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RESUMO 
 
O objetivo do presente artigo foi analisar a necessidade de se haver um desenho urbano adequado e 
intencional, com o fulcro em evitar a ocorrência de crimes. Buscando-se conscientizar a sociedade e o Estado 
da importância que há no planejamento urbano, da iluminação pública e da promoção de locais com maior 
interação das pessoas. Espera-se com este artigo, colaborar para que sejam realizadas reformas em pontos 
estratégicas nas Cidades do País, para que seja efetivamente diminuída a realidade da criminalidade no 
Brasil.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Prevenção; Crime; Desenho urbano.  

 
1  INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho visa analisar a revitalização de áreas urbanas como forma de redução 
da criminalidade, já que essa, pela quantidade e nível de violência, vem afligindo a 
sociedade.  

Para tanto, o trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro, serão abordados 
os aspectos geral do direito urbanístico como o nascimento das cidades e processo de 
urbanização, urbanismo e direito urbanístico bem como a função social da cidade, nos 
termos do Art. 5º, XXIII, da Constituição Federal e da Lei n. 10.257/2001 do Estatuto da 
Cidade. 

 Já no segundo capítulo será analisado como a criminalidade afeta os espaços 
urbanos, com notícias e gráficos de como esta vem crescendo. Também, pretende-se 
analisar em como isto fere a segurança pública, um direito constitucional de todos os 
cidadãos, fazendo com que o medo se torne algo recorrente.  

Por fim, no capítulo final abordar-se-á como o direito urbanístico tem potencial para, 
de fato, ajudar na redução da criminalidade, fazendo uso de exemplos em cidades ao redor 
do mundo, que demonstram esta possibilidade de combate à criminalidade.  
 
2  ASPECTOS GERAIS DO DIREITO URBANÍSTICO 
 

Desde o início do período Paleolítico Inferior, as pessoas perceberam a necessidade 
de estarem juntas, para que pudessem se proteger dos predadores e de outras pessoas 
que tentassem dominar espaços que lhes pertenciam. Por essa razão, os antepassados 
começaram a se agrupar, e com isso, passaram a se fixar, se organizar, e a cultivar seus 
alimentos. Em decorrência disso, as cidades foram sendo criadas (ABIKO; ALMEIDA; 
BARREIROS; 1995). 

Depois desse momento inicial dos primeiros agrupamentos humanos, passou a 
ocorrer o escambo estre essas comunidades, porque algumas plantavam já outras, 
caçavam. E, um pouco mais adiante na história, as moedas passaram a ser cunhadas, 
permitindo que qualquer um que tivesse metais preciosos pudesse ter acesso a serviços e 
mercadorias e não, necessariamente, outras mercadorias para permutar. 

Dentro desse contexto, então, a sociedade vai se formando e pode ser assim 
explicada: 
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Nasce da aldeia, mas não é apenas uma aldeia que cresceu. Ela se forma 
quando os serviços já não são executados pelas pessoas que cultivam a 
terra, mas por outras que não têm esta obrigação, e que são mantidas pelas 
primeiras com o excedente do produto total. Nasce, assim, o contraste entre 
dois grupos sociais, dominantes e subalternos: os serviços já podem se 
desenvolver através da especialização, e a produção agrícola pode crescer 
utilizando estes serviços (ABIKO; ALMEIDA; BARREIROS; 1995). 

 
Com o tempo passando, e com o crescimento das cidades, crescia também a 

diferença entre as classes sociais, em que em razão de proteger seus interesses, passou 
travar diversas guerras (BENEVOLO, 1993), além de sofrerem com problemas de saúde e 
falta de alimento, o que levou a morte de muitos, diminuindo consideravelmente a 
população. 

Com tantos problemas sendo enfrentados, guerras, revoltas, doenças (GOITIA, 
1992), não havia outro fim senão a queda desse sistema. E com isso, veio o Período 
Renascentista, cujo período clássico foi marcado pelos avanços marítimos, em razão do 
mercantilismo que também estava em ascensão. 

 
Antes de 1500, contatos ultramarinos tinham uma importância reduzida, mas 
com o desenvolvimento da navegação marítima e, posteriormente com o 
estabelecimento de comércio entre o continente europeu e as novas 
colônias, o mercantilismo passa a ocupar lugar de destaque no 
desenvolvimento econômico europeu (ABIKO; ALMEIDA; BARREIROS; 
1995, p. 34). 

 
 Além disso, as cidades, segundo Leonardo Benelovo (1993), “seguem um modelo 
uniforme: um tabuleiro de ruas retilíneas, que definem uma série de quarteirões iguais, 
quase sempre quadrados; no centro da cidade, suprimindo ou reduzindo alguns 
quarteirões, consegue-se uma praça, sobre a qual se debruçam os edifícios mais 
importantes: a igreja, o paço municipal, as casas dos mercadores e dos colonos mais ricos”. 
 Este modelo se manteve no período barroco (IDIOETA, 1979), além de que a 
burocracia era o método de governo de tal período, que “com o nascimento da grande 
cidade, capital política do Estado barroco, a estrutura do mundo medieval altera-se 
profundamente, e muitas das suas antigas instituições são asfixiadas pelas novas 
instituições do Estado e pela cidade burocrática” (GOITIA, 1992). 

Depois de tal período, veio a Revolução Industrial, que com a ajuda da ciência 
permitiu que a população crescesse muito e com isso mais empregos foram gerados, o que 
levou a um crescimento na economia: 

 
À medida que aumenta o número de habitantes, muda a sua distribuição no 
território como efeito das transformações econômicas. As primeiras 
transformações dizem, sobretudo respeito à organização do trabalho, 
criando as premissas para uma mudança completa na técnica produtiva, 
acelerando o desenvolvimento e a concentração do novo sistema 
econômico (ABIKO; ALMEIDA; BARREIROS; 1995, p. 37). 
 

Com as indústrias crescendo cada vez mais começou a migração da população rural 
para a cidade, o que levou a necessidade de uma evolução em tais cidades: 

 
A cidade industrial é um fato novo, que surge num tempo limitado afetando 
todo o desenvolvimento da sociedade, da economia e das cidades. Não 
havia então um sistema razoável para controlar seus processos, mas a 
capacidade do homem e a força das máquinas, da mesma forma que 
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originaram esta realidade, poderiam também mudar-lhe o curso (ABIKO; 
ALMEIDA; BARREIROS; 1995, p. 39). 

 
E assim, começou o período da cidade industrial moderna, caracterizada pelo incrível 

crescimento populacional, mas com isso, vários problemas que prejudicaram muito a 
cidade:  

 
A cidade industrial neste período é caracterizada pelo congestionamento e 
pela insalubridade; sem um sistema de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário e sem coleta de lixo atendendo à população de 
operários, surgem epidemias difíceis de serem controladas, além de 
doenças que prejudicam a população como um todo (ABIKO; ALMEIDA; 
BARREIROS; 1995, p. 40). 

 
Como modo de regular esses problemas, para que a população gozasse de uma 

cidade mais limpa e de melhor convivência, em Londres fora criada uma lei que tratava da 
questão da salubridade, o que acabou por dar subsídio para outras leis sobre o assunto em 
todo o mundo, incluindo o Brasil, com o nome de “Public Health Act” (ABIKO; ALMEIDA; 
BARREIROS; 1995, p. 40). Tal acontecimento histórico fez propagar a presença do 
urbanismo nas leis.  

Conforme os anos foram passando, as nações foram vendo a necessidade de uma 
atenção maior ao urbanismo, vários congressos foram realizados, como por exemplo, os 
Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, que uniam vários países para definir 
ideias de urbanismo positivo. Em um desses eventos ela foi compilada em um documento 
conhecido como Declaração de La Sarraz como sendo: 

 
O Urbanismo é a disposição dos lugares e dos locais diversos que devem 
resguardar o desenvolvimento da vida material, sentimental e espiritual, em 
todas as suas manifestações individuais e coletivas. Ao Urbanismo 
interessam tanto as aglomerações urbanas como os agrupamentos rurais. 
As três funções fundamentais do Urbanismo são: habitar, trabalhar e 
recrear, e os seus objetivos são: a ocupação do solo, a organização da 
circulação e a legislação. 

 
A Carta de Atenas, manifesto urbanístico de 1933, também partiu da premissa de 

que as transformações das estruturas sociais e da ordem econômica deveriam ter uma 
correspondência com a transformação do fenômeno arquitetônico. Nesse contexto, o 
urbanismo era uma das chaves para uma mudança qualitativa da sociedade e da vida 
humana (ABIKO; ALMEIDA; BARREIROS; 1995, p. 42). 

Segundo José Afonso da Silva (1998, p. 26), o urbanismo é 
 

Ciência, arte e técnica ao mesmo tempo, cujo objetivo é a organização do 
espaço urbano visando o bem-estar coletivo – através de uma legislação, 
de um planejamento e da execução de obras públicas que permitam o 
desempenho harmônico e progressivo das funções urbanas elementares: 
habitação, trabalho, recreação do corpo e do espírito, e circulação. 

 
Destarte, 

 
O urbanismo tem quatro funções principais, que são: primeiramente, 
assegurar aos homens moradias saudáveis, isto é, locais onde o espaço, o 
ar puro e o sol, essas três, condições essenciais da natureza, lhe sejam 
largamente asseguradas; em segundo lugar, organizar os locais de trabalho, 
de tal modo que ao invés de ser uma sujeição penosa, eles retomem seu 
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caráter de atividade humana natural; em terceiro lugar, prever as instalações 
necessárias à boa utilização de horas livres, tornando-as benéficas e 
fecundas; em quarto lugar, estabelecer o contato entre as diversas 
organizações mediante uma rede circulatória que assegure as trocas, 
respeitando as prerrogativas de cada uma. Essas quatro funções, que são 
as quatro chaves do urbanismo cobrem um domínio imenso, sendo o 
urbanismo uma consequência de uma maneira de pensar levada à vida 
pública por uma técnica de ação (ABIKO; ALMEIDA; BARREIROS; 1995, p. 
43). 

 
No Brasil, o urbanismo surgiu um pouco mais tarde, quando os portugueses 

começaram a explorar o território, e com isso começou o crescimento. De maneira tal que 
o urbanismo veio a surgir, efetivamente no Século XX com um início lento: 

 
Nos últimos decênios do século XIX e nos primeiros do século XX, a 
evolução demográfica nas capitais estava, em muitos casos, sujeita a 
oscilações (ou conhecia crescimento relativamente lento) em determinados 
períodos intercensais, ao passo que a partir do fim da segunda guerra 
mundial dá-se um crescimento sustentado em todas elas (SANTOS, 1993, 
p. 24). 

 
Depois da Segunda Guerra Mundial pôde-se ver o maior investimento na expansão 

territorial e assim, populacional, no Brasil: 
 

E apenas depois da Segunda Guerra Mundial que a integração do território 
se torna viável, quando as estradas de ferro até então desconectadas maior 
parte do País, são interligadas, constroem-se estradas de rodagem, pondo 
em contato diversas regiões entre elas e com a região polar do País, 
empreende-se um ousado programa de investimento e infraestruturas (...) e 
esse período duraria até o fim dos anos 60 (SANTOS, 1993, p. 36). 

 
Com a implantação dessas estradas conectando lugares a outros, tornou-se mais 

fácil à urbanização, de maneira tal que a população tinha, agora, a capacidade de se 
transportar mais facilmente a lugares distantes. Além disso, cresceu ainda mais a 
quantidade de trabalho intelectual, fazendo com que a sociedade, antes mais ligada ao 
campo, se tornasse cada vez mais próxima dos grandes centros.  

 
A quantidade de trabalho intelectual solicitada é enorme, mesmo porque a 
produção material diminui em benefício a não material. Tudo isso conduz à 
amplificação da terceirização (ou quaternização?) que, nas condições 
brasileiras, quer dizer também urbanização (SANTOS, 1993, p. 49). 

 
A evolução urbana no Brasil se deu muito em razão da modernização, já que esta 

se caracteriza frente duas situações: as pessoas (que estão cada vez mais alertas e 
evoluídas) e a sociedade como um todo: 

 
A modernidade é geralmente caracterizada em duas dimensões: ao nível de 
sociedades e ao nível de indivíduos. No primeiro caso, diferentes 
sociedades são comparadas de acordo com certos indicadores; no segundo 
caso, o foco é centrado nos indivíduos que são classificados em termos de 
comportamentos e atitudes mais ou menos modernos (OLIVEN, 2010, p. 
24). 
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Abaixo poderá ser analisado o nível de crescimento da urbanização, desde seu início, 
no Brasil, em análises realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): 
 

  
Gráfico 1.1: Urbanização no Brasil com o passar dos anos 

Fonte: IBGE. 

 
Como analisado acima, a urbanização no Brasil está ascendendo mais a cada ano. 

Parte disso se deve a migração das zonas rurais para as zonas urbanas.  
 
A cidade industrial neste período é caracterizada pelo congestionamento e 
pela insalubridade; sem um sistema de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário e sem coleta de lixo atendendo à 40 população de 
operários, surgem epidemias difíceis de serem controladas, além de 
doenças que prejudicam a população como um todo (ABIKO; ALMEIDA; 
BARREIROS; 1995, p. 40). 

 
E com isso, vieram as divisões regionais, culturais e sociais. 
 

Primeiramente se difundiu no Brasil um gênero de vida, o da sociedade 
burguesa, a partir de 1820 mais ou menos, e de que isto ocorreu antes de o 
país entrar num verdadeiro processo de industrialização. O novo gênero de 
vida diferencia a população urbana não apenas segundo níveis econômicos, 
mas muito mais ainda culturalmente, sendo que as camadas superiores 
adotam como sinal distintivo o requinte e um arremedo de cultura intelectual 
(QUEIROZ, 1973, p. 210 e 213). 

 
Os anos foram se passando e o capitalismo passou a fazer parte da sociedade, 

acentuando ainda mais as desigualdades. Diante deste quadro, os inferiorizados por essa 
sociedade opressora e detentora do poder se procurando uma maneira de ascender às 
elevadas posições sociais passaram fazer uso da violência como forma de conquistar a 
efetivação de seus direitos. 

 
Estes “marginais” (termo que no Brasil designa criminosos de classe baixa), 
que de certa maneira são um subproduto do processo selvagem de 
acumulação de capital do país, recorrem a modos não ortodoxos para obter 
seu quinhão da riqueza que existe lado a lado com a espantosa pobreza em 
qualquer cidade brasileira (OLIVEN, 2010, p. 126). 

 
Com esses acontecimentos, viu-se a necessidade da intervenção estatal, como 

forma de regular essas questões, e assim tentar reduzir as diferenças sociais, buscando a 
igualdade, como é o que busca a o Brasil, por exemplo, como se pode ver no preâmbulo 
da Constituição Federal. E, também, com a promulgação do Código Penal Brasileiro, que 
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prevê todos os tipos de crimes, com o fim de se fazer cumprir o determinado pela 
Constituição Federal. 

É importante ressaltar que a cidade tem uma função social decorrente da função 
social da propriedade privada, que pode ser conceituada como: 

 
[...] quando alguém está investido no dever de satisfazer determinadas 
finalidades em prol do interesse de outrem, necessitando, para tanto, 
manejar os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais poderes são 
instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito 
investido função não teria como se desincumbir do dever posto a seu cargo. 
Donde, quem os titulariza, maneja, na verdade, “deveres-poderes”, no 
interesse alheio (MELLO, 1987, p. 39).  

 
A propriedade privada se divide em urbana e rural. A urbana “cumpre sua função 

social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas (...)” 
(CARMONA, 2014, p. 48). 

Quando a Constituição Federal tratou sobre a propriedade (art. 5º, XXIII), falando 
da função social desta, já definiu seu conteúdo e impôs sanções a quem a descumprir.   

A função social da cidade lembra o cidadão de que fundamentalmente a cidade é de 
todos. Sendo assim, as funções básicas desta devem ser disponibilizadas a todos os 
cidadãos. Para que de maneira tal, venha-se A construir uma sociedade equânime, eliminar 
a pobreza e consequentemente a segregação social, diminuindo as desigualdades sociais 
e regionais, para que então se alcance o bem geral (CARMONA, 2014, p. 52). 

Já o conceito de função social da propriedade origina-se no da função social da 
cidade, porque, o da propriedade ajuda no cumprimento do da cidade. Sendo que a função 
social da propriedade é um direito-dever de cumprir determinadas finalidades em prol do 
interesse geral, de maneira tal, que a propriedade não é só “o local de moradia dos 
cidadãos”, mas um meio pelo qual o Estado utiliza-se para garantir, também, a igualdade 
social. Logo, tais poderes são instrumentais ao alcance dessa finalidade (MELLO, 1987, p. 
40). 

O Estatuto da Cidade busca a democratização da gestão das cidades brasileiras, por 
meio, por exemplo, do Plano Diretor (Lei 10.257/2001, art. 40) que segundo a lei é obrigatório 
para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes ou aglomerados urbanos (Lei 

10.257/2001, art. 41). Com a aplicação das exigências do Estatuto da Cidade, ocorre a 
efetivação de princípios constitucionais, como os supracitados, por meio da gestão, que 
zela pela cidade democrática, aquela que cuida de todos, sem distinção (FARIA, 2006). 

Depois de feita essa breve análise histórica, pode-se chegar à conclusão de que uma 
cidade, mal organizada, individualista, sem que as propriedades privadas cumpram a suas 
funções sociais, pode sim, influenciar na diminuição ou no aumento de criminalidade. 
 
3  ESPAÇOS URBANOS E CRIMINALIDADE 

 
Os espaços urbanos vêm crescendo, em razão do urbanismo, e assim, surgem mais 

espaços para que crimes aconteçam (um dos motivos da importância da análise social sob 
o ponto de vista do direito urbanístico e do direito penal, conjuntamente), porque a 
ampliação de espaços traz uma exposição dos lugres menos protegidos.  

O art. 144, da Constituição Federal, diz que “a Segurança Pública é dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, (...)”. Portanto, é um direito constitucionalmente 
defendido, ou seja, é direito indisponível, cláusula pétrea, fundamental. Nesse sentido: 
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A acolhida dos direitos fundamentais sociais em capítulo próprio no catálogo 
dos direitos fundamentais, ressalta, por sua vez, de forma incontestável sua 
condição de autênticos direitos fundamentais, já que nas cartas anteriores 
os direitos sociais encontravam-se positivados no capítulo da ordem 
econômica e social, sendo-lhes, ao menos em princípio e ressalvadas 
algumas exceções, reconhecido caráter meramente programático (SARLET, 
2012). 

 
Além de direito fundamental, pode-se analisá-la sob o aspecto de direito humano e 

neste sentido, disse Roger Spode Brutti, em sua pesquisa “porque a atuação referida atinge 
os seres humanos, conclui-se, sem gris algum, que há patente relação entre segurança 
pública e Direitos Humanos. Em verdade, estes disciplinam a conduta daquela” (BRUTTI, 
2007, p. 1).  

As notícias são estarrecedoras: “Estudantes protestam contra violência em escola 
na Serra, ES” (SCLAZER, 2017); “Onda de violência fecha bancos e Correios e dificulta vida 
da população” (GLOBO, 2017); “Após Belo Monte, Altamira (PA) supera taxa de homicídios 
de país mais violento do mundo” (MADEIRO, 2017); “Só drogas e violência fazem ver a 
realidade de ‘invisíveis’ no centro” (RODRIGUES, MOURA, 2017). 

O índice de homicídios no Brasil tem passado por alterações com o passar dos anos, 
a violência tem tomado conta. Isso pode ser visto na tabela abaixo (1.2), de pesquisa 
realizada pelo IBGE: 

 

                       
 Gráfico 1.3: Números e taxas de homicídios por regiões do Brasil com o passar dos anos 

Fonte: IBGE. 

 
Como visto acima, é necessária uma interação entre todos os meios públicos e legais 

possíveis, porque se providências não forem tomadas, a situação tende a piorar 
(CERQUEIRA, 2017, p. 21): 

 
A situação acima ocorre quando as transformações urbanas e sociais 
acontecem rapidamente e sem as devidas políticas públicas preventivas e 
de controle, não apenas no campo da segurança pública, mas também do 
ordenamento urbano e prevenção social, que envolve educação, assistência 
social, cultura e saúde, constituindo assim o quarto canal pelo qual o 
desempenho econômico pode afetar a taxa de criminalidade nas cidades. 
Ou seja, a qualidade da política pública é um 21 dos elementos cruciais que 
podem conduzir à diminuição das dinâmicas criminais. 
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Roberson Luiz Bondaruk diz que “A Prevenção do Crime Através da Arquitetura 
Ambiental pode ser definida como todas as providências a serem tomadas, visando reduzir 
a probabilidade do acontecimento de delitos, por meio de modificações no desenho urbano, 
aumentando assim a sensação de segurança” (BONDARUK, 2007). 

Experiências já foram realizadas por todo o mundo, em uma delas, nasceu a “Teoria 
das Janelas Quebradas”, das experiências feitas em Nova York, que “em 1982 por uma 
revista norte-americana se fundamentou no experimento de deixar dois automóveis 
idênticos em bairros diferentes, sendo um deles com o capô aberto, sem placas, vidros 
quebrados ficando num bairro pobre em Nova Iorque e foi em 24 horas destruído. O outro 
carro sem nenhum dano foi deixado num bairro de classe média e permaneceu assim por 
duas semanas até que um dos pesquisadores quebrou algumas janelas e partes do 
automóvel e então, a partir daí, o carro foi totalmente destruído. ” A partir disso, chegaram 
à conclusão de que “a diferença social que existiam entre os bairros não eram a causadora 
das ações destruidoras e sim e que móveis abandonados e com sinais de destruições que 
eram um chamamento aos vândalos até mesmo de classes sociais mais altas, convidados 
pelo abandono” (SILVA, 2017). 

O exemplo disso, na cidade de Maringá/PR, pode ser visto que em lugares onde 
antes o crime proliferava, ATI’s (Academias da Terceira Idade) foram implantadas, praças 
e muitos outros meios de incentivo à redução dos crimes.  

Além desses exemplos, uma pesquisa foi realizada na cidade de Florianópolis/SC, 
onde analisaram 94 locais, em toda a extensão da cidade, de ocorrência de crimes em 
2010, demonstrou que os locais com maior incidência de crimes se deu onde tem terrenos 
vazios, ou com construções abandonadas (SABOYA, 2012). 

Portanto, espaços vazios, sem destinação, instigam à existência de crimes em maior 
quantidade, essa é a razão da necessidade de uma boa aplicação de urbanismo para que 
ajude na melhoria da segurança pública. 

 
4  SOLUÇÃO URBANÍSTICA PARA A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE 
 

O urbanismo é uma junção de arquitetura/engenharias com o direito, de maneira tal, 
que essas áreas de estudo se juntam para analisar os espaços nas cidades, para que 
assim, vejam os pontos mais vulneráveis desta, e então, possam realizar ações de 
ocupação útil para essas áreas, trazendo além da Segurança uma utilidade social para 
essas áreas. 

Quando Maringá/PR, por exemplo, foi planejada, pensavam em fazê-la em formato 
de sítio (MENEGUETTI; LEÃO; BELOTO, 2016, p. 3), conforme os anos foram passando, 
veio à necessidade de ampliação. Na ampliação da cidade, não houve preocupação quanto 
à destinação de áreas para o uso do lazer, excetuando-se as áreas florestadas que tiveram 
sua ocupação proibida pelos órgãos ambientais e possibilitaram a implantação dos parques 
periféricos (MENEGUETTI; LEÃO; BELOTO, 2016, p. 10). 

Hoje, essa realidade tem começado a mudar, como por exemplo, Centros esportivos 
vêm sendo criados, sendo que atualmente já existem mais de 15, em diversos pontos da 
cidade, atendendo praticamente toda a população e existem mais projetos para a criação 
de outros (NOTÍCIAS MARINGÁ, 2015).  

Além disso, outra questão deve ser levada em consideração: a iluminação. Uma 
cidade bem iluminada evita os “esconderijos” (AVER, 2013, p. 11), as sombras facilitando, 
assim, o cometimento de crimes. 

 
A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, 
atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes 
desfrutar, plenamente, do espaço público no período noturno. Além de estar 
diretamente ligada à segurança pública no tráfego, a iluminação pública 
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previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza 
monumentos, prédios e paisagens, facilita a hierarquia viária, orienta 
percursos e aproveita melhor as áreas de lazer (AVER, 2013, p. 11). 

 
E essa observação não é uma situação isolada, muitas situações comprovam o fato 

de que a iluminação pública influencia na incidência ou não de crimes. 
 

Está comprovada a efetiva correlação entre a falta de iluminação pública e 
a criminalidade. E, 1974 na Inglaterra, durante a crise do petróleo, quando 
a iluminação pública foi reduzida em 50% em algumas áreas urbanas, as 
estatísticas apontaram aumento de 100% nos indicadores de furtos e de 
50% nos índices de criminalidade (AVER, 2013, p. 12). 

 
Pode-se ainda citar as hortas comunitárias, que ensinam o cultivo de terras/plantas 

para quem participa. Em 2015, era mais de 750 famílias sendo beneficiadas (G1, 2015). 
Ademais, o Plano Diretor de Maringá (Lei Complementar nº. 632/2006), além de 

tantos assuntos pertinentes, trata das macrozonas, em seu Art. 31, diz que “O 
Macrozoneamento fixa as regras fundamentais de ordenamento do território e tem como 
objetivo definir diretrizes para a utilização dos instrumentos de ordenação territorial e para 
o zoneamento de uso e ocupação do solo. ”. 

O macrozoneamento serve para que seja diretriz espacial do Poder Público, como é 
a cidade, suas vias e zonas, tendo assim uma base para que seja construído o Plano Diretor 
e dessa maneira atender as necessidades de cada espaço como deve. Assim, os 
responsáveis podem observar quais pontos têm mais necessidade de cuidados em relação 
à violência, por exemplo. 

E ainda, além das macrozonas da cidade, esta lei municipal define em seu art. 34 as 
políticas públicas defendidas pelo Estado.  

Entretanto, há uma necessidade latente por uma legislação mais específica 
relacionada aos crimes urbanísticos, porque o Plano Diretor não resolve tudo sozinho, 
então, talvez com postos policiais em pontos estratégicos das cidades, tipos penais mais 
gravosos para crimes urbanísticos, aumento no número de servidores, que trabalhem 
especificamente cuidando da área, etc., o panorama de violência pode melhorar. 

Maringá, como uma cidade em constante desenvolvimento, promulgou uma lei (nº. 
9.653/1995), que objetiva o fomento e a regulamentação de atividades público-privadas, 
para que a cidade cresça em benefício do cidadão, conforme se vê no art. 3º da referida 
Lei. 

Muitas iniciativas, de parceria público-privada, vêm acontecendo com o objetivo de 
trazer as pessoas às atividades das cidades, e com isso, quando ocupadas, participando 
do crescimento comum, diminuem a criminalidade. Como por exemplo, na referida cidade, 
o Projeto Patins, oferecido em 2016, através do convênio entre o grupo Rollermaníacos (O 
DIÁRIO, 2017) e a Prefeitura de Maringá, no Grupo da Juventude Antônio Paulo Pucca (O 
DIÁRIO, 2016), dessa maneira, adolescentes e crianças puderam vivenciar práticas de 
esportes, em um local estratégico, os afastando da criminalidade. 

Em São Paulo, há um grande exemplo da grande vantagem de se realizar parcerias 
público-privadas: a rede de Iluminação Pública da cidade estava precisando de 
manutenção, então por meio da referida parceria, trocaram parte das lâmpadas da cidade: 

 
A troca das lâmpadas tradicionais, substituindo-as por lâmpadas LED 
(Lighting Emitting Diodes), pode conduzir a significativas economias no 
consumo energético do Parque de Iluminação Pública – da ordem de 52% 
(cinquenta e dois) por cento –, além de melhorar sobremaneira a iluminação 
das vias, em virtude da possibilidade de maior direcionamento do feixe de 
luz, mitigando-se um dos principais fatores criminológicos ligados ao 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

ambiente, qual seja, a deficiência da iluminação das vias públicas. (Grifou-
se). (AMAURI, 2015). 
 

Pode-se ver assim, então, que essas parcerias ajudam tanto na cidade voltada à 
infraestrutura quanto aos cidadãos, os ajudando desde pequenos apresentando atividades 
que afastam do crime e são mais atrativas. 
 
5  CONCLUSÃO 

 
Com o exposto, buscou-se comprovar que quando a cidade é bem planejada e bem 

cuidada isso reflete na sua organização e nos cidadãos. Uma cidade limpa, organizada, 
bem iluminada, com os espaços públicos ocupados pela população, permite a redução 
drástica da criminalidade. 

O direito urbanístico surgiu para regulamentar as questões do crescimento das 
cidades, para que este se dê de maneira ordenada e seguindo as regras do urbanismo, 
além das funções sociais da cidade e da propriedade, que se resumem, principalmente no 
bem-estar social, diminuindo a segregação. 

Percebeu-se que conforme as cidades iam crescendo e os espaços urbanos se 
expandiam, o processo de marginalização social também cresceu, fazendo com que 
aumentassem os índices de criminalidade. Destarte, percebeu-se que o desenho urbano 
influencia na incidência de crimes, de maneira tal que uma cidade bem 
desenhada/planejada, a incidência de crimes reduz. 

Uma saída salutar, que contribuiria para bom um desenho e desenvolvimento 
urbano, em atendimento a função social da cidade, seria a realização de parcerias público-
privadas, com vistas a implementar jardins, iluminação, parques, etc. 
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