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RESUMO 

 

Este trabalho analisa os benefícios que podem ser obtidos por meio de um maior 

acesso à rede elétrica e avalia através do programa “Luz Para Todos” se entre uma 

das vantagens pode ser verificada uma redução na atividade criminosa. Entre os 

benefícios já verificados pelo aumento na eletrificação estão: a melhora na saúde, 

na renda e no acesso à informação.  Quanto à criminalidade, trata-se de um dos 

temas que mais preocupa os brasileiros e, embora exista esforço para reduzi-la, 

seus índices continuam altos. A taxa de homicídios, variável a ser analisada neste 

estudo, se assemelha a países em guerra civil, situando-se ao longo desta década 

no patamar de aproximadamente 27 homicídios por cem mil habitantes. Dada a 

importância do tema, buscar alternativas eficientes com efeitos significativos e 

custos menores em tecnologias de combate ao crime é fundamental, tendo em vista 

o aumento do bem-estar da sociedade. Assim, a ideia central consiste em que a 

ampliação do acesso à energia elétrica pode fornecer uma ferramenta adicional aos 

formuladores de política para redução na criminalidade e pode ser vinculada a 

outras ferramentas já existentes de combate ao crime. 

Por meio de regressões em painel com efeitos fixos e pela metodologia mais 

adequada de variáveis instrumentais com efeitos fixos, um resultado encontrado é 

que o aumento no acesso à energia elétrica nos domicílios de um município gera 

uma redução significativa na taxa de homicídio das regiões Norte e Nordeste, as 

mais carentes do país que também são as mais propensas a possuírem municípios 

elegíveis ao programa. Também em análise mais detalhada em que foram 

seccionados os crimes por local de registro da morte, é verificada uma redução 

naqueles registrados em vias públicas, indicando que a iluminação pública pode ser 

um fator preventivo no combate ao crime. 

 

Palavras-chave: 1. Acesso à Energia Elétrica 2. Programa “Luz Para Todos” 3. 

Criminalidade 4. Tecnologias de Combate ao Crime 5. Variáveis Instrumentais



 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes benefits acquired by a higher level of electricity access, 

evaluating if the natural experiment “Luz Para Todos”, a Brazilian social program may 

effect crime reduction. Among the many befits provided by electrification, it is noticed 

a improvement in health, income and information access. Criminality is one of the 

most concerning issues in Brazilian politics, in spite of much effort to lower criminal 

rates they are still high. Homicide rates, analyzed variable in this study, is 

comparable to countries in civil war, situating in approximately 27 murders per a 

100,000 inhabitants in this decade. Considering the importance of this subject, 

aiming to increase society well-being, searching for efficient alternatives in which 

significant results can be achieved at lower costs is essential. Thus, central idea 

consists in the fact of widening electricity energy access may give an additional 

option to policy makers seeking for crime reduction and this policy is able to be 

included in already formulated ones. 

Using panel models with fixed effects and later a more adequate methodology of 

instrumental variable, results achieved demonstrates that an increase in electricity 

energy access to households in one city, affects a significant reduction in crime rates 

for North and Northeast Brazilian regions the poorest and most affected by the 

program. In detailed analysis, dividing crimes by place of death register, it was 

noticed a reduction in public street crimes, indicating a benefit caused for public 

lighting as a preventive factor working as a crime combative effect. 

 

 

 

 

Keywords: 1. Electricity Energy Access 2. “Luz Para Todos” Program 3. Criminality  

4. Crime Reduction Technologies 5. Instrumentals Variables
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1. Introdução 

 

 

 A criminalidade é um dos maiores problemas sociais no Brasil. A percepção 

do crime pela população como um fator que diminui o bem-estar e traz empecilhos 

no dia a dia é corroborada pelos números alarmantes tanto absolutos quanto 

relativos de atos de infração à lei. Mais especificamente, neste texto é abordado o 

homicídio como variável de medida para a criminalidade. Por ter informações 

colhidas por um órgão separado da gestão de policiamento os dados obtidos tendem 

a apresentar melhor confiabilidade. Soares (2004) destaca as dificuldades e a 

importância de obter uma base de dados confiável na mensuração de impactos 

sobre criminalidade. 

 Como forma de diminuir este problema crônico algumas medidas vêm sendo 

adotadas, como a política do desarmamento e uma estratégia de maior 

policiamento, como podem ser observadas nas tentativas de pacificação das favelas 

dominadas pelo tráfico de drogas. As estratégias de combate ao crime, porém sejam 

elas preventivas ou punitivas, incorrem em custos que serão pagos pela sociedade. 

Deste modo o tema envolve uma busca pela maximização do bem estar, 

ponderando os benefícios de menores níveis de crime com os custos arcados para 

trazê-los a patamares mais baixos. 

Neste cenário adotar e expandir as estratégias em busca de políticas mais 

eficientes para que menos recursos necessitem serem alocados logrando um 

benefício igual ou superior é fundamental. Em vista desta ideia este trabalho amplia 

o leque de possibilidades como tecnologias de combate ao crime avaliando os 

impactos que podem ser gerados com a melhora no acesso à energia elétrica, 

proporcionando uma contribuição aos formuladores de políticas públicas à medida 

que fornece mais uma forma de tecnologia de combate ao crime. 

 Assim, a motivação para o estudo é avaliar a possibilidade de reduzir o crime 

de maneira preventiva com uma tecnologia que pode ser mais eficiente no combate 

ao crime, o aumento no acesso à rede elétrica. Esta estratégia foi relativamente 

pouco estudada, conforme colocado por Pease (1999), especialmente para níveis 

nacionais e territórios mais extensos, limitando-se em grande parte a uma análise de 

iluminação pública em bairros. 
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 No Brasil é possível fazer uma avaliação mais abrangente com o uso da base 

de dados do Censo que engloba todos os municípios da nação em níveis de 

pessoas e domicílios. O DATASUS do Ministério da Saúde de onde são extraídas as 

informações das variáveis dependentes no modelo (crime) possui critério único para 

todos os municípios permitindo uma comparação mais direta. 

Utilizando tais informações procura-se verificar se o programa “Luz Para 

Todos” proposto pelo governo federal em 2003 objetivando a melhoria do acesso à 

energia elétrica pode trazer como benefício uma redução na criminalidade. Esta 

finalidade não está entre as metas pré-definidas no programa, que visa uma 

melhoria na qualidade de vida da população mais pobre propiciando, especialmente, 

a chegada de luz para os domicílios de locais mais remotos. Mas o programa será 

utilizado como um experimento para avaliar se além dos benefícios previstos o maior 

acesso à energia elétrica pode reduzir o crime. 

 O “Luz Para Todos”, assim como outros programas feitos ao redor do mundo, 

(KHANDER, BARNES e SAMAD 2009 e KHANDER, BARNES e SAMAD 2012) tem 

o objetivo de diminuir o mapa de exclusão elétrica e propiciar melhorias nos níveis 

de emprego, renda, qualidade educacional, além de melhorias que podem ser 

obtidas na área da saúde. Diversos estudos corroboraram a obtenção destes 

benefícios por meio de um maior acesso à energia elétrica (DINKELMAN 2011, 

BENSCH, KLUVE e PETERS 2011, BARNES e WADDLE 2004 e MODI ET AL 

2006). 

 Quanto aos efeitos do acesso a mais energia elétrica na criminalidade Pease 

(1999) descreve os efeitos que podem gerar na criminalidade. Pode-se imaginar por 

um lado um aumento na criminalidade, na medida em que ao conseguir observar 

com mais facilidade os objetos de interesse e o aumento na demanda por aquisição 

de bens que necessitam de energia, fariam o criminoso atuar mais. Por outro lado, 

um impacto na redução do crime também pode ocorrer por meio de melhores 

oportunidades que a eletricidade oferece a todos e ao ser mais fácil reconhecer um 

ofensor com iluminação, um dos primeiros usos da eletricidade, e isso aumentaria 

seu custo de oportunidade. 

Os resultados obtidos para homicídios demonstram que o segundo efeito é 

mais forte, com um impacto de sinal negativo na criminalidade gerado por uma 

ampliação de energia. Ou seja, maior acesso à energia tende a diminuir a 

criminalidade nos municípios brasileiros, mas com significância fraca numa análise 
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genérica. Porém, ao examinar com maior profundidade encontra-se que nas regiões 

Norte e Nordeste, as mais beneficiadas pelos programas de acesso à energia 

elétrica, o impacto na redução de homicídios foi significativo, assim como 

seccionando os locais de homicídios os resultados demonstram uma redução nos 

assassinatos em vias públicas.  

 Este trabalho está contém além desta introdução a estrutura definida a seguir. 

Uma revisão da literatura dividida em três subseções, sendo a primeira tratando de 

criminalidade, a segunda dos benefícios já observados por uma ampliação no 

acesso à energia elétrica e a terceira contempla os artigos que vinculam estes dois 

temas, denotando os impactos de iluminação pública na criminalidade. 

Posteriormente, no terceiro capítulo, é fornecido um panorama nacional sobre os 

temas de eletrificação e criminalidade, são denotadas informações sobre a evolução 

que houve no período de 2000 a 2010, mas também as dificuldades que ainda terão 

de ser enfrentadas. O quarto capítulo descreve a base de dados utilizada, resume as 

características do programa “Luz Para Todos” e demonstra as estatísticas 

descritivas da base. O quinto capítulo descreve a metodologia aplicada no trabalho, 

o sexto demonstra os resultados obtidos detalhando as análises e o sétimo capítulo 

conclui.  
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2. Revisão da Literatura 

 

 

 O impacto da melhoria da rede elétrica na criminalidade não foi 

exaustivamente estudado até o momento limitando-se a análises de vizinhanças. 

Neste sentido este trabalho inova ao buscar verificar se há um impacto no número 

de homicídios com a ampliação do acesso à energia elétrica em uma área mais 

ampla, os municípios brasileiros. 

 A pouca literatura ao concatenar estes assuntos não se justifica, todavia por 

uma irrelevância do tema. A criminalidade é um grande problema especialmente nas 

economias menos desenvolvidas, assim como são estas as mais carentes no 

acesso à rede elétrica. Vincular estes temas busca ampliar os benefícios trazidos 

por mais energia ao mesmo tempo em que traz uma opção não muito usual de 

tecnologia de combate ao crime, na qual se possibilita uma alternativa eficiente, com 

custos que podem ser menores que em outros métodos. 

 Soares (2010) analisa o problema do alto índice de criminalidade na América 

Latina, buscando discutir os padrões, causas e consequências das altas taxas 

observadas nesta região. Um dos principais resultados deste estudo é a avaliação 

que, apesar de muito alta, a incidência da criminalidade na América Latina não é 

diferente do que se espera dadas as características institucionais e sócio-

demográficas da região. Entre os fatores que contribuem para o alto índice estão a 

alta desigualdade, carência de forças policiais e baixa taxa de aprisionamento. 

 Os impactos desta violência são danosos ao bem estar econômico e social de 

todos. A perda na expectativa de vida causada pela violência nos países da América 

Latina é estimada em 0,6 anos. Outras consequências podem ser notadas, como 

redução na produtividade e um encurtamento no horizonte de investimento privado 

tanto em capital físico quanto humano ocasionando uma perda de bem estar e 

entrave ao desenvolvimento. No Brasil mais da metade dos executivos elencam o 

crime como um dos maiores limitadores na realização de negócios (MODI ET AL 

2006). 

 Há também o custo social que pode ser medido pelas perdas e destruição de 

bens, gastos públicos e privados com segurança, custos relacionados ao sistema 

criminal e judiciário e o custo da imposição das punições. A perda social na 
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criminalidade é levantada por Becker (1968) partindo do princípio que o valor 

adicionado do bem obtido pelo criminoso é inferior ao valor avaliado por quem o 

perdeu. O autor é uma forte referência no tema e seu artigo será detalhado na 

subseção de criminalidade. 

 A revisão da literatura se dividirá agora em três subseções, a primeira trata 

dos efeitos sociais positivos ligados ao maior acesso à energia elétrica, a segunda 

aborda a literatura sobre criminalidade e a terceira resume brevemente os estudos 

que relacionam os dois temas.  

 

 

2.1 Impactos da Eletrificação 

 

 

 O acesso à eletricidade é observado como um ponto chave para o 

desenvolvimento econômico e social, aumentando a qualidade de vida das famílias. 

Este tema é de extrema relevância e acredita-se que um maior acesso à energia 

pode contribuir significativamente para se lograrem os objetivos das "Metas do 

Milênio1" (BENSCH, KLUVE e PETERS 2011). O tema é colocado como um dos 

catalisadores de desenvolvimento, servindo de suporte a transformação para um 

ciclo virtuoso de crescimento. 

 O primeiro benefício que pode ser notado com a introdução da energia é a 

iluminação, pois possibilita a execução de atividades no período noturno, encontros 

sociais são passíveis de serem estendidos até mais tarde, crianças são beneficiadas 

por poderem aumentar as horas de estudo e atingirem níveis educacionais melhores 

(KHANDER, BARNES e SAMAD 2012).  

Demonstrando outros benefícios que podem ser alcançados com a 

eletrificação o Banco Mundial (MODI ET AL 2006) em conjunto com o órgão de 

programas para desenvolvimento das Nações Unidas indica como o uso de energia 

pode contribuir para que as “Metas do Milênio” sejam alcançadas, argumentando 

                                                           
1 As Metas do Milênio, norteadas pela ONU em 2000, compreendem ações que devem ser tomadas 

pelos países em busca de melhorar o quadro dos maiores problemas sociais. As metas são: i) acabar 
com a fome e a miséria, ii) educação básica e de qualidade para todos, iii) igualdade entre os sexos e 
valorização da mulher, iv) reduzir a mortalidade infantil, v) melhorar a saúde das gestantes, vi) 
combater a AIDS, Malária e outras doenças, vii) qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e viii) 
todos trabalhando pelo desenvolvimento. 
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que a energia elétrica afeta diretamente a renda e a saúde dos mais pobres, 

melhora também a igualdade entre os gêneros e o acesso à educação. 

 A redução da pobreza e crescimento na renda é conquistada pela 

eletrificação, por exemplo, ao permitir que mais atividades sejam realizadas após o 

período de luz do dia. A utilização de máquinas poupa tempo e aumenta a 

produtividade, além de adicionar maior valor, ampliando oportunidades de 

empregos. Com a ampliação da geração de energia nos países diminui-se a 

dependência de petróleo, tornando-os menos vulneráveis a choques nos preços que 

poderiam agravar a situação dos países mais pobres e dependentes de fontes como 

a querosene. 

Uma outra contribuição no crescimento econômico é a redução de custos, na 

ausência de tecnologias mais modernas os pobres pagam mais por unidade de 

energia utilizando fontes como carvão vegetal e querosene. A carência de energia 

também dificulta instalações que poderiam auxiliar na geração de renda como 

indústrias, atividades comerciais e de serviços. Neste ponto um estudo realizado nas 

Filipinas (ESMAP 2002) estimou o benefício de prover energia para os domicílios 

onde não havia anteriormente este tipo de serviço, em um acréscimo de US$81 a 

US$150 mensais na renda familiar. No combate à fome a energia em forma de calor 

é necessária para o cozimento de muitos dos alimentos que formam a base 

nutricional. Ela também é utilizada para auxiliar no plantio, irrigação e colheita. 

 O recebimento de energia elétrica melhora os níveis educacionais para as 

crianças, pois permite que o tempo utilizado anteriormente para coletar fontes de 

energia e em trabalhos rurais, possa ser substituído por uma maior dedicação nas 

escolas, melhorando as taxas de matrícula. O aumento e melhoria na iluminação 

nos cômodos das casas permitem uma dedicação aos estudos no período noturno, 

embora parte deste tempo possa sofrer com competições e distrações de outras 

fontes entretenimento. No ambiente escolar ajuda na retenção de professores e 

fornece oportunidades para utilização de novos equipamentos e novas formas 

didáticas. 

 Os benefícios adquiridos na área de saúde são relevantes. É possível 

conservar melhor os alimentos a fim de reduzir a incidência de doenças alimentares 

e aprimorar a limpeza e qualidade da água consumida, reduzindo índices de 

mortalidade. Permite a refrigeração de vacinas e a esterilização de equipamentos 

além de possibilitar que o atendimento aos necessitados não seja interrompido no 
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período noturno. A eletrificação amplia as fontes de acesso a informação, 

possibilitando campanhas via rádio e televisão de conscientização em formas de 

evitar o contágio do HIV e outras doenças. 

 Formas de energia mais limpa auxiliam ainda na preservação do meio 

ambiente e diminuem a incidência de doenças pulmonares. A poluição do ar 

ocasionada dentro dos domicílios por queima de substâncias danosas ao organismo 

humano aumenta infecções respiratórias e é responsável por 20% das 11 milhões 

de mortes de criança que acontecem anualmente (OMS 2002).  

Conforme indicado no relatório das Nações Unidas (MODI ET AL 2006) as 

medidas que ampliam o acesso à energia elétrica beneficiam principalmente os 

países e a população mais pobre. O mapa abaixo indica o consumo de energia 

elétrica per capita e evidencia que a situação é mais grave na África e em países no 

Sul da Ásia. 

 

 
Figura 1 – Consumo de Energia no Mundo em 2001 

Fonte: Banco Mundial 

 

Em números absolutos de pessoas sem eletricidade o leste asiático 

englobando a China, possuía o maior contingente de pessoas há algumas décadas. 
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Em 1970 aproximadamente 800 milhões de pessoas desta região se encontravam 

nesta situação, porém com o avanço econômico e social houve significante melhora 

na região e hoje este número caiu para pouco mais de 100 milhões. A situação nos 

países da África Sub Saariana e no sul da Ásia, no entanto continua desfavorável, 

mais de 1,3 bilhões de pessoas ainda não possuem acesso à energia, com o 

agravante que não são esperadas melhorias relevantes neste número até 2030. 

Devido aos benefícios socioeconômicos com uma maior presença de energia 

elétrica nas comunidades e domicílios mais carentes deste tipo de serviço, estudos 

no tema vêm ganhando força nos últimos anos. Pesquisas em países emergentes 

corroboram os benefícios citados nesta seção e denotam o avanço que pode ser 

gerado na saúde, educação e renda com a ampliação da rede elétrica. Contando 

com estes benefícios o Banco Mundial vem financiando projetos de eletrificação em 

países menos desenvolvidos ao redor de todo o mundo. 

 Num destes estudos o resultado encontrado por Dinkelman (2010) foi um 

aumento no nível de ocupação nos locais que receberam o acesso à energia 

elétrica, como um dos efeitos diretos da melhoria desta infraestrutura na África do 

Sul. 

 Khander, Barnes e Samad (2012) encontraram um impacto relevante e 

significativo do programa de eletrificação rural em Bangladesh, melhorando os 

resultados econômicos, ampliando a renda em até 30%, e os educacionais elevando 

a quantidade de anos completos na escola e o tempo de estudo das crianças. 

Consistente com estes estudos Khander, Barnes e Samad (2009) ao estudarem o 

Vietnã encontram efeitos positivos na renda e mais fortes na escolaridade tanto para 

meninos quanto para meninas com benefício crescente relativo ao tempo em que se 

iniciou o fornecimento de energia, demonstrando que os benefícios da eletrificação 

persistem por um longo período de tempo antes de atingir um ponto de saturação e 

apresentar retornos decrescentes. 

 Com o apoio da German International Cooperation(GIZ) que apoia o 

desenvolvimento de fontes de energia menos poluentes como a solar e a 

hidrelétrica, a Ruanda tem como meta aumentar o grau de cobertura de energia 

elétrica em seis vezes até 2020. Entre os benefícios já conquistados estão uma 

elevação significativa no tempo de iluminação, indicando que o serviço vem de fato 

sendo utilizado pela população e aumento de até 20 minutos por dia no tempo de 

estudo das crianças. 
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 Na América Central o tema também é abordado por Barnes e Waddle (2004) 

e a região é confrontada com outros lugares do mundo. Quando comparada com os 

países em desenvolvimento, possui altas taxas de acesso à energia, porém 

comparando apenas com países de renda semelhante, a América Central estaria 

aquém da posição prevista. O problema consiste no fato de que não é esperado que 

entes privados invistam em áreas remotas e pobres sem algum subsídio público. Isto 

é somado ao fato de que os governos têm falhado na elaboração de planos de 

negócios para trazer investidores por diversos motivos, tais como erro na previsão 

de fundos e orçamento, falhas administrativas, ausência de regras de propriedade 

mais claras entre outros problemas institucionais. 

O estudo aponta que um grande contingente de pessoas fora da rede elétrica 

é explicado pela tentativa de apenas ampliar a malha já existente, enquanto é 

necessária uma combinação deste tipo de esforço com programas de criação de 

novas malhas elétricas a fim de ampliar a abrangência. Há ainda uma grande 

contribuição do autor aos formuladores de política, refletida no princípio de que é 

essencial por parte dos governantes criarem uma estrutura de incentivo que leve 

energia às comunidades mais necessitadas. Todavia este incentivo deve ser 

efetuado de forma que não distorça o mercado e o subsídio fornecido deve ser 

sustentável, visando o estímulo para um desenvolvimento de novos negócios e 

oportunidades, e não analisar o acesso à energia como um fim em si próprio. 

Isto deve ser feito de forma a garantir incentivos para assegurar uma 

manutenção e continuidade do serviço por um longo período após as instalações 

das aparelhagens elétricas. Isto pode ser obtido à medida que os usuários da rede 

aproveitem as oportunidades advindas do acesso à energia elétrica, ampliem sua 

produtividade e bem estar, atraindo novos consumidores para que passem a adotar 

tais benefícios e a ampliação da rede passe a ser menos custosa por ganho de 

escala. 

No Brasil, Ribeiro (2013) é um dos pioneiros a avaliar impactos da eletricidade 

para o território nacional, utilizando a metodologia de diferenças em diferenças com 

variáveis instrumentais ao estudar impactos pelo programa “Luz Para Todos”, 

encontra resultado positivo do acesso à energia elétrica sobre a educação para 

meninos e meninas.  
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Este estudo aqui elaborado visa uma ampliação dos resultados alcançados 

por RIBEIRO(2013), procurando averiguar se podem existir outros impactos do 

programa de eletrificação. 

 

 

2.2 Estudos sobre Criminalidade 

 

 

 Crime pode ser definido como uma violação da lei penal, um comportamento  

antijurídico ou ilícito, praticado por um ou vários indivíduos. Ainda que esta definição 

pareça simples, a conduta de quais são os atos que contrariam as leis diferem 

significativamente ao redor do mundo. Isto decorre das diferenças culturais, 

sociológicas, religiosas entre outras, praticadas por diferentes grupos de pessoas. A 

própria formulação das leis deve refletir os desejos do grupo social que as 

promulgam, buscando uma ordem social em que prevaleçam os benefícios a todos 

os envolvidos ao seguirem um conjunto de normas, em relação ao bem individual. 

Desta forma a base moral da sociedade é de extrema importância como 

coloca o sociólogo Quinney (1966) ao se referir ao crime como um fenômeno social. 

Mesmo em face das diferenças encontradas entre os diferentes grupos sociais há 

algumas ações que são vistas como atividades criminosas na maioria dos países, 

tais como: assassinatos, violação à propriedade, roubos e evasão fiscal. 

 Na literatura, a abordagem não apenas sociológica da criminologia como 

também econômica inicia-se com Becker (1968). O autor utiliza a teoria econômica 

se valendo do princípio de racionalidade dos agentes a fim de encontrar em quais 

momentos e situações um indivíduo teria como estratégia ótima cometer um crime. 

No artigo, o autor considera que a análise de crime é uma generalização da análise 

econômica de danos externos e deseconomias, que consiste em introduzir os custos 

de apreensão e condenação como importantes variáveis de decisão e em tratar os 

métodos de punição como pagamentos monetários. 

 Este artigo segue como referência para diversos outros estudos que se 

sucederam, porque foi inovador ao apresentar uma teoria que pressupõe que as 

ações dos criminosos são tomadas racionalmente, ponderando os custos e 

benefícios de se cometer uma contravenção. A vinculação deste tema com a 
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economia advém do fato de que o estudo da economia se desenvolveu para lidar 

com a alocação de recursos e, deste modo, o trabalho de Becker tem como principal 

contribuição demonstrar que a escolha ótima de combate ao crime também faz parte 

de um problema de otimização na alocação dos recursos. Esta otimização, por sua 

vez, é obtida pela decisão que minimiza a perda social causada pelos crimes medida 

pela soma dos danos causados pela atividade ilícita, os custos de apreensão e 

condenação e os custos para se executar a pena imposta.  

 Para coibir as ações indesejadas dos indivíduos são necessários mecanismos 

de prevenção dos crimes e apreensão dos infratores, dado que a simples 

formulação da lei que recrimina ações tidas como não desejáveis para a sociedade 

não trazem garantias de que serão cumpridas apenas por sua própria existência, há 

a necessidade de um enforcement. 

Ehrlich (1996) segue o mesmo racional e avalia que os mecanismos de 

combate ao crime apresentam custos e a sociedade definirá qual montante os 

indivíduos e governantes estariam dispostos a pagar para diminuir os delitos, 

combatendo os crimes, como consequência pela escassez de recurso são definidos  

quantos casos não terão a devida punição dada a impossibilidade de restringir todos 

os crimes. 

Isto demonstra que há uma tolerância da sociedade em relação ao crime, 

visto que a maximização do bem-estar social, pela minimização das perdas geradas 

com a atividade criminosa incluindo os custos de legislação e do controle do crime, 

não levará a um índice de criminalidade zero. O autor demonstra que a tolerância ao 

crime está inversamente relacionada à demanda por proteção. 

 Os custos para a sociedade combater o crime envolvem gastos com 

prevenção ao crime, segurança pública como policiamento, além de custos 

processuais necessários no julgamento e os custos de aplicação da pena. Entre os 

benefícios destaca-se uma sociedade que demonstra que o indivíduo que não age 

de acordo com as condutas estabelecidas estará sujeito a uma punição, visando 

menos pessoas ingressarem em atividades criminosas e melhorando o bem-estar 

agregado. Para o criminoso os benefícios seriam os ganhos financeiros ao se 

cometer um delito e como custos considera a probabilidade de ser repreendido e 

qual a intensidade da pena, e enquanto os benefícios do crime superarem os custos, 

mais infrações serão realizadas. 
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Assim, medidas de prevenção aumentam os custos de oportunidade de 

exercer uma atividade criminosa, tendendo a reduzi-la, um aumento na 

probabilidade de punição também gera uma elevação no custo do crime, levando a 

sua diminuição. Cada tipo de crime responde de forma distinta aos incentivos, sendo 

que alguns podem responder de forma mais acentuada que outros, apresentando 

diferentes elasticidades.  

 Para Becker (1968) a criminalidade pode ser notada como prejudicial, pois 

apresenta um resultado social negativo em termos agregados, ou seja, os benefícios 

obtidos por um criminoso ao cometer uma infração é inferior a toda perda causada à 

sociedade. Neste sentido, obter meios mais eficientes e menos custosos de reduzir 

o crime é essencial. Como exemplo da formulação da teoria envolvendo custos e 

benefícios um aumento na probabilidade de apreensão e punição de um infrator faz 

com que seu custo de cometer um crime aumente, diminuindo a probabilidade de 

cometê-lo. Por outro lado para esta punição ocorrer há custos envolvidos como o de 

captura e os relacionados ao processo de julgamento. 

 Como forma de auxiliar os formuladores de políticas públicas sobre a eficácia 

das medidas de prevenção e combate ao crime alguns estudos buscam encontrar 

determinantes do crime e quais medidas podem ser tomadas para sua redução. 

Uma das principais medidas pensadas para redução de crime é o aumento do 

policiamento. No estudo de Di Tella (2004), o autor utiliza o ataque terrorista de 1994 

contra uma joalheria em Buenos Aires como um experimento natural e mensura o 

impacto do aumento no policiamento após este trágico evento. O resultado 

encontrado é a redução na atividade criminosa de roubo de veículos no quarteirão 

em que há presença policial, porém o impacto fora desta região restrita é pequeno. 

Draca e Machin (2011) avaliam o impacto do policiamento na redução de 

crime utilizando o experimento do ataque terrorista de Londres em 2005, e 

encontram que o aumento de 10 por cento no aumento no policiamento reduz a 

criminalidade entre 3 e 4 por cento. Este reforço, no entanto, deve ser mantido para 

a manutenção da segurança, pois seis semanas após o esforço de aumento policial, 

o policiamento começa a declinar e os níveis de crime voltaram ao padrão que 

apresentavam antes do ataque. Outros estudos também examinam a relação do 

crime com outras variáveis, Duggan (2001) encontra que alterações no porte de 

armas estão positivamente relacionadas com as taxas de homicídio causadas pelo 

aumento no número de assassinatos nos quais uma arma é utilizada. 
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Variáveis macroeconômicas também são utilizadas para o estudo da 

criminalidade. Raphael e Winter-Ebmer (2001) encontraram efeito positivo do 

desemprego na criminalidade e avaliam que políticas visando a melhora no nível de 

emprego das pessoas que encontram maiores obstáculos a conseguir ingressar no 

mercado de trabalho pode ser uma medida efetiva de combate ao crime, 

aumentando o custo de oportunidade para cometer atos ilícitos. 

 Cook e Zarkin (1985) avaliam os impactos dos ciclos econômicos a fim de 

testar a hipótese de sabedoria popular que o crime é contra cíclico. O resultado 

suporta esta hipótese para roubos e furtos, porém considera homicídios como 

insensíveis a flutuações econômicas. A desigualdade é um tema frequentemente 

abordado no estudo de crime, Kelly (2000) encontra impacto entre uma maior 

desigualdade levando a maior criminalidade. O racional desta conclusão é justificado 

pelo fato de que em face de um grupo que apresenta relativo sucesso ao seu redor 

os indivíduos de menor grau de sucesso se sentem frustrados, e a este fato levará 

às pessoas de status mais baixos cometerem mais crimes de ataque a propriedade.  

 Levitt e Miles (2006) realizam um survey a respeito de crime e demonstra os 

resultados obtidos por vários autores em diferentes temas de estudo, sintetizando de 

forma geral que um aumento no policiamento e no grau de aprisionamento reduzem 

crime, quanto a pena de morte, não há efeito na redução de crime. Os autores 

também analisam os impactos de temas bastante debatidos na sociedade como leis 

de desarmamento e a legalização do aborto confrontando resultados que indicam 

um impacto de redução do crime com outros que não encontram tais resultados. 

 No âmbito nacional, Mello e Schneider (2008) estudam a estrutura etária 

como um dos fatores de redução da criminalidade no estado de São Paulo, 

evidenciando que alterações demográficas têm um papel relevante na dinâmica dos 

homicídios. Os autores estimam que um aumento em 1% na proporção de pessoas 

de 15 a 24 anos do sexo masculino, aumenta os homicídios em 4,5%.  

 Em outro estudo com dados nacionais Cerqueira (2010) investiga o impacto 

da política do desarmamento no estado de São Paulo, encontrando uma redução 

significativa nos homicídios. O autor também avalia o tema violência como 

preocupante no país e estima um custo de bem-estar da violência letal, calculado 

pela disposição marginal a pagar para evitar a morte causada pela violência, na 

ordem de 2,3% do PIB anual do Brasil. 
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 Biderman, De Mello e Schneider (2009), avaliam os impactos da lei seca 

sobre a criminalidade na região metropolitana de São Paulo e utilizando o método de 

diferenças em diferenças encontram uma redução de 10% na taxa de homicídios por 

cem mil habitantes. Além disso, há impacto na redução de acidentes de carro e de 

lesões corporais dolosas de mesma magnitude. 

 

 

2.3 Relação entre Eletricidade e Crimes 

 

 

 A vinculação e estudos de causalidade entre estes assuntos ainda foi pouco 

abordado na literatura acadêmica sendo mais difundida entre departamentos 

nacionais de criminologia, e em suas infrequentes análises o tema se limita a um 

território pequeno. 

 A relação entre os temas parte de uma relação que pode ser ambígua entre 

aumento do acesso a energia elétrica e a criminalidade. Se por um lado, a 

eletricidade pode aumentar a produtividade e renda e a iluminação levaria a um 

aumento na visibilidade e consequentemente a um reconhecimento mais fácil de um 

suspeito de cometer um crime aumentando seus custos, com uma maior 

probabilidade de apreensão e de aplicação das penas devidas, do outro lado a 

aquisição de bens os quais tem necessidade de conectar a um sistema de energia e 

uma obtenção maior de informação por parte dos infratores de quem possui tais 

bens e pode ser visado como vítima aumentaria as chances de crime. Deste modo, 

com esta dubiedade, há tanto estudos que não indicam impacto de energia e crime, 

quanto há aqueles que encontram um impacto robusto. 

 Entre os mais céticos em relação ao impacto de eletricidade (mensurado pela 

iluminação) Atkins, Husain e Storey (1991), afirmam que alguns artigos encontram 

impacto, pelo viés de regiões estudadas que se situavam próximo de passarelas e 

túneis ferroviários, reconhecidos por terem maior incidência de crimes e defendem 

que os resultados poderiam ser diferentes se o estudo ao invés de áreas pequenas 

passasse a analisar um perímetro maior. 

 Os autores partem do pressuposto que para o projeto de iluminação mostrar 

sua eficácia o número de crimes relatados com ocorrência noturna deveria cair de 
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forma acentuada frente a uma relação dos crimes totais o que não foi observado 

pelos pesquisadores. Porém, a metodologia pode ser falha, pois é possível a 

existência do problema de under reporting em que com mais iluminação as pessoas 

passam a relatar mais. Isto por acreditarem que sendo possível descrever melhor o 

suspeito, a probabilidade de apreensão aumenta, também não é capturado o efeito 

de expulsar da região um criminoso que comete irregularidades tanto no período 

noturno quanto no diurno. 

 Ramsey e Newton (1991) também encontram pouco impacto da iluminação 

nos crimes, porém destacam que ainda assim há um efeito importante, existe um 

efeito na melhora de bem-estar da comunidade e há uma redução no medo que as 

pessoas têm de caminhar à noite, especialmente para mulheres em que o efeito é 

mais sensível. 

 Já Painter (1988), uma das pioneiras a abordar o efeito de energia na 

criminalidade utiliza metodologias mais robustas evitando problemas que poderiam 

ser gerados por under reporting e encontra como resultado melhorias nos índices de 

vandalismo, ataques físicos, ameaças e roubos de carros. 

A verificação da iluminação como medida preventiva de combate ao crime vai 

além da iluminação pública Poyner e Webb (1992) demonstram que os mercados 

centrais de cidades da Inglaterra apresentaram menos crimes após a melhoria na 

instalação de um novo sistema de lâmpadas. 

Estes resultados encontram como base Clarke e Mahyem (1980) em que os 

crimes podem ser afetados dependendo da situação física do ambiente onde 

ocorrem e uma maior área iluminada poderia pelos efeitos mencionados acima atuar 

de forma preventiva na criminalidade. 

Pease (1999) em sua revisão sobre o tema também discorre sobre os efeitos 

na iluminação pública reduzindo a criminalidade e ao gerar um efeito de redução na 

criminalidade tanto a luz do dia quanto no período noturno. Isto ocorre, pois entre 

outros fatores faz com que os criminosos atentem que onde há a iluminação é uma 

área menos propensa a uma atividade criminal fácil, aumenta o orgulho e coesão 

dos moradores e diminui a taxa de vacância da região. Estes fatores são 

corroborados por Welsh e Farrington (2008) em seu estudo sobre melhoria da 

iluminação. 

Pease (1999) coloca que o tema merece consideração e pode ser observado 

como uma ferramenta adicional no combate ao crime que pode ser combinada a 
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outros métodos como o aumento do policiamento em busca de resultados mais 

consistentes no instrumental preventivo.  

 O tema continua em pauta e o debate serve como prelúdio para uma análise 

mais detalhada sobre em quais meios e circunstancias o aumento a eletricidade 

pode causar uma redução na criminalidade. Para Atkins, Husain e Storey (1991), 

uma pesquisa maior é necessária para traçar qualquer relação sobre os efeitos da 

eletrificação, isso é devido em parte ao uso de modelos menos complexos que são 

utilizados, baseando-se na maior parte das vezes em regressões com mínimos 

quadrados ordinários. Boyce e Gutkowski (1995), também defendem um 

aprofundamento do tema para que as razões e os efeitos da iluminação na melhora 

pela prevenção da criminalidade sejam melhores estabelecidos a fim de conquistar 

uma eficiência maior na luta contra o crime. 
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3. Panorama da energia elétrica e da criminalidade no 

Brasil 

 

 

 O Brasil embora ainda esteja longe do patamar dos países mais 

desenvolvidos conseguiu uma grande evolução no número de pessoas com acesso 

à energia elétrica. Em 1991 o número de pessoas que viviam sem acesso a este 

recurso era superior a 22,2 milhões de habitantes uma quantidade muito elevada 

representando mais de 15% da população residente no país. Em 2000 este número 

caiu pela metade e em 2010 se encontrava em aproximadamente 2,7 milhões de 

pessoas, ou aproximadamente 1,5% da população brasileira. A amostra por 

domicílios do Censo também demonstra que em 2000 mais de 3 milhões de 

domicílios não possuíam acesso a rede elétrica e em 2010 este número foi reduzido 

para 730 mil, dentre estes mais de 80% se encontram na zona rural. 

É possível observar na figura 2 um panorama da exclusão elétrica no país em 

2000, manifestando-se principalmente nas regiões Norte e Nordeste, as mais pobres 

do país. O Norte apresentava uma proporção de mais de 20% das pessoas sem 

acesso à energia enquanto o Nordeste apresentava um índice de pouco menos de 

14%. Em estados como o Maranhão e Piauí a situação era mais grave em que um a 

cada quatro domicílios não possuía acesso à energia elétrica. 

Estas regiões continuam abaixo da média nacional no que tange a este ponto, 

mas apresentaram grande evolução até 2010, ano em que o Norte apresenta 

aproximadamente 7% da população fora do sistema elétrico e no Nordeste a taxa 

caiu para 2,2%. 

 A desigualdade de renda também é um fator impeditivo no acesso de energia 

para os mais pobres, segundo dados do Ministério de Minas e Energia, do total das 

famílias que não recebe este recurso 90% possuem renda inferior a três salários 

mínimos. 
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Figura 2 - Cobertura de Energia no ano 2000 
            Fonte: RIBEIRO (2013) 
                 
 

 Em relação a variável de criminalidade, o assunto continua como um sério 

problema no Brasil2 e em toda América Latina situando-se entre os assuntos mais 

abordados pelas mídias, sendo que crimes e violência foram identificados pelo 

Latino-barómetro de 2006 como o segundo assunto de maior importância em 

políticas públicas (SOARES 2010), os números demonstram uma quantidade 

alarmante de assassinatos no Brasil, em 2010 foram 52.260 homicídios, uma média 

de mais de 143 casos por dia. 

 Embora exista esforço para a redução deste número, a criminalidade ainda 

cresce no país tanto em termos absolutos quanto na medida de mortes por cem mil 

habitantes, a figura 3 demonstra o aumento nos últimos anos. Um dos exemplos 

deste empenho foi a campanha do desarmamento iniciada em 2003 ano que reflete 

uma queda na taxa de homicídio como pode ser observado no gráfico, porém já em 

2007 essa queda não se sustenta e o índice volta a subir. A taxa que era de 11,7 em 

1980 se encontra próxima dos 27 nos últimos anos.  
                                                           
2 No Brasil a segurança pública aparece como o segundo maior problema sendo superado apenas 
pelo tema Saúde (PESQUISA CNI IBOPE, 2011)   
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Figura 3 – Evolução da Taxa de Homicídio 

Fonte: SIM. Elaboração do autor 

 

Os números tanto relativos quanto absolutos impressionam, entre os 12 

países mais populosos do mundo o Brasil apresenta a pior taxa. O país se situa na 

sétima posição entre 95 países pesquisados como a maior taxa de homicídio por 

cem mil habitantes estando acima de países onde há guerra civil como o República 

do Congo, Sudão e Afeganistão. O Washington Post em 2007 fornece um retrato da 

situação: é reportado que a guerra entre Palestina e Israel causou 729 vítimas 

menores de 18 anos no período 2002-2006, para o mesmo período o Rio de Janeiro 

reportou 1857 assassinatos de menores.  

Waiselfisz (2013) é um dos grandes estudiosos dos problemas e das 

consequências negativas da criminalidade no Brasil. O autor elabora os “Mapas de 

Violência” a fim de debater e indicar soluções para melhorar a situação no país. 

Entre os principais pontos destacados, situam-se abordagens com relação a gênero, 

raça, uso de armas de fogo e especialmente o tema da violência na juventude que 

pode ser problemática e afetar o acesso dos jovens à educação e aprendizado, 

prejudicando todas as oportunidades futuras ao longo de suas vidas. 

 Finalmente pode-se destacar que à semelhança dos problemas de acesso à 

energia, grande parte dos problemas relacionados à criminalidade estão no Norte e 

Nordeste, sendo que esta última região tem 30 dos 50 piores municípios em taxa de 
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homicídio. Em nível estadual a Bahia contém 14 municípios entre os mais perigosos, 

Alagoas tem 8, e o Pará tem 7. 
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4. Dados e Amostras 

 

 

4.1 Base de Dados 

 

 

 A criminalidade conforme definida anteriormente pode ser representada por 

diversos tipos de transgressões à lei, neste estudo será utilizado o número de 

homicídios como uma variável representativa deste tema. A escolha por esta 

variável é devida a uma base de dados que contempla todos os municípios 

brasileiros. Dados como furtos, roubos e demais ataques à propriedade e à 

integridade física são mensurados pelas secretarias de segurança pública de cada 

estado da federação sendo que a não disponibilização de tais informações por todos 

os estados e as diferenças de critérios são empecilhos para um estudo mais 

completo. 

 Os dados de homicídios são disponibilizadas no SIM (Sistema de Informação 

sobre a Mortalidade) anualmente pelo departamento de informática do Sistema 

Único de Saúde do Brasil, o DATASUS, tratando-se de um órgão do Ministério da 

Saúde responsável por coletar, processar e divulgar dados sobre a saúde. Além de 

possuir os dados por município em uma base unificada a vantagem da utilização 

desta base é que o critério utilizado na classificação das mortes é homogêneo em 

todo o país permitindo comparações entre estados e municípios, já as secretarias de 

segurança pública trabalham de formas distintas na identificação dos crimes pois o 

aparato no sistema de policiamento e de segurança é de competência estadual. 

 Apesar destas vantagens na utilização da base do SIM, ela ainda apresenta 

alguns problemas. Cerqueira (2013) realiza um estudo sobre o número de 

homicídios ocultos nas informações de “causa indeterminada” dentro do grupo de 

agressões. O autor defende que o número do DATASUS estaria sub-dimensionado, 

um contingente de aproximadamente 130 mil homicídios não teriam sido registrado 

num período de 15 anos, o número de mortes ao ano por assassinatos pode ser até 

16% maior. O estudo é realizado com base nas unidades federativas do Brasil e 

categoriza entre os estados com piores informações em relação à causa de morte 

não determinada: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Roraima, Bahia, 
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Pernambuco e Minas Gerais. Não obstante o autor destaca a importância do SIM e 

cita como período crítico na piora da informação os anos de 2007 até 2009 e mesmo 

com tais problemas os números denotados pelo DATASUS apresentam 

confiabilidade superior ao das secretarias de segurança pública. 

 A questão da obtenção de uma base de dados confiável é destacada por 

Soares (2004), ao notar que o fato de relatar um crime está positivamente 

relacionado com o grau de desenvolvimento das instituições do país, podendo existir 

um problema de under-reporting. 

Este problema pode ocorrer, por exemplo, como consequência da descrença 

da população ao não acreditar que seu testemunho será efetivo para identificar e 

punir o transgressor e desta forma não prestar queixa em delegacia. Outro modo 

seria por conflito de interesse no sistema de policiamento em que pode ser 

corrompido em vista de benefício próprio não classificando corretamente as queixas 

prestadas a fim de demonstrar uma situação melhor do que a real. A corrupção é 

apontada como um dos principais fatores que culminam no under-reporting. 

 Deste modo, a base do SIM fornecida pelo DATASUS foi utilizada como a 

fonte de informações de homicídios, utilizando os óbitos por causas externas da 

categoria Agressão (código X85 até Y09), segregados por municípios em que 

ocorreram os crimes. 

 Para as variáveis explicativas foi utilizada a base do Censo demográfico 

brasileiro mensurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Trata-se de uma pesquisa realizada a cada 10 anos em todos os domicílios a fim de 

capturar informações demográficas, econômicas e sociais em que é possível extrair 

dados como nível educacional, estratificação da faixa etária, renda, e o percentual 

de pessoas que têm acesso a rede elétrica em nível municipal. O Censo possui 

bases tanto para domicílios quanto de pessoas, sendo que ambas foram utilizadas. 

Os anos coletados na pesquisa foram 2000 e 2010, este período foi 

escolhido, pois o intervalo entre estes anos contempla o “Programa Luz Para Todos” 

criado em 2003 objetivando a ampliação do acesso à energia no país e será mais 

detalhado a seguir. É esperado que em 2010 já seja possível captar grande parte 

dos benefícios gerados pelo programa e será possível comparar com o ano de 2000. 

O procedimento após a obtenção das bases do micro dados de pessoas do 

Censo foi agregar os dados por municípios, sendo que nas amostras, são realizados 

alguns tratamentos dos dados para melhor análise. Por exemplo, são utilizadas 
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segmentações em percentuais das faixas etárias e de nível educacional. Na faixa 

etária foram 7 categorizações, bebês e crianças (0 a 7 anos), crianças e pré-

adolescentes (8 a 15 anos), adolescentes e jovens adultos (16 a 29 anos), adultos 

divididos em três faixas a primeira entre 30 e 39 a segunda de 40 a 49 e a última de 

50 a 59, e por fim a categoria mais idosa de acima de 60 anos. 

No nível educacional a amostra utilizada foi restrita às pessoas acima de 25 

anos por entender que nesta idade o ciclo escolar está completo e foram 

categorizadas quatro faixas i) sem instrução até fundamental incompleto, ii) ensino 

fundamental completo até médio incompleto, iii) ensino médio completo e superior 

incompleto e iv) ensino superior completo e pós graduação. 

Ainda utilizando a base dos micro dados de pessoas, as informações de 

gênero e raça são transformadas em variáveis dummies (assumem valores binários 

0 ou 1) em que homens recebem a variável 1 em gênero e brancos recebem a 

variável 1 em raça. Dos micro dados de domicílios são extraídas as informações de 

percentual de domicílios pertencentes a zona rural e a cobertura de energia elétrica, 

obtidas respectivamente por meio da razão do número de domicílios rurais e o 

número de domicílios com acesso à energia, em relação ao número de domicílios 

total do município. 

Para as variáveis de renda e equidade, a taxa de ocupação, que mede o 

percentual de pessoas empregadas dentre os que participam da PEA, (População 

Economicamente Ativa) a renda per capita e o coeficiente de GINI3 foram extraídas 

da base do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), que 

também é extraído das informações do Censo. 

A informação de policiamento foi obtida por meio dos códigos das profissões 

fornecidos nos micro dados de pessoas. Como há diferenças em relação às bases 

de 2000 e 2010 as profissões foram utilizadas pela totalização do grupo de 

segurança nestes anos, como forma de sanar tal problema foram agregadas a 

categoria de policiais profissões como bombeiros e seguranças privados. Este 

agrupamento não denota problema, pois como demonstra Levitt (2002), é possível 

associar os resultados entre estes grupos, pois tratam do tema de seguranças e são 

altamente correlacionados.  

 

                                                           
3 O coeficiente de GINI é uma variável utilizada amplamente como medida de distribuição de renda, 

variando de 0 (mais igualitário) até 1 (mais desigual). 
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4.2 Características do Programa Luz Para Todos 

 

 

 A importância da energia em ampliar a qualidade de vida da população é 

notada como essencial em diversos países. O incentivo por meio de programas 

governamentais para fornecer energia para toda a população foi adotado em 

diversos países, Bangladesh foi um dos pioneiros a efetuar um programa de 

expansão da rede elétrica em 1978, o Vietnã em 1995 buscou tais objetivos de uma 

forma um pouco diferente, trazendo reformas institucionais e buscando atrair uma 

maior participação de investidores privados na comercialização da rede elétrica 

visando abranger um contingente maior de pessoas com acesso a rede elétrica. 

 No Brasil parte da evolução apresentada entre os anos de 2000 e 2010 se 

deve ao programa federal “Luz Para Todos” elaborado no final de 2003. Este 

programa surgiu com o objetivo de garantir o acesso público ao serviço de energia 

elétrica aos domicílios do país, aprimorar a prestação de serviço à população 

beneficiada e intensificar o ritmo de atendimento. Além disso, visa facilitar a 

integração com outros programas sociais do governo federal. 

 Para atingir tais objetivos o manual de operacionalização de 2004 define as 

regras para ingressar no programa e as responsabilidades de cada órgão no 

cumprimento de cada ofício. No manual é definido que para maior elegibilidade ao 

programa a escolha da prioridade será baseada ao município que preencher o maior 

número de critérios, colocados abaixo: 

I- Projetos de eletrificação rural em municípios com Índice de Atendimento a 

Domicílios inferior a 85%, calculado com base no Censo 2000; 

II- Projetos de eletrificação rural em municípios com Índice de Desenvolvimento 

Humano inferior à média estadual 

III- Projetos de eletrificação rural que atendam comunidades atingidas por barragens 

de usinas hidrelétricas ou por obras do sistema elétrico, cuja responsabilidade não 

esteja definida para o executor do empreendimento; 

IV- Projetos de eletrificação rural que enfoquem o uso produtivo da energia elétrica e 

que fomentem o desenvolvimento local integrado; 

V- Projetos de eletrificação rural em escolas públicas, postos de saúde e poços de 

abastecimento d’água; 
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VI- Projetos de eletrificação em assentamentos rurais; 

VII- Projetos de eletrificação rural para o desenvolvimento da agricultura familiar ou 

de atividades de artesanato de base familiar. 

VIII- Projetos de eletrificação para atendimento de pequenos e médios agricultores; 

IX- Projetos de eletrificação rural, paralisados por falta de recursos, que atendam 

comunidades e povoados rurais; 

X- Projetos de eletrificação rural das populações do entorno de Unidades de 

Conservação da Natureza; e 

XI- Projetos de eletrificação rural das populações em áreas de uso específico de 

comunidades especiais, tais como minorias raciais, comunidades remanescentes de 

quilombos, comunidades extrativistas, etc. 

 

Como resultado o programa teve um investimento superior a casa dos R$20 

bilhões estendendo a malha elétrica com 1,4 milhões de km de cabos elétricos e a 

meta inicial de atingir 10 milhões de domicílios foi alcançada em 2009.  A dificuldade 

de percorrer com o cabeamento longas distâncias foi superada, atingindo algumas 

regiões da Amazônia por meio de cabeamento subaquático. 

A chegada da energia elétrica facilitou a vida dos moradores atendidos, sendo 

que os percentuais de aquisição de bens foram de 79%, 73% e 40% para os itens de 

TV, geladeira e liquidificador respectivamente. A qualidade de vida mensurada pela 

percepção dos que receberam o programa aumentou: 91% disseram ter melhorado 

a qualidade de vida, 88% avaliam que as condições de moradia foram aprimoradas 

e 34% dos atendidos acreditaram ter notado um aumento nas oportunidades de 

emprego. 

 

 

4.3 Estatística Descritiva 

 

 

 A análise cuidadosa das variáveis a serem utilizadas pode fornecer subsídios 

à avaliação das hipóteses propostas e é capaz de provocar novos questionamentos 

que enriquecem os instrumentos de estudo. Com base nesta ideia serão destacados 

os principais pontos das variáveis que serão utilizadas no modelo.  
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 A tabela 1 representa a estatística descritiva das variáveis e municípios 

utilizados no modelo para o ano 2000. As variáveis incluídas apresentam 

informações demográficas, sociais, renda, equidade, índice de policiamento, além 

das informações de acesso à rede elétrica e a taxa de homicídio por cem mil 

habitantes. 

No Brasil há 5.565 municípios, porém por problemas de ausência dados ou de 

criação de municípios entre o período analisado (2000-2010), foram utilizados dados 

de 5.457 cidades, o que representa uma perda de menos de 2% da base.  

 

Tabela 1 – Estatística Descritiva Variáveis ano 2000 

              
   Fontes: Censo Demográfico de Pessoas e Domicílios (IBGE), Base da PNUD e SIM 
   Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Os resultados obtidos pelas médias ponderadas das variáveis refletem as 

informações em âmbito nacional. Algumas informações podem ser extraídas desta 

tabela e comparadas em níveis mundiais. 

Pelos dados da tabela é possível confirmar a presença de energia elétrica em 

93,5% dos domicílios, ou seja, a carência deste tipo de serviço em 2000 era de 



 
37 

 

 

6,5%. As demais variáveis também apresentam a estatística descritiva condizente 

com o esperado.  

 Na avaliação das faixas etárias o Brasil em 2000 possuía uma população 

jovem em que mais de 58% das pessoas tem menos de 30 anos. Na escolaridade é 

possível observar um atraso educacional mais de ¾ da população acima de 25 anos 

não possui ensino médio completo, sendo que mais de 64% sequer possui ensino 

fundamental completo. Na relação de distribuição de renda o Brasil possui um índice 

de GINI elevado que coloca o país entre os mais desiguais do mundo. 

Extraindo-se o mesmo tipo de informação para o ano 2010 é possível realizar 

algumas comparações interessantes na evolução verificada neste período: 

 

Tabela 2 – Estatística Descritiva Variáveis ano 2010 

 
   Fontes: Censo Demográfico de Pessoas e Domicílios (IBGE), Base da PNUD e SIM 
   Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 
 

 Constata-se que o percentual de domicílios sem acesso à energia elétrica 

caiu para menos de 1,5%. Um fato importante a ser notado é a observação do 

número mínimo de domicílio com acesso à energia no município. Enquanto em 2000 
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a cidade com o pior indicador não alcançava 8% de cobertura em 2010 a pior 

situação tinha no mínimo 30% de cobertura elétrica, ainda muito longe do ideal, 

porém já indica um grande avanço. 

 Outros avanços que podem ser observados no período é o aumento na renda 

real média dos municípios, com destaque novamente para a melhora no valor 

mínimo, uma diminuição na desigualdade de renda demonstrada pelo índice de Gini 

e uma melhora no tempo de escolaridade, sendo que houve uma grande queda no 

percentual de pessoas que não possuíam ao menos o nível fundamental completo 

dentre a população acima de 25 anos e um avanço nos níveis mais avançados, a 

taxa de pessoas que completaram o ensino médio subiu aproximadamente 8 pontos 

percentuais. 

Através da comparação também é possível observar uma leve queda no 

percentual da população de etnia branca, uma queda no percentual de residências 

na área rural e uma melhora no nível de emprego. 

 No tocante a criminalidade, porém, as notícias e os dados não são favoráveis. 

O número de homicídios subiu mais de 15% entre 2000 e 2010. A taxa por cem mil 

habitantes neste período teve uma pequena elevação até 2003, passou por uma 

queda até 2007 e se eleva novamente até 2010, porém nesta década se situou 

sempre em um nível elevado próximo de uma taxa de 27 mortes por cem mil 

habitantes. 

 No levantamento obtido com os dados do DATASUS é possível segregar 

algumas informações para uma análise mais detalhada4. Por exemplo, referente a 

informação de gênero, constata-se que o percentual de homens que falecem por 

agressões violentas é muito superior ao de mulheres. Com relação à raça os pardos 

são maioria, conforme pode ser visto na figura 4. 

 A faixa etária também é um fator relevante na análise, pois possui uma 

concentração elevada na categoria de jovens. Mais de 54% dos homicídios foram 

cometidos contra pessoas com idade entre 15 e 29 anos, adultos de 30 a 39 anos 

representam mais 22% das vítimas. 

                                                           
4 As informações que podem ser detalhadas dizem respeito aos dados de referência da vítima (idade, 

raça, etc) e não do agressor. 
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Figura 4 – Distribuição Étnica dos Homicídios na População 
Fonte: SIM. Elaboração do Autor 

 

 O DATASUS também fornece o óbito por local de ocorrência da morte, em 

que não necessariamente denota o local de agressão ou vitimização. Ainda assim, 

conforme pode ser verificado na figura abaixo, em vias públicas ocorrem um número 

absoluto e um percentual alto de crimes.  

 
Figura 5 – Homicídio por localidade 
Fonte: SIM. Elaboração do Autor 

Esta segregação permite uma análise mais apurada da variável dependente 

como será visto posteriormente, embora a aproximação não seja perfeita, pois o 

número fornecido por Hospitais e demais estabelecimentos de saúde, por exemplo, 

não fornece a origem da agressão, mas apenas o local do óbito. 
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5. Metodologia 

 

 

 Para estimar o efeito da energia elétrica na criminalidade tanto em relação ao 

sentido (aumenta ou diminui) quanto ao tamanho do impacto serão utilizados 

métodos econométricos com dados em painel. 

O primeiro método utilizado é um modelo em painel com efeitos fixos em 

municípios. O modelo de efeito fixo visa controlar o efeito das variáveis omitidas que 

diferem entre os municípios, porém permanecem constantes ao longo do tempo. 

Esta formulação pode ser representada pela equação abaixo: 

 

              


k

j
mttmjmtjmtmt XEY

1
0      (1) 

 

 Neste modelo a variável Ymt representa a variável dependente de 

criminalidade para cada município em cada ano, o coeficiente de π0 é uma 

constante, a variável Emt representa o percentual de domicílios com acesso à 

energia elétrica também em cada município e ano, o termo representado pela 

somatória de outros fatores designam as variáveis de controle no modelo tais como 

escolaridade, etnia, faixas etárias, entre outras, o termo λm representa o efeito fixo 

no município, o termo ηt representa o efeito fixo no tempo e νmt representa o termo 

de erro na equação. 

 Esta formulação em painel com os efeitos fixos em municípios e tempo 

equivalem a uma formulação de diferenças em diferenças e apresenta vantagens 

em relação a procedimentos que não avaliam as diferenças entre os municípios e 

em relação ao tempo. Esta formulação permite que o modelo não seja prejudicado 

pelas características não observáveis e invariáveis ao longo do período estudado, 

pois elimina este fator.  

No entanto no modelo anterior existe um problema da endogeneidade que 

pode ser visto da seguinte forma: uma cidade mais bem estruturada que outra com 

prefeitos melhores gestores poderia indicar que por este motivo há uma taxa de 

criminalidade menor no município e ao mesmo tempo este queira ser um dos 

primeiros a receber mais energia em busca de mais benefícios para a cidade, o que 
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não demonstraria a relação de causalidade que se almeja obter. A existência deste 

problema cria um viés nos impactos estimados. Deste modo para saná-lo será 

utilizado um modelo com variáveis instrumentais. 

O uso de painel com variáveis instrumentais como solução ao problema de 

endogeneidade apontados e se baseia na existência de dois estágios sendo que o 

primeiro é equacionado da seguinte forma: 

 

     k
j mttmjmtXjmcoberturatanomIDHtanomtE 1)2000*()2000*(

0
  (2) 

 

 Onde Emt representa a estimativa da proporção de energia elétrica nos 

domicílios do município em cada período, as variáveis formuladas entre parêntesis 

são as variáveis instrumentais, as demais seguem o mesmo raciocínio da equação 

1. 

As variáveis anot*IDH2000m e anot*cobertura2000m são obtidas pela interação 

da variável de período em que o ano de 2010 recebe o valor 1, com as dummies de 

critério utilizadas, o critério IDH2000mrecebe valor unitário se o IDH municipal em 

2000 for inferior à média do estado5 e zero caso contrário, no critério cobertura2000m 

a dummy tem valor 1 se o do nível de cobertura elétrica do município for inferior a 

85% e zero caso não seja inferior. Estas variáveis instrumentais formuladas a partir 

das variáveis de interação, são construídas como critérios quantitativos do Programa 

“Luz Para Todos”. Caso atendam estes critérios os municípios aumentam sua 

elegibilidade a participarem do programa. 

Utilizando esta metodologia os municípios podem ser divididos em quatro 

grupos de análise: o primeiro, atender a ambos critérios representa 31% da amostra, 

o segundo, atender o critério do IDH, mas não o de cobertura estão 3054 municípios 

representando 55% da amostra, no terceiro grupo atender o critério de cobertura 

mas não o de IDH apresenta apenas 1,1% e no último grupo em que nenhum dos 

critérios são atendidos estão, 734 municípios, ou seja, 13% do total. 

 Com os resultados obtidos no primeiro estágio é possível prosseguir com o 

método das variáveis instrumentais para o segundo estágio utilizando-se o 

coeficiente predito na regressão de primeiro estágio, qual seja, o termo Êmt ao invés 

do termo real, a equação terá a forma: 

                                                           
5 A tabela com a média do IDH de cada estado se encontra no Anexo A 
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             mtmt
Ek

j jmtXjtanommtY    ˆ
11              (3) 

 

 Em que Ymt é a variável explicada, neste estudo a taxa de homicídio, as 

covariadas e o fator de tendência com a variável anot apresentam a mesma ideia do 

primeiro estágio e a variável explicativa Êmt é obtida através do valor previsto da 

variável de energia fornecida pela regressão de primeiro estágio. Desta forma a ideia 

da variável instrumental é dividir em duas etapas para separar a correlação entre o 

tratamento e o termo de erro a fim de eliminar o viés da endogeneidade. 

 O uso deste tipo de técnica para avaliação de impacto em programa de 

incentivo a eletrificação não é algo novo e já foi aplicado em estudos como em 

Bangladesh e na África do Sul (DINKELMAN 2011 e KHANDER, BARNES e SAMAD 

2012) utilizam variáveis instrumentais fundamentando-se que o custo na conexão é 

provavelmente o maior fator de influência na decisão de onde será adotada a rede 

elétrica, no primeiro caso o instrumento foi a proximidade de alguma região que já 

possui acesso à energia, no segundo a inclinação dos terrenos que impacta em uma 

dificuldade adicional em quanto mais íngreme a região, portanto aumentando os 

custos. 

 No modelo, conforme relacionado na seção de dados e amostras, as variáveis 

de controle utilizadas no Modelo I, mais simples, serão apenas demográficas e 

sociais como a faixa etária, em que é esperado um aumento na criminalidade em 

municípios com maior proporção de jovens adultos, uma variável de raça, 

representando as diferenças que podem ser encontradas entre brancos e não 

brancos, uma variável de gênero em que se pressupõe municípios mais violentos 

onde há uma proporção maior de homens, pois são a maioria das vítimas e 

finalizando as variáveis demográficas é utilizada a variável de proporção de 

domicílios na zona rural.  

 Além destas variáveis neste primeiro modelo nas características sociais é 

utilizado o grau de instrução, em que se espera que um grau de instrução mais 

elevado gere uma diminuição na criminalidade. Já no Modelo II são incluídas 

características econômicas, denotadas pelo percentual de desemprego e renda per 

capita do município, condições favoráveis no emprego e renda tenderiam a diminuir 

a criminalidade, conforme colocado por Raphael e Winter-Ebmer (2001). No modelo 
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III é inserido um fator de equidade, com a importância denotada conforme Kelly 

(2000) e no modelo IV, mais completo é inserido o controle de policiamento. 
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Resultados 

 

 

 Com base na metodologia proposta foram estimadas diversas equações a fim 

de visualizar o impacto na variável dependente e de testar a força do modelo. 

Primeiramente para os efeitos fixos em municípios e ano, foram realizadas quatro 

modelos para as regressões. Estas estimações possuem diferenças nas variáveis de 

controle em que o primeiro modelo de regressão apresenta apenas características 

demográficas, no segundo são inseridas características econômicas como emprego 

e renda, o terceiro agrega além destas, medida de desigualdade e o último inclui um 

índice de policiamento. 

 O resultado da regressão destes modelos, mensurando o impacto do acesso 

à energia elétrica na taxa de homicídio por cem mil habitantes controlado por demais 

fatores que podem afetar a variável dependente pode ser visto na tabela 3. 

Observando o resultado obtido é possível notar que o modelo de efeito fixo 

captura um impacto significativo em uma redução na taxa de homicídio pelo 

aumento da abrangência de energia apenas no modelo mais simples, não 

apresentando robustez. 

Analisando as variáveis de controle em relação a faixa etária um aumento na 

proporção de pessoas nos grupos de 16 a 29 anos, 30 a 39 anos e 40 até 49 anos 

aumenta a criminalidade em relação ao grupo base de 0 a 7 anos, o resultado está 

alinhado ao esperado com menores taxa de criminalidade em proporções maiores 

de crianças e pessoas mais velhas e uma taxa maior nas faixas intermediárias. As 

variáveis de educação também se comportaram conforme previsto, um maior índice 

de escolaridade leva a uma redução do crime. A variável ano_2010 reflete uma 

tendência de aumento na criminalidade. De forma contrária ao esperado o modelo 

indica que mais desemprego diminui a taxa de homicídio e um aumento na renda 

eleva esta taxa. Porém conforme exposto na metodologia este modelo apresenta 

maiores fragilidades, apresentando possíveis problemas de endogeneidade. 
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 Tabela 3 – Resultados das regressões para mensuração da taxa de homicídios por cem 

habitantes com efeitos fixos municípios e tempo para os quatro modelos. 

 

 Fonte: Elaboração Própria 
 Notas: 1. Cluster por município 

       2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  
Utilizando o método mais adequado de variáveis instrumentais com 

diferenças em diferenças dado pelos efeitos fixos em município e no tempo dois 

estágios devem ser obtidos. O primeiro avalia a validade do instrumento, medido 

pelos critérios de atendimento ao programa, em afetar a variável abrangência de 

energia. 

 As variáveis instrumentais mensuradas por critério_cobertura, critério que 

representa se o município possui menos de 85% de abrangência de energia e 

critério_IDH que representa se o IDH do município é inferior à média do estado 

tiveram impacto positivo e significativo, conforme o esperado, ou seja, atender aos 

critérios leva a cidade a ser mais elegível em receber energia pelo programa do 

governo. 
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Mensurando os impactos no primeiro estágio os resultados encontrados foram 

conforme demonstrado na Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Primeiro Estágio Variáveis Instrumentais com efeitos fixos em município e tempo 

 

 Fonte: Elaboração Própria 
 Notas: 1. Cluster por município 

       2.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 

                             
                                   Fonte: Elaboração Própria 

 
 

Observando as duas últimas variáveis da tabela pode ser visto que os 

critérios são significantes para mensurar a variável de energia elétrica a um nível de 

1% de significância. 
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Visto que os critérios têm poder preditivo ao mensurar a energia, utilizando os 

valores preditos de energia para mensurar a variável endógena, taxa de homicídio 

por cem mil habitantes, o segundo estágio da regressão por variáveis instrumentais 

com efeitos fixos em municípios e ano fornece o seguinte resultado:  

 
 

Tabela 5 – Resultado Segundo Estágio para taxa de homicídio utilizando Variáveis 
Instrumentais com efeitos fixos para os quatro modelos 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 Notas: 1. Cluster por município 

  2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
 

A análise das informações fornecidas por esta tabela apresenta um exercício 

interessante, demonstra o impacto da energia elétrica reduzindo a criminalidade, 

porém a robustez pode ser questionada à medida que nos modelos mais completos 

a variável perde impacto e a significância. Apresenta, entre os resultados das 

covariadas, de forma semelhante aos resultados por efeitos fixos um aumento na 

taxa de homicídio para os percentuais de jovens adultos, diminui com um aumento 

no nível educacional com impactos mais fortes e mais relevantes conforme sobe o 

nível de escolaridade. As variáveis de desemprego e renda, no entanto, ainda 

apresentam resultados opostos ao esperado. 
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Os resultados colocados de uma forma geral trazem uma sinalização de que 

a energia elétrica pode reduzir o crime, porém esta relação ainda não está 

detalhada. Para uma análise mais minuciosa dos fatores que podem trazer este 

efeito e enriquecer o estudo com conclusões mais firmes, a variável dependente 

homicídio foi seccionada em locais de registro de óbitos. A mesma modelagem e 

metodologia foram aplicadas para os seguintes locais com base nas informações do 

DATASUS: via pública, domicílio, hospitais junto a outros estabelecimentos de 

saúde e demais localidades. 

Os resultados obtidos de forma sintetizada com base no modelo mais 

completo pode ser visto na tabela 6, os resultados completos das estimações para 

todos estes casos podem ser verificadas no Apêndice A.  

 

Tabela 6 – Resumo dos Resultados Obtidos por Localidade de Registro do Óbito por 
Agressão 

   

  Fonte: Elaboração Própria 
  Notas: 1. Cluster por município 

       2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Examinando os resultados seccionados, verifica-se um impacto negativo, mas 

não significante em domicílios e hospitais, e um pequeno impacto, mas significante 

em outras localidades e negativo significante em vias públicas, mesmo no modelo 

mais completo indicando uma robustez. 

É verificado um impacto mais forte na redução dos homicídios registrados em 

vias públicas. Tal resultado pode ser fundamentado nos usos de energia em que a 

iluminação é tida como a primeira benfeitoria gerada pelo acesso à rede elétrica, 

resultado alinhado com as teorias que a iluminação facilita identificação dos 

suspeitos, aumentando seu custo de oportunidade e coibindo crimes.  

Outra forma de seccionar a amostra a fim de obter mais detalhes no estudo, é 

considerar as grandes diferenças que existem entre as regiões do país. Em um 

território tão vasto e desigual como ocorre no Brasil as diferenças regionais são 

significantes, na seção de panorama brasileiro em relação a energia elétrica e 
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criminalidade foi exposto que os principais problemas estão nas regiões Norte e 

Nordeste. Estas regiões apresentam menor índice de cobertura na energia elétrica e 

contemplam cidades mais violentas do país. 

Partindo destas premissas, em que as diferenças regionais são relevantes no 

estudo de criminalidade, conforme observado por Cerqueira (2010) foi utilizada a 

mesma metodologia de variáveis instrumentais, porém com separações do resultado 

para as cinco regiões brasileiras, Sul, Sudeste, Centro Oeste, Norte e Nordeste. Os 

resultados obtidos no primeiro estágio para as cinco regiões podem ser consultados 

no Apêndice B. Os dois instrumentos utilizados foram significativos para todas as 

regiões. 

Para o segundo estágio a tabela abaixo sucinta os principais resultados para 

o Modelo 4, o mais completo nas variáveis de controle. O resultado completo pode 

ser consultado no Apêndice C: 

 

Tabela 7 - Resumo dos Resultados Obtidos por Região Demográfica 

 
       Fonte: Elaboração Própria 
       Notas: 1. Cluster por município 

             2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Pela tabela pode-se observar que os efeitos e a análise mais relevantes estão 

concentrados nas regiões Norte e Nordeste, mais pobres e em que a abrangência 

de energia era menor, possuindo municípios com maior elegibilidade para serem 

atendidos pelo programa “Luz Para Todos”. 

Na região Norte um impacto de redução da taxa de homicídio com uma 

melhora na abrangência de energia elétrica é verificado para todos os modelos e 

sempre significante a um nível de 5%, o impacto desta redução é forte, indicando 

que um aumento de um ponto percentual na abrangência de energia reduz em 0,62 

a taxa de homicídio por cem mil habitantes. Mantendo as proporções um aumento 

de 10 pontos percentuais no acesso à energia elétrica, leva a uma queda de mais de 

6 homicídios por cem mil habitantes, um valor bastante expressivo. 
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Na região Nordeste também houve impacto significativo na redução da 

criminalidade com o aumento do acesso à energia elétrica. A robustez se manteve 

com a inclusão de novas variáveis, e o resultado também é expressivo, na hipótese 

de que um município não ter nenhum domicilio com acesso à energia elétrica passe 

a possuir todos com o acesso. Ou seja, em uma alteração de 0% para 100% de 

cobertura, a taxa de homicídio cairia em mais de 13 homicídios por cem mil 

habitantes. 

Finalizando os resultados é possível utilizar as informações de local do 

registro de morte por homicídio e região concomitantemente, fornecendo uma 

análise mais rica em detalhes. O modelo de variáveis instrumentais com efeitos fixos 

no município e no tempo é aplicado. 

Os resultados de segundo estágio que apresentam concomitantemente as 

regiões e localidade de forma reduzida estão na Tabela 8, as informações 

completas, podem ser observadas no Apêndice D.  

 

Tabela 8 – Resumo Resultados por Região e Local de Registro do Óbito 

   
Fonte:Elaboração Própria 
Notas: 1. Cluster por município 

      2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

A avaliação desta tabela é interessante e corrobora os pontos tocados 

anteriormente, o forte impacto nas regiões Norte e Nordeste, deve-se principalmente pelo 

efeito da redução da criminalidade nas vias públicas. O Centro Oeste, que apresenta 

índices de acesso à energia elétrica melhor que estas duas regiões, porém piores que 

Sudeste e Sul, também demonstra uma redução de criminalidade em vias públicas com o 

acesso à energia elétrica, porém com grau de significância menor. Nas demais 
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localidades e regiões as reduções com significância são pontuais, não permitindo uma 

análise mais criteriosa.  
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6. Conclusão 

 

 

A inclusão de mais domicílios pertencentes a rede elétrica, traz benefícios à 

comunidade que recebem este tipo de serviço e podem produzir externalidades 

positivas a um grupo mais vasto. Entre as melhorias proporcionadas por uma 

abrangência maior de energia estão o aumento nas taxas de matrícula nas escolas, 

aprimoramento das técnicas de produção elevando a produtividade, além de 

benefícios à saúde como no combate à fome, utilização de energia mais limpas 

evitando problemas pulmonares e informação para prevenção de doenças. 

Abordou-se a literatura de criminalidade, variável dependente neste estudo, 

incluindo os estudos clássicos com a racionalização da atitude criminosa, 

considerando as análises de benefícios contra os custos de um contraventor 

executar uma ação criminosa. Considera-se também a maximização do bem-estar 

da sociedade ao considerar qual nível de crime estará disposta a aceitar dado que 

existem custos para combater a criminalidade. 

O panorama da criminalidade no Brasil, assim como o da energia elétrica, 

demonstra que houve avanços entre os anos de 2000 e 2010, mas ainda há muito 

espaço para melhorias, especialmente em relação ao primeiro que continua sendo 

apontado como um dos grandes problemas do país. 

 O objetivo e inovação do artigo centraram em vincular estes dois temas em 

um espaço territorial maior, pouco estudado até o momento, e verificar se a 

utilização de programas de incentivo à ampliação do acesso à energia como o “Luz 

Para Todos” pode trazer como um benefício que não estava definido diretamente no 

escopo do programa uma redução na criminalidade, medido no estudo como taxa de 

homicídio. 

Os resultados apurados para as estimativas utilizando desde um modelo mais 

simples considerando apenas variáveis sócio-demográficas como controle, até um 

modelo mais completo que considera além destas características informações de 

emprego e renda, desigualdade e informação sobre policiamento, não demonstrou 

significância em redução na criminalidade causada pelo aumento do acesso à 

energia elétrica. Porém, o resultado apresentou o sinal esperado, o que levou a 

elaboração de uma análise mais profunda e detalhada do tema. 
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Seccionando os dados de homicídios por local de falecimento por homicídio 

pôde-se verificar que a ampliação do acesso à energia reduz a taxa dos 

assassinatos executados nas vias públicas. Indicando conforme a literatura 

existente, que um dos primeiros usos da energia, a iluminação, pode ser o fator que 

auxilia a coibir este tipo de ato violento. 

A segregação por região do país demonstrou um impacto significativo no 

Norte e Nordeste, regiões mais carentes e com altos índices de criminalidade. Elas 

possuem, também, uma abrangência de energia elétrica abaixo da média nacional e 

desta forma foram mais sensíveis ao programa do governo. Ou seja, nestas regiões 

que tendem a receber mais benefícios com o programa, o acesso à energia elétrica 

leva a uma diminuição na taxa de homicídio. 

Utilizando os resultados obtidos pode-se estimar que um aumento verificado 

de 17% no índice de cobertura da região Norte e de 13% na região Nordeste, tem 

um efeito de evitar a morte em mais de 2,5 homicídios por cem mil habitantes na 

soma das regiões. Em números absolutos desagregados por região isso significa 

922 vidas poupadas no Norte e 794 no Nordeste pelo aumento do índice de 

cobertura de energia verificado em 2010 em face ao que existia em 2000. 

Com a observância de impacto há a possibilidade dos formuladores de 

política pública, na intenção de reduzir a criminalidade, encontrar mais uma opção 

de tecnologia de combate a crime, fornecendo mais uma forma de reduzir o nível de 

crime na sociedade, podendo ser utilizada concomitante a outros ferramentais. Este 

benefício pode ser agregado aos demais conquistados pela melhoria da eletrificação 

para os domicílios que não possuíam acesso à rede elétrica. 
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Apêndice A – Resultado de Crime por Local de 

Registro de Óbito por Agressão 

 
Tabela 9 – Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em Vias 
Públicas 

   
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 10 – Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Domicílios 

 

    
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 11 – Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Hospitais 

 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 12 – Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Outras Localidades 

 

    
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Apêndice B – Resultado da Regressão de Primeiro 

Estágio – Energia Elétrica 

 
 

Tabela 13- Resultado da Regressão de Primeiro Estágio – Mensurando Variável Energia 
Elétrica na Região Norte 

 
 
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 

 
 
Fonte:Elaboração Própria 
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Tabela 14 - Resultado da Regressão de Primeiro Estágio – Mensurando Variável Energia 
Elétrica na Região Nordeste 

 
 
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 

 
 
Fonte:Elaboração Própria 
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Tabela 15- Resultado da Regressão de Primeiro Estágio – Mensurando Variável Energia 
Elétrica na Região Sudeste 

 
 
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 

 
 
Fonte:Elaboração Própria 
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Tabela 16 - Resultado da Regressão de Primeiro Estágio – Mensurando Variável Energia 
Elétrica na Região Sul 

 
 
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 

 
 
Fonte:Elaboração Própria 
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Tabela 17 - Resultado da Regressão de Primeiro Estágio – Mensurando Variável Energia 
Elétrica na Região Centro Oeste 

 
 
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 

 
 
Fonte:Elaboração Própria 
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Apêndice C – Resultado Regressão Segundo Estágio 

Mensurando a Variável – Taxa de Homicídio por cem mil 

habitantes por Região 

 
Tabela 18 – Resultado da Regressão de Segundo Estágio Taxa de Homicídio por cem mil 
habitantes na Região Norte 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 19 – Resultado da Regressão de Segundo Estágio Taxa de Homicídio por cem mil 
habitantes na Região Nordeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 20 – Resultado da Regressão de Segundo Estágio Taxa de Homicídio por cem mil 
habitantes na Região Sudeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 
    Notas: 1. Cluster por município 

          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
70 

 

 

Tabela 21 – Resultado da Regressão de Segundo Estágio Taxa de Homicídio por cem mil 
habitantes na Região Sul 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 22 – Resultado da Regressão de Segundo Estágio Taxa de Homicídio por cem mil 
habitantes na Região Centro Oeste 

 
 

Fonte:Elaboração Própria 
    Notas: 1. Cluster por município 

          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Apêndice D – Resultado de Criminalidade por Local de 

Registro do Óbito por Agressão e por Região 

 
Tabela 23 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em Vias 
Públicas na Região Norte 

 
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 24 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em Vias 
Públicas na Região Nordeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 25- Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em Vias 
Públicas na Região Sudeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 26 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em Vias 
Públicas na Região Sul 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 27- Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em Vias 
Públicas na Região Centro Oeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 28 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Domicílios na Região Norte 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 29 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Domicílios na Região Nordeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 30 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Domicílios na Região Sudeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 31 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Domicílios na Região Sul 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 32 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Domicílios na Região Centro Oeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 33 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Hospitais na Região Norte 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 34 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Hospitais na Região Nordeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
84 

 

 

 
Tabela 35 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Hospitais na Região Sudeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 36 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Hospitais na Região Sul 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 37 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Hospitais na Região Centro-Oeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 38 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Outras Localidades na Região Norte 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 39 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Outras Localidades na Região Nordeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 40 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Outras Localidades na Região Sudeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 41 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Outras Localidades na Região Sul 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 42 - Resultado da Regressão Mensurando Registro de Óbito por Agressão em 
Outras Localidades na Região Centro-Oeste 

  
Fonte:Elaboração Própria 

    Notas: 1. Cluster por município 
          2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo A – IDH Médio dos Estados Brasileiros 

Segundo Manual de Operacionalização 

 

       

    Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, IBGE  
 
 

 
 
 
 


