Homicídios na zona 

urbana de Feira de Santana no ano de 2010. 

 
Fonte: Polícia Civil, 2012
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4.1.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS DADOS 

SOCIOECONÔMICOS DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DE FEIRA  

A partir da análise dos dados de população observou-se que os bairros que 

possuem o maior número de habitantes (mais de 20.000) possuem uma população maior 

que a maioria dos municípios baianos. São eles:  

Tabela 7 – Bairros mais populosos de Feira de Santana 

Bairro Total % (do total) 

Tomba 55007 11,1 

Campo Limpo 47060 9,5 

Muchila 22496 4,5 

Conceição 21694 4,4 

Brasília 21168 4,3 

Mangabeira 20819 4,2 

Fonte: IBGE, 2010. 

Os bairros que possuem o menor número de habitantes, entre 600 a 5000 

habitantes, são: Sobradinho (4579 hab.); Chácara São Cosme (4283 hab.); Subaé (3677 

hab.) Limoeiro (3393 hab); Novo Horizonte (3333 hab.); Capuchinhos (3216 hab.); 

Cruzeiro (3104 hab.) Parque Getúlio Vargas (3023 hab.) SIM (2700 hab.); Campo do 

Gado Novo (2471 hab.) Nova Esperança (1797 hab.); e Aeroporto como o de menor 

número de habitantes (648 hab.)  

Mas quando se trata de números absolutos de habitantes nem sempre eles 

refletem e mostram o adensamento populacional existente em determinadas áreas. 

Alguns dos bairros que apresentam o maior número de habitantes possuem uma área 

grande e uma população bem distribuída sobre essa área, se configurando como um 

bairro populoso e povoado. Alguns bairros com um número menor de habitantes, que se 

localizam dentro do anel de contorno que circunda a região central da Zona Urbana de 

Feira de Santana, possuem uma área menor, mas são densamente povoados, mesmo 

apresentando números baixos em população absoluta.  

Há casos de bairros que possuem uma grande área e uma população baixa sendo 

pouco populosos e pouco povoados (Figura 9). Esses bairros fazem parte da nova 

expansão da malha urbana de Feira de Santana, como o bairro Aeroporto e Nova 

Esperança, que vem sendo contemplados com programas habitacionais do Governo 

Federal. Os dados mostram que a área urbana de Feira de Santana é altamente populosa 

e povoada, com densidades demográficas variando de 107,6 hab/km² no bairro 
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Aeroporto a 19.522 hab/km² no bairro Rua Nova. A densidade demográfica total da 

Zona Urbana de Feira de Santana é de 3038,7 hab/km².  

Percebe-se através da análise do mapa que a maior parte da população de Feira 

concentra-se na área interna no anel de contorno, e que, além disso, a população se 

concentra mais no norte e no sul da área urbana, fatores que podem ser explicados pela 

proximidades da UEFS no Campo Limpo, dos programas habitacionais do Governo 

Federal no Parque Ipê, Mangabeira e Conceição na ala norte da zona urbana, e pelo CIS 

no Tomba, na ala Sul. 

 
Figura 9 – Densidade demográfica da zona urbana de Feira de  Santana - 2010 

 

Em termos mais específicos de característica da população, analisando a divisão 

por sexo foi percebido que a maioria das pessoas residentes na zona urbana de Feira de 

Santana é do sexo feminino. Porém sete bairros apresentam uma proporção maior ou 

igual de pessoas do sexo masculino: Campo do Gado Novo (51%) Papagaio, Nova 

Esperança, CIS, Aeroporto, Subaé (todos com 50%). Os bairros Ponto Central, Serraria 

Brasil e Capuchinhos são os que apresentam as menores taxas de população masculina 

(43%, 44% e 44%, respectivamente).  Em relação a raça/cor 19 bairros apresentaram um 

percentual acima de 80% de população negra (pretos e pardos) com destaque para 
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Aeroporto e Campo do Gado com 91% cada e Subaé com 90% de sua população total 

composta por negros. As menores proporções de negros foram registradas em 

Capuchinhos (57%), Ponto Central (63%), Cidade Nova e Santa Mônica (65%). Os 

mapas abaixo (figuras 10 e 11) mostram a distribuição espacial população de homens e 

da população de negros. 

 

 

  

Figuras 10 e 11 – Condição da população segundo a proporção de homens e de negros (pretos e pardos) 

 

Percebe-se que a há uma concentração tanto da população do sexo masculino 

quanto da população de negros (pretos e pardos) nos bairros mais periféricos da zona 

urbana de Feira de Santana. As proporções mais altas estão predominantemente nos 

bairros localizados no Norte e Sudeste. Mas o que se destaca aqui é que em sua grande 

maioria, a maior proporção de pessoas do sexo masculino se encontra fora dos limites 

do anel de contorno que circunda o centro da cidade.  
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Ainda sobre características demográficas da população, para analisar faixa etária 

buscou-se referencias como Waiselfiz (2011) que estratifica população entre 15 a 30 

anos idade como a mais vulnerável ao envolvimento com a violência urbana no Brasil. 

A proporção de pessoas nessa idade na zona urbana de Feira de Santana (figura 12) é 

em média de 31% da população total, com destaque para os bairros Santa Mônica, 

Sobradinho e Sim com 34% da sua população nessa faixa, e os bairros Mangabeira e 

Caseb com 28% e Campo do Gado Novo com 25% da população entre 15 e 30 anos de 

idade.  

 

Figura 12 – Condição da população segundo a faixa etária de 15 anos a 30 anos de idade 

 

A taxa de alfabetização de pessoas de 10 anos ou mais alternou entre 98,3% na 

Cidade Nova e 75,3% Campo do Gado Novo. Os outros bairros que se destacam com as 

taxas mais elevadas são Serraria Brasil (97,9%), Capuchinhos (97,3%) e Pontos Central 

(97,2%). Os bairros que tem as menores taxas além do Campo do Gado Novo são Nova 

Esperança (75.6%) e Aeroporto (76,9%). Os demais bairros variam entre 84% a 96% 

das pessoas de 10 anos ou mais alfabetizadas. O rendimento médio mensal
1
 foi 

                                                           
1
 O salário mínimo considerado para efeito de cálculo foi o vigente no do censo: R$ 510,00 
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estratificado em quatro categorias: pessoas que ganham até ½ salário mínimo; pessoas 

que ganham de ½ até 1 salário mínimo; pessoa que ganham de 1 até 2 salários mínimos; 

pessoas sem rendimento. Em média, 7% da população residente no espaço urbano de 

Feira de Santana vive com até ½ salário mínimo, 27% tem rendimento médio mensal de 

½ até um salário, 16% tem rendimentos de 1 até 2 salários mínimos e 38% da população 

não possui renda. A distribuição espacial das taxas de alfabetização e de rendimento 

mensal é representada nos mapas abaixo (figura 13 e 14). 

 

 
Figuras 13 e 14 – Taxa de alfabetização e rendimento médio mensal da população 

 

As maiores taxas de alfabetização encontram-se na porção central da zona 

urbana de Feira de Santana, e em contrapartida as taxas mais baixas e médias 

encontram-se nas periferias, com predominância dos setores Norte, Oeste e Sudeste. A 

distribuição da proporção de pessoas de acordo com a sua renda acontece de forma 

similar a das taxas de alfabetização. Nas zonas periféricas, mais precisamente nos 

setores Noroeste, Norte e Sudeste encontram-se o maior número de pessoas que 

sobrevivem com até um salário mínimo.  
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Características da população ligadas a saúde e saneamento básico, como acesso 

a rede de distribuição geral de abastecimento de água, ligação com a rede de esgoto e 

coleta de lixo também foram analisados (Figuras 15, 16 e 17). As taxas foram 

calculadas com base no número de domicílios que possuem estes serviços. Mais da 

metade dos bairros possuem cerca de 90% dos seus domicílios com acesso ao 

fornecimento de água da rede geral de abastecimentos. Destaca-se aqui os bairros 

Pampalona, Asa Branca e Aeroporto que possuem apenas cerca de 40% dos seus 

domicílios com acesso a rede geral de distribuição de água.  

Com relação ao acesso a rede de esgoto ou a existência de fossa séptica, metade 

dos bairros da zona urbana de Feira de Santana possuem este tipo de serviço com 

destaque para Lagoa Salgada, Cruzeiro e São João com 99% dos domicílios. O destaque 

negativo fica por conta dos bairros Parque Getúlio Vargas, Aeroporto, CIS e Campo 

Limpo que não possuem 5% dos seus domicílios com acesso a esse tipo de serviço. O 

tipo de esgotamento mais presente nesses bairros é a fossa rudimentar, que atinge acima 

de 90% dos domicílios dos referidos bairros. Com relação a coleta de lixo por meio de 

serviço público de limpeza (caminhão ou caçamba) apenas dois bairros apresentam uma 

proporção baixa de domicílios atendidos por este serviço: Asa Branca com 42% e 

Aeroporto com 43%.  

 

 

Figuras 15, 16 e 17 – Condição da população segundo abastecimento de água, rede de esgoto e coleta de lixo 
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4.1.4 ASSOCIAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE DROGAS E 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DE 

FEIRA DE SANTANA 

 

Apresenta-se aqui o resultado do cruzamento do mapa de ocorrência de tráfico 

de drogas (figura 18) com o mapa de vulnerabilidade socioeconômica (figura 19) e a 

partir deste a análise da associação entre essas duas variáveis.  

Neste momento a variável tráfico de drogas aparece como uma somatória das 

ocorrências registradas entres os anos de 2006 e 2011, permitindo assim fazer uma 

análise geral da distribuição espacial das ocorrências. Os bairros que possuem os 

maiores números de ocorrências de tráfico de drogas, classificados como de alta 

ocorrência, concentram-se mais na zona central da cidade, mas também englobam o 

bairro do Campo Limpo mais a norte e o bairro do Tomba mais ao sul da zona urbana. 

Os bairros classificados como de média-baixa, média e média-alta ocorrência de tráfico 

de drogas estão distribuídos de forma desconcentrada, espalhados por toda zona urbana, 

não se apresentando de forma uniforme. Já a classe de baixa ocorrência está localizada 

quase que totalmente nas áreas periféricas da cidade, ou seja, fora do anel de contorno 

que demarca o centro da zona urbana, tendo apenas uma representação no centro da 

cidade (bairro Cruzeiro). Assim sendo fica perceptível através da análise do mapa que 

os ocorrência de tráfico de drogas na zona urbana de Feira de Santana entre os anos de 

2006 e 2011 se localizaram, sobretudo no centro da cidade. 

A análise espacial do mapa de vulnerabilidade socioeconômica mostra que no 

total 4 bairros foram classificados como de baixa vulnerabilidade socioeconômica, 24 

bairros como de média vulnerabilidade, 14 como alta vulnerabilidade e apenas 2 como 

muito alta vulnerabilidade socioeconômica. Os bairros que estão classificados como de 

muito alta e alta vulnerabilidade socioeconômica se encontram predominantemente na 

periferia da zona urbana de Feira de Santana, mas também se fazem presente, mesmo 

que em menor número na porção central. A classe de média vulnerabilidade 

socioeconômica é a de maior abrangência em toda a zona urbana, englobando mais da 

metade dos bairros. A classe de baixa vulnerabilidade socioeconômica concentrou-se 

em bairros localizados no centro da zona urbana de Feira de Santana. 
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Figuras 18 e 19 - Mapa de ocorrência de tráfico de drogas e mapa de vulnerabilidade socioeconômica 
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O cruzamento desses dois planos de informação (tráfico de drogas e 

vulnerabilidade socioeconômica) no formato de mapas gerou um produto cartográfico 

(figura 20) que apresenta a associação entre as duas variáveis. Dos seis bairros com os 

maiores índices de ocorrência de tráfico de drogas na zona urbana de Feira de Santana 

entre os anos de 2006 a 2011 (Rua Nova - 97, Baraúna - 86, Tomba - 86, Centro- 77, 

Campo Limpo - 68, Queimadinha - 61), quatro possuem baixos indicadores sociais, ou 

seja, são bairros de alta vulnerabilidade socioeconômica. Porém é importante salientar 

que dois deles (Centro e Tomba) são bairros que possuem baixa vulnerabilidade 

socioeconômica. Não obstante, dentre os dezesseis bairros que foram classificados 

como sendo os de maiores vulnerabilidades socioeconômicas da zona urbana de Feira 

de Santana, com destaque para o bairro Aeroporto como sendo o menos assistido, dez 

deles estão classificados como bairros de baixa ocorrência de tráfico de drogas, 

registrando entre os anos de 2006 e 2011 um total de apenas 37 ocorrências (Aeroporto 

- 0, Nova Esperança - 1, Campo do Gado Novo – 2, Papagaio - 3, Asa Branca - 3, 

Pampalona – 4, Subaé – 4, Santo Antônio dos Prazeres – 6, Parque Getúlio Vargas – 6, 

Cidade Nova - 8). 

O mapa contendo a associação das duas variáveis apresentou um maior 

predomínio de bairros que possuem uma baixa ocorrência de tráfico de drogas e que não 

são vulneráveis socioeconomicamente, totalizando 28% dos bairros. Essa classe 

encontra-se dispersa por toda a área urbana, não apresentando nenhum comportamento 

padrão. Os bairros classificados como de baixa ocorrência de tráfico de drogas e 

considerados como vulneráveis socioeconomicamente encontram-se em sua grande 

maioria fora do anel de contorno central da zona urbana de Feira de Santana, ou seja, 

aparecem, sobretudo, em bairros periféricos. Ao todo essa classe abrange 10 bairros, 

correspondente a 22% do total. A classe que engloba os bairros de média ocorrência de 

tráfico de drogas e não vulneráveis socioeconomicamente tem um total de 8 bairros, 

sendo que 6 destes bairros encontram-se na parte interior no anel de contorno. A classe 

de alta ocorrência de tráfico de drogas e não vulnerável socioeconomicamente conta 

com 9 bairros divididos entre centro e periferia. A classe de menor representatividade é 

a classe alta ocorrência de tráfico de drogas e alta vulnerabilidade socioeconômica com 

5 bairros, totalizando 11,36% da área total da zona urbana. 
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Figura 20 – Associação entre ocorrência de tráfico de drogas e vulnerabilidade socioeconômica 

na zona urbana de Feira de Santana – BA  
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A tabela abaixo sintetiza algumas informações contidas no mapa. 

 

Tabela 8 – Classificação da associação entre ocorrência de tráfico de drogas e 

vulnerabilidade socioeconômica por bairro. 

Classe 
N° de 

Bairros 
Nome dos Bairros 

Baixa ocorrência de tráfico de drogas e 

não vulneráveis socioeconomicamente 
12 

Novo Horizonte; Limoeiro; CIS; 

Lagoa Salgada; SIM; Capuchinhos; 

Serraria Brasil; Olhos D’água; Jardim 

Acácia; Cruzeiro; Sobradinho. 

Baixa ocorrência de tráfico de drogas e 

vulneráveis socioeconomicamente 
10 

Asa Branca; Campo do Gado Novo; 

Aeroporto; Nova Esperança; 

Pampalona; Cidade Nova; Parque 

Getúlio Vargas; Santo Antônio dos 

Prazeres; Subaé; Papagaio. 

Média ocorrência de tráfico de drogas e 

não vulneráveis socioeconomicamente 
8 

Parque Ipê; 35°BI; Caseb; Jardim 

Cruzeiro; Ponto Central; Lagoa 

Grande; Chácara São Cosme; Pedra 

do Descanso. 

Alta ocorrência de tráfico de drogas e não 

vulnerável socioeconomicamente 
9 

Gabriela; Mangabeira; Conceição; 

São João; Calumbi; Centro; Muchila; 

Brasília; Tomba. 

Alta ocorrência de tráfico de drogas e 

vulnerável socioeconomicamente. 
5 

Campo Limpo; Rua Nova; 

Queimadinha; Baraúna; 

Aviário 
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4.2 DISCUSSÃO 

 

4.2.1 TIPOS, FORMATOS, TRAMENTO E ANÁLISES DOS DADOS. 

 

A montagem do banco de dados em ambiente Sistema de Informação Geográfica 

- SIG foi de extrema importância uma vez que tornou possível a análise integrada dos 

dados de tráfico de drogas com outros planos de informações de base textual, numérica 

e vetorial como mapas digitais. Esse ambiente facilitou a auditoria dos dados, bem 

como o seu armazenamento, recuperação e visualização. Toda essa estrutura foi o que 

corroborou para uma espacialização bem elaborada das ocorrências de tráfico de drogas 

na zona urbana de Feira de Santana e também na elaboração de mapas socioeconômicos 

e demográficos da população em estudo. 

De forma mais especifica os dados fornecidos pela Polícia Civil da Bahia, sobre 

a ocorrência de tráfico de drogas e homicídios na zona urbana de Feira de Santana, 

mostram uma fragilidade na coleta e organização dos bancos de dados. Com as leituras 

dos Boletins de Ocorrências foi percebido que não há uma uniformização na hora de 

registrar a ocorrência de tráfico de drogas. Apesar de o delito ser enquadrado conforme 

o Artigo 33 da Lei N° 11.343 de Agosto de 2006, parece ficar a cargo dos policiais, que 

realizam a diligencia, avaliar se os indícios encontrados na hora da ocorrência 

caracterizam-se ou não como tráfico de drogas, o que torna essa avaliação muito 

subjetiva. Por se tratar de um banco de dados secundário, torna-se bastante difícil 

realizar qualquer ajuste desse problema. Trata-se de uma discussão maior que envolve 

um incessante debate que perpassa sobre o que realmente é considerado tráfico de 

drogas e entorpecentes e sobre a descriminalização do usuário. 

Outro problema ainda relacionado aos dados de ocorrências fornecidos pela 

Polícia Civil da Bahia é a localização do fato ocorrido. No registro por muitas vezes a 

informação com o logradouro do local da ocorrência é desconhecida ou contém 

informações insuficientes, o que não permite uma precisão de onde realmente o fato foi 

registrado. Nomes vulgares e/ou populares de logradouros e o registro de logradouros 

sem o registro do bairro a qual ele pertence foram alguns dos problemas encontrados no 

momento de realizar a distribuição espacial das ocorrências. Por conta disso, quase 30% 

dos registros de ocorrências de tráfico de drogas na zona urbana de Feira de Santana 

foram descartados, o que prejudicou uma análise mais acurada dos fatos. Uma solução 

para essa questão seria o treinamento das equipes de policiais para a utilização de 
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equipamentos de Sistemas de Posicionamento Global – GPS. De posse dessa ferramenta 

as localizações dos crimes de tráfico de drogas seriam precisas, além de agregar 

informações como a hora do ocorrido, que se tornaria mais um fator preponderante para 

o enfrentamento desse tipo de criminalidade. 

As analises feitas a partir de dados socioeconômicos e demográficos permitiram 

levantar características da população da zona urbana de Feira de Santana por bairro. Foi 

o primeiro ano que os resultados do Censo Demográfico de 2010 foram divulgados 

nessa escala, o que permitiu uma maior aproximação com a realidade, bem como, uma 

analise por agrupamento. Quando os cálculos e análises envolviam a contagem da 

população de cada bairro, alguns deles como o Tomba e Campo Limpo requeriam uma 

análise mais aprofundada por conta de serem os mais populosos da cidade de Feira de 

Santana, responsáveis por 20% da população total da área urbana, para que assim a 

realidade não fosse mascarada.  

 

4.2.2 CORRELAÇÃO ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIOS 

 

A análise do cruzamento dos dados de tráfico de drogas e homicídios na zona 

urbana de Feira de Santana ano de 2010 mostrou através de mapas e gráficos uma 

moderada correlação entre as duas atividades criminosas. Essa correlação pôde ser 

confirmada também a partir da leitura dos Boletins de Ocorrências dos homicídios no 

ano de 2010 na área em estudo. Muitos deles traziam em seu registro, 

concomitantemente ao levantamento cadavérico, a informação da presença de 

substâncias entorpecentes, ou o registro de que o crime foi motivado por conta de 

atividades envolvendo o tráfico e a comercialização de drogas. 

Muitos pesquisadores (BEATO FILHO, 2001; MELARA, 2008; SAPORI, 2010; 

RIBEIRO, 2011; ALMEIDA, 2013) já evidenciaram que o tráfico de drogas determina 

aumento dos homicídios e da violência em  geral  nas  cidades  em  que  atua. Almeida 

(2013) aponta a competição entre facções criminosas, leis internas rígidas e punições 

físicas severas como algumas das práticas do tráfico que quase sempre culminam em 

mortes violentas. 
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4.2.3 A IMPORTÂNCIA DAS GEOTECNOLOGIAS NA ANÁLISE ESPACIAL DO 

FENOMENO ESTUDADO  

 

Os dados disponibilizados pelo Censo Demográfico 2010 do IBGE, por serem 

disponibilizados de forma agregada por bairros, permitiu testar e criar novas 

metodologias de análises, sobretudo com o suporte das geotecnologias, fazendo surgir 

cenários ainda não observados dentro do espaço geográfico feirense. O suporte 

geotecnológico permitiu a realização de análises dos aspectos socioeconômicos e 

demográficos de forma isolada e de forma integrada, permitindo não só uma análise 

quantitativa, mas também uma análise qualitativa dos dados. Foi a partir desse suporte 

que se elaborou o indicador de vulnerabilidade socioeconômica dos bairros de Feira de 

Santana, integrando as variáveis de renda, alfabetização, água, esgoto e lixo.  

Analogicamente, essa integração de dados apresenta certa complexidade, mas 

digitalmente, a forma como os dados do IBGE se apresentam e como estes foram 

tratados, manipulados e analisados com o auxilio dos Sistemas de Informações 

Geográficas e do Geoprocessamento, tornou o trabalho menos complexo, gerando assim 

produtos que permitem realizar análises dinâmicas e inferências antes não possíveis. A 

importância do suporte das geotecnologias nesse tipo de análise está, sobretudo, no fato 

de que as ferramentas geotecnológicas apresentam uma gama de possibilidades de 

aplicação de métodos e testes diferentes, gerando assim diversos produtos e cenários a 

serem analisados, fazendo com que as lacunas científicas diminuam consideravelmente. 

Foi dessa forma que se procedeu a integração entre as variáveis socioeconômicas 

na criação do indicado de vulnerabilidade, bem como na análise integrada desse produto 

com as ocorrências de tráfico de drogas. Os principais métodos de classificação e 

integração de mapas foram testados, até encontrar o que mais se aproxima da realidade 

em estudo. Quanto aos métodos de classificação dos mapas foram testados quatro 

métodos: quebra natural de Jenks; intervalos iguais; desvio padrão; e quartis. Os 

métodos de intervalos iguais e desvio padrão apresentaram resultados muito distantes do 

que está estabelecido pela literatura. O espaço urbano de Feira de Santana. Esses 

métodos agruparam bairros visivelmente dispares quanto a indicadores 

socioeconômicos na mesma classe, gerando um produto passível de uma análise errônea 

e equivocada. Os produtos gerados a partir das classificações utilizando os métodos de 

Jenks e quartis se assemelham bastante. Porém, o método de quartis apresentou uma 

melhor representatividade no momento da validação do mapa. Os dois mostram a 
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distribuição espacial dos aspectos socioeconômicos condizentes com a realidade do 

espaço urbano de Feira de Santana, mas visivelmente e por ser o mais utilizado em 

trabalhos dessa categoria, o método de quartis foi o escolhido.  

Dentre os métodos de álgebra de mapas existentes foram testados dois: Raster 

calculator (calculadora raster) e Weighted overlay (inferência ponderada). Os produtos 

gerados pelo método da calculadora raster apresentaram-se de forma bastante simplória. 

Esse método não permite a atribuição de pesos, somando todas as variáveis como se 

tivesse o mesmo grau de influência ou importância o que acabou gerando resultados 

mascarados. Os produtos gerados pelo método da inferência ponderada traduziram 

melhor a realidade do espaço geográfico de Feira de Santana no que se refere aos 

aspectos socioeconômicos analisados. O fato de permitir a atribuição de pesos tanto aos 

mapas, quando as classes internas dos mapas, permitiu a realização de uma análise mais 

complexa e mais próxima do real, fazendo com que esse método fosse adotado. 

 

4.2.4 ASSOCIAÇÃO ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E 

VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA 

 

Observou-se a partir das análises de mapas e gráficos que a medida que os anos 

foram passando houve um aumento gradativo dos números de ocorrências de tráfico de 

drogas, o que pode ser fruto de um melhor nos registros quanto a localização do fato. 

Verificou-se também que as ocorrências se concentraram mais nos bairros centrais 

como os bairros da Baraúna, Rua Nova, Queimadinha e Centro, e que quando 

expandiam os limites do anel de contorno cresciam no sentido norte-sul, se localizando 

nos bairros mais populosos: Tomba na zona sul e Campo Limpo na zona norte. Vale 

salientar que esses dois bairros periféricos que possuem alto índice de ocorrência de 

tráfico de drogas se encontram próximos a rodovias de acesso a cidade, a BR116 Norte, 

BR324 e BA-502 que possui ligação até a BR101. Isso implica num determinado 

favorecimento geográfico no que se refere as vias de circulação de entrada e saída de 

drogas, podendo interferir diretamente no aumento do tráfico nesses bairros. 

O cruzamento das ocorrências de tráfico de drogas com o mapa de 

vulnerabilidade socioeconômica mostrou que as áreas mais vulneráveis em termos 

sociais e econômicos nem sempre são aquelas onde existem as mais altas taxas de 

ocorrências. Entretanto, não se pode dizer que não há uma relação entre estes fatores, 
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uma vez que também foi detectado números altos de ocorrência de tráfico de drogas em 

áreas vulneráveis socioeconomicamente.  

O resultado apresentado a partir da associação entre tráfico de drogas e 

vulnerabilidade socioeconômica foi de extrema importância para se discutir sobre a 

vertente de que crime e pobreza estão diretamente associadas e de forma correlata. Este 

pensamento tem sido veiculado cotidianamente pelos meios de comunicação e já se 

encontra no imaginário social da classe média urbana brasileira, baseada em 

estereótipos, assim como também se encontra o pensando do complexo 

polícia/justiça/penitenciária.  

A revisão bibliográfica feita para esta pesquisa mostrou que maioria dos 

trabalhos produzidos em toda a década de oitenta e noventa, e até desde século, sobre a 

questão da violência urbana e da criminalidade fazem associações entre pobreza e 

criminalidade, mesmo quando não analisado diretamente. Mas foram encontradas 

algumas poucas exceções como Campos Coelho (1978, 1980, 1988); Paixão (1990),  

Zaluar (1985, 1994) e Misse (1993, 1995) 

Os resultados da pesquisa mostrou que na zona urbana de Feira de Santana o 

fator ocorrência de tráfico de droga não é um efeito direto da pobreza dos habitantes das 

áreas mais desfavorecidas da cidade. O processo de criminalização da pobreza, quando 

feito de forma generalizada, constrói a visão da comunidade pobre como um 

grupamento de criminosos, trazendo consigo uma enorme carga de estigma que tem 

consequências como a privação dos direitos básicos dessa população. É preciso que haja 

mudanças de sentidos em pesquisas, abordagens midiáticas, na visão estereotipada da 

classe média urbana brasileira, para que assim ocorram transformações na forma de 

apreensão e entendimento da real situação da violência urbana no Brasil, sobretudo da 

criminalização da pobreza. 

O que de fato deveria ser criminalizado é a ausência e descaso do Estado quanto 

a situação da maioria dos centros urbanos brasileiros, sobretudo, nas cidades de grande 

e médio porte. Além de servir para mostrar a associação com o tráfico de drogas, o 

indicador de vulnerabilidade socioeconômica apontou quais são as áreas da zona urbana 

de Feira de Santana que ainda carecem de atenção do poder público. Em alguns bairros 

a ausência do Estado aparece não só em forma de inexistência de políticas ligadas a 

segurança pública, mas também ligadas a políticas de saneamento básico, habitação, 

saúde, educação, emprego e renda. É facilmente perceptível que os bairros periféricos 

são os menos assistidos pelo poder público, mas chama-se atenção também para a 
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existência de bairros centrais que apresentam baixos indicadores socioeconômicos. O 

conhecimento dessas áreas tanto periféricas como centrais é de extrema importância por 

parte do poder público, da sociedade civil e da sociedade acadêmica, para que em ação 

conjunta posso ser apontado além de diagnósticos, prognósticos da situação vigente.  

Nota-se a importância da criação de indicadores que permitam conhecer, analisar 

e inferir sobre as condições socioeconômicas da população. Uma vez conhecida a 

realidade torna-se mais compreensível a raiz do problema e assim as tomadas de 

decisões serão mais racionais e planejadas. A experiência de cruzar essas informações 

através de uma metodologia de análise integrada por intermédio das geotecnologias 

ajuda a compreender com mais facilidade os fenômenos espaciais dinâmicos,  

mostrando assim a importância dessa ferramenta na potencialização da análise espacial.  

   

 



71 
 

 5 CONCLUSÕES  

 

O presente estudo buscou dimensionar a ocorrência de tráfico de drogas na zona 

urbana de Feira de Santana e a relação existente entre fatores socioeconômicos e 

ocorrências criminais, sendo constatado que a relação não é exatamente direta, e que 

áreas mais vulneráveis socioeconomicamente não são aquelas de maior concentração de 

ocorrência de tráfico de drogas. Entretanto, face aos resultados, não se pode dizer que 

ela inexista. Por conta da crescente urbanização acelerada, Feira de Santana sofreu e 

sofre com problemas urbanos com grande expressividade. O avanço da urbanização 

(des)organizada de maneira desigual existente especialmente nos países 

subdesenvolvidos pode ser considerado como uma das premissas da ampliação dos 

fatores correlacionados à violência seja ela de qualquer tipo e intensidade. Pode-se 

inferir que a configuração espacial e formas de apropriação desigual do espaço urbano 

de Feira de Santana, construíram um espaço cheio de conflitos e segregados 

socioespacialmente, o que provoca a privação de direitos e dificuldade de acessos a bens 

e serviços da população mais carente, e consequentemente torna-se um fator 

preponderante no desencadeamento do tráfico de drogas. 

O trabalho conseguiu demonstrar a importância da análise espacial nos estudos 

de fenômenos com localização geográfica. Sendo assim, esta metodologia poderá 

auxiliar na implantação de estratégias de enfrentamento ao tráfico de drogas se utilizada 

em delegacias e demais órgãos ligados à segurança do cidadão, auxiliando no 

planejamento, nas atuações policiais e também em futuras intervenções por parte dos 

gestores públicos ligados ao enfrentamento desta modalidade criminal. Os resultados 

apresentados nesta pesquisa podem abrir um leque de opções para pesquisadores e 

indivíduos ligados de alguma forma ao estudo criminalidade, tendo em vista que a 

relação de condição socioeconômica com criminalidade é muito complexa e deve ser 

abordada por diferentes visões, ou seja, quanto mais interdisciplinar a equipe de 

trabalho, melhor e mais abrangentes serão as conclusões. Os resultados alcançados 

serão apresentados à SSP/BA, a sociedade civil e a comunidade científica com vistas a 

realizar a transposição do conhecimento metodológico para maior compreensão da 

violência como um fenômeno multifacetado, para que assim, as ações conjuntas dessas 

instituições possam dar respostas a crescente apreensão da sociedade quanto a questão 

da segurança pública. O trabalho desenvolvido nesta pesquisa mostra a importância da 

parceria feita entre Instituições de Ensino e Pesquisa como órgão da Administração 
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Pública direta, se unindo em busca de solucionar os problemas e as demandas sociais 

latentes na contemporaneidade. 

O uso do geoprocessamento na elaboração de mapas representando a 

distribuição espacial das ocorrências de tráfico de drogas incrementou ainda mais a 

análise a partir do apelo visual. Foi possível perceber onde há a maior concentração das 

ocorrências: se na zona norte, na zona sul ou na porção central da zona urbana. Por se 

tratar de uma análise multitemporal (de 2006 a 2011) essa parte da pesquisa foi de 

fundamental importância para se compreender a dinâmica do trafico de drogas na zona 

urbana de Feira de Santana, para poder visualizar onde os traficantes de fixaram e para 

onde se expandiram ao longe desses anos. Esse tipo de análise, que utiliza o atributo 

espacial como fator de grande relevância, é primordial no auxílio de tomadas de 

decisões e criação de estratégias de enfrentamento e controle das atividades criminosas 

relacionadas ao tráfico de drogas. Num mundo em que a agilidade e a consistência da 

gestão pública são fatores decisivos e de grande importância nas tomadas de decisões, a 

capacidade de coletar e interpretar dados para gerar informação de forma eficiente e 

eficaz é um dos requisitos mais importantes para o desenvolvimento e organização da 

sociedade.  

A partir dos resultados dessa pesquisa pode-se seguir outras linhas de trabalhos, 

por exemplo, avaliar a questão socioeconômica de acordo com outras tipologias do 

crime, uma vez que neste trabalho foi avaliado com mais ênfase o tráfico de drogas. 

Estudos relacionados aos crimes contra o patrimônio, latrocínio, roubos a transeuntes 

entre outros, proporcionariam outros diagnósticos.  Portanto, abrem-se aqui novas 

janelas para discussões e contribuições teóricas e que poderão utilizar-se deste estudo 

como base para muitos outros que estão por vir.  
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