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  INTRODUÇÃO: 
A violência urbana tem crescido significativamente nas 
pequenas cidades. Esta pesquisa faz parte do projeto 
Análise geográfica da violência urbana em Bom Jesus 
da Lapa, Bahia, e possui caráter descritivo e analítico, 
com intuito de verificar, a partir dos dados oficiais, o 
crescimento da violência urbana em Bom jesus da 
Lapa, bem como sua distribuição no decorrer do ano e 
nos bairros do município. Tais elementos podem ajudar 
na compreensão das características da violência urbana 
que ocorrem na sede do município e podem fornecer 
informações que contribua para melhorias da segurança 
pública.  

 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
Os dados para a pesquisa foram obtidos por entrevista 
com a população no centro urbano de Bom Jesus da 
Lapa, outra fonte de dados foi o site da SSP – BA 
(Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia). 
Através destes dados foram construídos os gráficos e 
feitas suas respectivas análises. Além disso, realizou-se 
revisões teóricas e construções de textos para facilitar a 
compreensão e estudos dos dados levantados.  
 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Segundo os dados obtidos no site da SSP-BA, nota-se 
que o número de ocorrências de 2014 a 2016 cresceu 
de maneira considerável conforme o Gráfico 1.  
  
Gráfico 1- Total de ocorrências 

 
Fonte: https://www.portalssp.ba.gov.br/ 
 
Em relação à distribuição das ocorrências no decorrer 
do ano, o Gráfico 2 nos mostra que essa distribuição 
varia de modo significativa entre os anos de 2014 a 

2016. 
 
 
 
 

Gráfico 2 – Distribuição das mensal ocorrências 

 
Fonte:  https://www.portalssp.ba.gov.br/ 
 
Em relação aos bairros considerados mais violentos, de 
acordo com o questionário aplicado foram: Nova 
Brasília (30%), Beira Rio (22%), Jurema (13%) e João 
Paulo II (8%), ambos bairros periféricos com população 
de menor poder aquisitivo. 
 
  CONCLUSÃO: 
Observa-se neste estudo que houve crescimento do 
número de ocorrências nos últimos anos em Bom Jesus 
da Lapa. Nos bairros periféricos, por residir a população 
marginalizada são os mais violentos,  possibilitando a 
associação entre violência e exclusão social. 
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