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Contar o número de assassinatos em uma determinada região é uma das formas mais 
usadas para se medir a violência. Para o estado do Rio de Janeiro, podemos auferir esse 
número a partir dos dados produzidos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), que, 
desde 2003, compila e divulga as estatísticas criminais fluminenses em uma frequência 
mensal, repartidas em quatro níveis geográficos distintos. Do mais amplo para o mais 
restrito, temos: a) o estado do Rio de Janeiro; b) as Regiões Integradas de Segurança Pú-
blica (RISPs); c) as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs); e d) as Circunscrições 
Integradas de Segurança Pública (CISPs). RISPs, AISPs e CISPs são divisões territoriais 
usadas no planejamento da ação policial. Grosso modo, as CISPs correspondem à ju-
risdição de uma Delegacia de Polícia (DP). As AISPs, à área sob responsabilidade de um 
Batalhão de Polícia Militar (BPM). Logo, na prática, falar em AISP é o mesmo que falar em 
Batalhão de Polícia Militar. Da mesma maneira, CISP e Delegacia de Polícia representam 
o mesmo território. Já uma RISP é uma região mais abrangente, criada para coordenar a 
atuação da Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo, com a da Polícia Civil, 
responsável pelas investigações criminais. Atualmente, o estado se encontra dividido 
em sete RISPs, 41 AISPs e 137 CISPs.

Nos dados do ISP, o indicador que engloba todos os assassinatos é a letalidade violenta, 
pois ela compila não somente os casos de homicídio doloso, mas, também, os de lesão 
corporal seguida de morte, os de latrocínio e os de morte por intervenção policial – os 
conhecidos autos de resistência. Desde o início da série histórica até 2012, a letalidade 
apresentou uma tendência de queda – mais acentuada a partir de 2008, com a criação 
do programa de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Porém, depois desses anos 
de baixa, essa tendência parece ter se revertido. De 2013 até 2018, a letalidade violenta 
aumentou de 28,4 mortes por 100 mil habitantes para 39,2 – um crescimento de quase 
40% (Figura 1).

Introdução
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Porém, em que pese a piora recente nesse indicador, no quadro geral, a situação, hoje, 
é melhor do que há 16 anos. A taxa de letalidade violenta registrada em 2018, de quase 
40/100.000 hab., ainda é 27% menor do que aquela registrada em 2003, quando alcançava 
mais de 53/100.000 hab. É como se ela tivesse diminuído, em média, 4,42 pontos a cada 
ano. Ou, em números absolutos, é como se 12.336 vidas tivessem sido poupadas.

Entretanto, é de se perguntar se essa tendência se repetiu igualmente por todos os cantos do 
estado. Ou seja: quando descemos a escada geográfica e saímos do estado Rio de Janeiro 
como um todo rumo a territórios menores, como municípios ou jurisdições de delegacias, 
essa tendência geral de diminuição da letalidade também se repete? No menor território 
de administração de segurança pública, as CISPS, a violência também diminuiu? Não será 
possível que, em algumas delas, tenha, ao contrário, se verificado um aumento que, por 
causa da agregação com as demais regiões, acabou encoberto? Afinal, teria ou não havido, 
no Rio de Janeiro uma, interiorização da violência?

Figura 1: Letalidade violenta no Rio de Janeiro

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP).   Elaboração: FGV DAPP.
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Essa pergunta, na verdade, não é nova. Já foi levantada e respondida por Júlio Jacob Wai-
selfisz, no Mapa da Violência de 2012. Diz ele que, no Brasil como um todo, a letalidade 
violenta teria migrado de estados tradicionalmente violentos para outros relativamente 
pacíficos (hipótese da disseminação), ao mesmo tempo em que teria se deslocado das 
capitais e regiões metropolitanas para o interior dos estados (hipótese da interiorização). 
Contudo, quando analisa os dados por estado, afirma que o segundo desses processos, 
a interiorização, não ocorrera no Rio. De fato, a violência decaíra enormemente na capi-
tal e na sua região metropolitana, simultaneamente ao seu aumento em outros estados, 
como prevê a hipótese da disseminação. Porém, dentro do próprio território fluminense, 
as taxas da capital e da sua região metropolitana sempre acompanharam as do interior: 
quando uma subia, a outra também subia, e vice-versa.
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O problema é que já se vão mais de sete anos desde o Mapa da Violência de 2012. Em 
adição, os dados são ainda mais antigos, pois se referem à 2010, quando o programa de 
Unidades de Polícias Pacificadoras (UPPs) tinha apenas dois anos. Todas as UPPs, cabe 
lembrar, foram instaladas em favelas e áreas deflagradas da capital, com a maioria delas 
com o tráfico controlado pela facção Comando Vermelho. É possível que a ocupação des-
sas áreas tenha forçado as quadrilhas a migrarem para outros municípios do estado. Não 
somente os do interior, mas até outros que compõem a região metropolitana. Portanto, 
é de se perguntar se, considerando um período maior, não teria ocorrido um processo de 
interiorização da violência – da capital para outros municípios.

Para responder a essa pergunta, podemos analisar as ocorrências de letalidade violenta 
a partir dos métodos de efeitos mistos.

Também conhecidos como métodos de modelagem hierárquica ou de efeitos aleatórios 
(MCCULLOCH; SEARLE; NEUHAUS, 2008), os métodos de efeitos mistos permitem mo-
delar a influência que a organização das variáveis exerce sobre os seus valores. Dados 
como os produzidos pelo ISP se prestam a esse tipo de modelagem estatística porque 
são agrupados em unidades territoriais hierárquicas, como as CISPs, AISPs e RISPs. Uma 
vez que essas unidades tendem a variar em tamanho e população, o total de ocorrências 
registradas em uma dessas áreas dependerá dessas características – e até mesmo, de 
outras, não medidas. Tudo o mais sendo o mesmo, espera-se que, por exemplo, as mais 
povoadas tenham maior incidência absoluta de homicídios somente porque possuem 
maior número de habitantes. Em outras palavras: as variáveis não são independentes. 
Ao contrário, dependem do modo como os dados estão repartidos.

Os modelos de efeitos mistos mais simples consideram que essa variável de agrupamento 
é um efeito aleatório advindo de uma distribuição normal, que influencia a média para 
cada um desses grupos. Destarte, por esse método, podemos estimar uma média de le-
talidade violenta para todo o estado e outras para cada uma das CISPs.

Porém, o fato de a média variar de local para local não quer dizer que a tendência tam-
bém varie. Para saber se o nosso modelo deve incluir, também, uma inclinação nos efeitos 

Modelagem hierárquica da letalidade violenta
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aleatórios, além da média para cada delegacia, temos que analisar os gráficos explorató-
rios da Figura 2. Eles mostram as tendências lineares de crescimento ou decrescimento 
da letalidade violenta para cada uma das Delegacias do estado do Rio ao longo dos anos. 
Para evitar vieses, agrupamos aquelas inauguradas após 2003 às suas Delegacias de ori-
gem (Tabela 1). Em caso contrário, a Delegacia-mãe apresentaria uma queda no ano de 
desmembramento apenas porque passou a ter, sob a sua jurisdição, um território e popu-
lação menores. Após esse procedimento, as 137 DPs foram reduzidas para 126. 

Tabela 1: Delegacias de Polícia criadas após 2003

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP).
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No gráfico A da Figura 2, é possível ver que, apesar de a maioria das linhas apresentarem 
tendência a queda ao longo do tempo, algumas parecem subir. Contudo, há uma grande 
quantidade de DPs sobrepostas na faixa abaixo de 120 mortes por ano. Quando focalizamos 
essa faixa (gráfico B), vemos algumas linhas subindo ao invés de descerem. Se descermos a 
faixas menores, abaixo de 50 e de 10 mortes por ano (gráficos C e D, respectivamente), essa 
diferença fica ainda mais clara.

Sendo constatado que, além da média, a tendência parece variar de Delegacia para Dele-
gacia, o modelo terá o número de vítimas de letalidade violenta por cada DP como variável 
resposta e o ano como variável explicativa de efeito fixo, somados aos ano e delegacia 

Figura 2: Tendência de crescimento ou decrescimento na letalidade violenta 
por Circunscrições Integradas de Segurança Pública

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP).   Elaboração: FGV DAPP.
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Nos resultados, podemos ver que, por exemplo, a 137ª DP, responsável pelo município de 
Miracema, localizado no noroeste do estado fluminense, apresentou o maior coeficiente, 
de 1.07. Na prática, significa que ela viu os seus números de letalidade violenta aumenta-
rem, em média, 7% a cada ano. Por outro lado, a 6ª DP, que tem, sob a sua jurisdição, os 
bairros Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e parte do Centro da cidade do Rio 
de Janeiro, foi a que apresentou o menor coeficiente, de 0,90. Ou seja: de 2003 até 2018, a 
sua letalidade violenta diminuiu, em média, 10% em relação ao ano anterior. 

Esses e os demais coeficientes podem ser distribuídos em quatro faixas (Figura 3). 73% 
deles apresentaram uma tendência mais moderada, de até 5% de aumento ou de queda 
a cada ano. Outros 23% mostraram decrescimento maior do que 5% ao ano. Já os 4% res-
tantes aparentaram um crescimento maior do que 5% ao ano. 

Tabela 2: coeficientes dos efeitos fixos

Fonte: DAPP FGV.   Elaboração: DAPP FGV.

25.28

0.98

1.15

1.004

P<0.001*

P<0.001*

Coeficiente

Intercepto

Ano

Erro padrão Valor-p

como efeitos aleatórios. A variável “ano”, por sua vez, será recodificada para começar em 
zero, pois tal modificação de escala é necessária para o ajuste do modelo.  Uma vez que a 
letalidade violenta é uma variável de contagem de casos, ela assume valores discretos e 
positivos, de forma que pode ser modelada como um processo Poisson. Logo, em vez da 
regressão linear de efeitos mistos, usaremos uma regressão de Poisson, com função de 
ligação logarítmica. A Tabela 2 mostra os coeficientes dos efeitos fixos, já exponenciados 
para retornarem da escala logarítmica para a escala original.  Na Figura 3, multiplicamos 
o coeficiente do efeito fixo da variável “ano” pelo coeficiente de efeito aleatório da mesma 
variável para cada Delegacia. Estimamos, assim, a curva de crescimento ou decrescimen-
to da letalidade violenta por CISP. Uma vez que a variável resposta foi reconvertida para 
a escala original, o relacionamento deixou de ser aditivo para virar multiplicativo. O que 
importa, então, é se o valor é diferente de 1. Valores maiores do que 1 indicam que houve 
crescimento a cada ano; valores menores do que 1, que houve decrescimento. No caso de 
valores iguais a 1, a letalidade permaneceu a mesma ao longo dos anos. 
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Figura 3: Tendências da letalidade violenta por CISPs

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP).   Elaboração: DAPP FGV.
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Figura 4: Tendências de letalidade violenta nas Circunscrições Integradas 
de Segurança Pública no Rio de Janeiro (2003-2018)

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP).   Elaboração: DAPP FGV.

A Figura 3 mostra que, no geral, predominou a tendência de queda, porém, houve circuns-
crições em que a letalidade violenta aumentou. O que ela não responde é se ocorreu ou 
não interiorização, porque não mostra onde se localizam essas delegacias. Para isso, temos 
que recorrer ao mapa da Figura 4. Nele, podemos ver que as DPs com tendência de queda 
acentuada se concentram justamente na capital fluminense. As únicas exceções são a 31ª 
DP (Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque) e a 26ª DP (Água 
Santa, Engenho de Dentro, Lins de Vasconcelos e Todos os Santos). Essa última, todavia, 
apresenta um coeficiente de 1,0009, o que significa que a sua letalidade aumentou ape-
nas 0,09% a cada ano, mantendo-se praticamente inalterada. Afora esses casos, todas as 
demais se localizam ou em outros municípios da região metropolitana ou no interior do 
estado. Aquelas com maior aumento são as 51ª (Paracambi), 100ª (Porto Real), 121ª (Ca-
simiro de Abreu) e 137ª (Miracema). Logo, no estado do Rio de Janeiro, entre 2003 e 2018, 
a letalidade violenta migrou da capital para as outras cidades fluminenses. Contudo, não 
apenas para o interior, mas, também, para outros municípios da região metropolitana.
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Figura 5: Evolução da letalidade violenta na 31ª DP

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP).   Elaboração: DAPP FGV.

A única exceção no presente argumento de “migração municipal intraestadual não restrita 
à interiorização” é a já citada 31ª DP. Localizada na capital, apresenta oscilações bruscas na 
sua letalidade ao longo do período considerado. Salta de apenas um homicídio, registrado 
em 2004, para 45 em 2005 e 67 em 2006. Cai para três em 2010, mas, já no ano seguinte, em 
2011, chega a 74 (Figura 5). Esse cisne negro mereceria ser melhor estudado em pesquisas 
futuras. Perscrutar as causas das suas mudanças súbitas seria de vital importância para com-
preender melhor as dinâmicas criminais que levam ao aumento da violência letal. De início, 
podemos conjecturar três hipóteses. A primeira atribui o aumento a períodos de anomia re-
pentina e o generaliza, o que elevaria a contagem de crimes violentos passionais – hipótese, 
diga-se de passagem, bastante improvável. A segunda teria como causa os próprios dados, 
cuja má imputação seria o fator responsável pela explosão dos homicídios – uma explosão, 
no entanto, artificial. Já a terceira credita o crescimento às disputas de grupos criminosos 
pelo monopólio de mercados ilegais. Não raro, tais disputas envolvem o recurso à violência, 
o que pode gerar uma espiral de retaliação entre os atores em conflito, que, por sua vez, 
ocasionaria um maior número de mortes. Verificar até que ponto essas três conjecturas se 
verificam ou não na empiria poderia ser um começo apropriado de pesquisa. 

31ª DP: o cisne negro
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