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RESUMO 
 
 

Análise da dinâmica da violência urbana no município de Taubaté-SP Este trabalho aborda a 
análise da dinâmica da violência urbana no município de Taubaté-SP nos períodos 2008,2010 
e 2013 e suas possíveis causas. O propósito básico desta pesquisa é identificar os crimes mais 
cometidos no município, e caracterizar sócio-economicamente os bairros e o perfil dos 
criminosos, analisar a dinâmica do crime do município de Taubaté-SP nos anos 2008, 2010 e 
2013, caracterizando-os e identificar possíveis causas da criminalidade, além de complementar 
a falta de estudos específicos sobre o tema. Fazendo uma comparação com o aumento dos 
fatores socioeconômicos com o aumento da criminalidade e fazer uma comparação entre eles, 
mostrando que a ferramenta geoprocessamento e sua importância de ser inserido na 
segurança publica.podendo-se ser utilizados em base para aplicação de políticas publicas 
desenvolvimento social e melhoramento de infra-estruturas dos bairros, melhorando a dinâmica 
do município e o entendimento dos problemas de segurança. A revisão bibliográficas levará em 
consideração os conceitos sobre violência urbana e criminalidade, levantamentos de dados de 
fatores socioeconômicos que foram extraídos no Nupes Unitau, Seade e IBGE, esses dados 
são de escolaridade, faixa etária, números de filhos, ocupação e remuneração, as tipologias de 
violência do município de Taubaté-SP de acordo com os dados dos governos e com a 
constituição federal a utilização do geoprocessamento como ferramenta de 
espacialização,analise de dados e mapas digitais dos setores censitários provenientes do IBGE 
e o software terraview. Como resultado de analise de dados espacial , mostrou-se os crimes 
mais cometido e algumas características dos criminosos ao longo dos períodos, assim como a 
características dos bairros que sofreram os crimes e algumas causas da criminalidade do 
município de Taubaté. Mostrando como a violência causam profundas mudanças no ambiente 
sócio espacial dos bairros do município e facilitando aonde mais precisa ter o investimento 
maciço em aparatos e profissionais de segurança mas também recursos de prevenção e apoio 
as vitimas da violência. Colocando esse tema como importância para o município e mostrando 
a dinâmica dos dados e análises deles. Pode-se concluir que este trabalho poderá vir subsidiar 
outros trabalhos na busca de um melhor entendimento e um estudo mais aprofundado sobre o 
assunto da violência no município de Taubaté e contribuir para a segurança publica do 
município e para os demais municípios que quiserem utilizar na base de seus estudos como 
exemplo e assim aplicando os conceitos e as análises. Palavras chaves- violência, 
criminalidade,tipologia de violência  


