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Resumo 

Com a realização deste trabalho, pretende-se pontuar os “lugares do Crack”, além discutir as questões 
sociais que envolvem seu uso e venda, a partir de uma análise do desenvolvimento urbano da cidade e 
de suas desigualdades, procurando identificar, os locais com maiores incidências de uso/tráfico da 
droga no Município de Uberlândia-MG buscando compreender através dos fatores histórico/sociais do 
processo de urbanização da cidade, o porquê o crack está mais presente em determinados lugares. 
Para isso, foram realizadas pesquisas no “Jornal Correio”, (Jornal periódico local) onde foram coletados 
através das reportagens divulgadas no ano de 2012, dados quanto à idade dos traficantes/usuários, à 
quantidade da droga apreendida e o local das ocorrências. Foram ainda realizadas pesquisas 
bibliográficas buscando embasamento teórico para as análises, além de buscas em livros, revistas 
online, jornais e relatórios técnicos a fim de se obter informações estatísticas, relacionadas aos padrões 
de consumo, locais de maior incidência, dentre outros fatores relacionados ao tema. Com a realização 
da pesquisa foi possível perceber o quanto a influência do modo desigual de crescimento da cidade de 
Uberlândia, junto às processos de migração e de segregação socioespacial, influenciam na 
consolidação de espaços dentro do município os quais as drogas e a violência se estabeleçam 
prioritariamente, devido o distanciamento do Poder Público para com a população destes locais, 
servindo de abrigo para traficantes e usuários de drogas.  
 

Palavras Chave: Crack, Espaço Urbano, Desigualdades, Urbanização, Uberlândia.  

 

INTRODUÇÃO 

O consumo de psicotrópicos pelo homem pode ser tão antigo quanto sua própria existência na 

Terra, pois são inúmeras as variedades de vegetais os quais possuem poder psicoativos e que podem 

ter sido ingeridos acidentalmente em algum momento na busca por alimento e que acabaram sendo 

utilizadas por diversas sociedades. Como no caso da Ayahuasca, (chá feito a partir de uma espécie de 

cipó) pelos Indígenas Sul Americanos ou o Peiote (espécie de cactáceo), típicos do norte do México e 

Sul dos Estados Unidos que são usados a mais de cinco mil anos por sociedades indígenas da região. 

No fim do século XIX e início do século XX, muitas drogas passaram a serem sintetizadas a partir de 

diversas plantas, dando origem a drogas como o LSD e o Crack, subproduto da cocaína que é extraída 

a partir da folha de Coca.  

Drogas como o tabaco e o álcool, tem seu consumo legalizado e amplamente difundidos ao 

longo dos anos, outras drogas como a maconha e a cocaína que não são legalizadas são consumidas 

de modo recreativo e possuem capacidade de gerar dependência química ou psíquica tanto quanto as 
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primeiras citadas. Entretanto, é o Crack, que vem gerando um dos grandes problemas sociais nos 

últimos anos, relacionados diretamente e indiretamente ao seu consumo. Por se tratar de um 

subproduto da cocaína, surge como uma alternativa mais barata de consumo, fator decisivo na 

proliferação da quantidade de dependentes desta droga, que possui um poder de causar dependência 

inúmeras vezes superior do que várias outras substâncias. 

O crack é uma mistura de pasta base de cocaína com bicarbonato de sódio, soda cáustica e 

água, misturados e aquecidos para que a água evapore, o resultado é a pedra de crack, sua utilização 

mais comum é por meio de inalação, o efeito dura cerca de dez minutos. Esta droga surgiu nos 

Estados Unidos na década de 1980, o “alto preço da cocaína nas ruas, fez com que a demanda por 

cocaína na classe média fosse diminuída, e o crack surgiu como uma alternativa muito mais barata e 

perigosa” (QUEIROZ, 2008). 

No Brasil, há relatos de que o crack chega ao país em 1989, e dois anos depois é realizada a 

primeira apreensão da droga no estado de São Paulo. De acordo com uma reportagem publicada na 

revista Em Discussão edição de agosto de 2011, acredita-se que a rota do trafico de crack tenha-se 

iniciado pelo Acre, vindo da Bolívia e Peru na década de 1980. Ainda segundo a revista, o perfil do 

usuário nesta época, eram homens de 17 a 38 anos, de baixa renda e sem vínculos sociais ou 

familiares, entretanto, os usos se estenderam as mulheres e atualmente a droga vem sendo consumida 

por pessoas de diversas idades e classes sociais. Um episódio ressente que demonstra esta mudança, 

ocorreu no ano de 2010, o advogado Ércio Quaresmeira, ex-policial, e candidato ao governo de Minas 

Gerais em 1994 foi flagrado consumindo a droga em uma favela de Belo Horizonte. 

Na cidade de Uberlândia, os problemas ligados ao crack não se comparam aos que vivem 

atualmente as grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, entretanto, o consumo, e as 

apreensões da droga na cidade e região tem aumentado com o passar dos anos. É de extrema 

importância se conhecer e discutir sobre a expansão e os usos desta droga, para que se possa assim 

traçar estratégias para o combate.  

O consumo de drogas vai além da diversão ou dependência, drogas como o crack, estão 

ligadas de modo geral, a questões sociais, as desigualdades geradas pelo capitalismo, assim como os 

processos de exclusão social urbana, oriunda da falta de empregos, concentração de investimentos em 

beneficio das grandes redes imobiliárias e empresários do município além de políticas públicas e de 

planejamento muitas vezes inadequadas. Por fim, este trabalho pretende contribuir para a discussão a 

cerca do tema buscando identificar os espaços da droga no município de Uberlândia. 

 



3 
 

OBJETIVO 

Com a realização deste trabalho, pretende-se pontuar os “lugares do Crack”, além discutir as 

questões sociais que envolvem seu uso e venda, a partir de uma análise do desenvolvimento urbano 

da cidade e de suas desigualdades, procurando identificar de acordo com a metodologia a ser seguida, 

os locais com maiores incidências de uso e tráfico da droga no Município de Uberlândia-MG buscando 

compreender através dos fatores histórico/sociais do processo de urbanização da cidade, o porquê o 

crack está mais presente nestes lugares. 

 

METODOLOGIA 

A fim de se identificar os locais de incidência de tráfico e consumo de crack no município de 

Uberlândia, foram realizadas pesquisas no “Jornal Correio”, em sua página online, onde foram 

coletados, através das reportagens divulgadas no ano de 2012, dados quanto à idade dos 

traficantes/usuários, à quantidade da droga apreendida e o local das apreensões para o levantamento 

de dados quantitativos para as análises da pesquisa. 

Foram ainda realizadas pesquisas bibliográficas buscando embasamento teórico para as 

análises, além de buscas em livros, revistas online e jornais a fim de se obter informações estatísticas, 

relacionadas aos padrões de consumo, locais de maior incidência, dentre outros fatores relacionados 

ao tema. 

 

 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE UBERLÂNDIA. 

 Após o retrocesso da exploração de ouro em Minas Gerais, a região do Triângulo Mineiro 

passou a ser explorada pela agropecuária, abrigando assim aqueles desempregados com o fim do 

Ciclo do Ouro, que vieram para a região do Triângulo em busca de moradia e trabalho. 

 No final do século XIX, a região garante sua entrada na economia nacional graças à ligação do 

Triângulo Mineiro com São Paulo por meio de estradas de ferro. A chegada dos trilhos da Linha Férrea 

Noroeste em Mato Grosso (1911), a construção da Ponte Afonso Pena sobre o Rio Paranaíba 

influenciaram diretamente para que Uberlândia pouco a pouco fosse se tornando centro de referência 

econômica da região do Triângulo Mineiro, que por sua vez atraia investimentos buscando uma 

condição urbana apropriada para atrair capital.  
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Na década de 1920, Uberlândia vinha se transformando, e com isso surgia à necessidade de 

certas modificações, como a incorporação de áreas agrícolas e aumento da construção de moradias. 

De acordo com Sousa (2010), na década de 1920, a empresa Uberlandense de Imóveis financiou 

casas e terrenos, sobretudo para a população de baixa renda, trabalhadores das recentes indústrias da 

cidade, chegando à margem de 30 mil lotes vendidos e 1.000 imóveis, promovendo assim o 

crescimento da área suburbana da cidade. 

A cidade acompanhava a economia nacional, sendo que no inicio do processo de 

industrialização as “indústrias estabeleceram os locais mais favoráveis para sua instalação, que eram 

normalmente próximos às saídas da cidade para facilitar o escoamento de seus produtos” (MESQUITA 

E ANDREOZZI, 2009).  A indústria teve papel ativo na configuração urbana da cidade de Uberlândia, 

criando locais de moradia para a classe trabalhadora próxima às indústrias. Quanto o surgimento 

destes bairros operários, “havia uma separação física pelos trilhos da ferrovia e social entre o núcleo de 

habitação Fundinho voltado para as classes de maior poder aquisitivo, e os bairros operários que 

surgiram próximo às linhas ferras”, (SOUSA 2010). 

O processo de urbanização muitas vezes acaba por gerar além do desenvolvimento 

econômico, certas contradições e condições de desigualdade social, “no caso de Uberlândia, à medida 

que a estrutura urbana não acompanhava o crescimento populacional, ocorria um déficit habitacional, 

prejudicial principalmente para a classe trabalhadora.” (MESQUITA E ANDREOZZI, 2009). Ainda de 

acordo com os autores, as charqueadas, a companhia Mogiana e a fábrica de tecidos, construíram 

casas para que seus operários pudessem alugar, fixando a mão de obra especializada, que já era 

escassa, na cidade.  

A industrialização em Uberlândia, “gerou uma segregação sócio-espacial na cidade” 

(MESQUITA E ANDREOZZI, 2009) em que segundo Soares (apud MESQUITA E ANDREOZZI, 2009, 

p.134) “o processo de ocupação dos subúrbios acompanhou principalmente a localização das 

indústrias e a estação ferroviária”. 

Entre as décadas de 1930 e 1940 no município de Uberlândia, ocorreu um aumento da 

industrialização mecanizada local, várias atividades artesanais foram prejudicadas, além de outros 

fatores, como a chegada de companhias que produziam por menor custo, levando pequenos 

comerciantes a falência por não conseguirem se adaptar e competir no mercado, elevando assim as 

taxas de desemprego e desigualdade na cidade, influenciando na configuração do território, onde os 

desempregados migravam para as periferias.  

 



5 
 

Existem em Uberlândia aspectos de cidades grandes, onde a miséria é mais frequente. 

Rapazes, operários dormindo em terrenos baldios, outros em cubículos que mal os 

cabem. Famílias acumuladas em ranchos, ao lado de parentes enfermos e, em comum, 

no mesmo cômodo. (A TRIBUNA DE UBERLÂNDIA, 1940, p.01 apud SOARES, 1988, 

p.44).   

   

Pode-se notar que a cofiguração do espaço urbano de Uberlândia, assim como a formação das 

primeiras periferias da cidade teve relação direta com o processo de industrialização na cidade, que 

além de trazer benefícios e investimentos em infraestrutura, gerou contradições e desigualdades 

sociais, principalmente a partir da década de 1940. Na década de 1960, Uberlândia já havia 

ultrapassado os 50 mil habitantes, porém foi a partir de 1970 que pode-se notar um grande aumento na 

população Urbana na cidade. 

As mudanças decorrentes do processo de industrialização e urbanização em Uberlândia nas 

décadas de 1970 e 1980 foram responsáveis por elevar os fluxos de capital e pessoas na cidade. 

 

A produção do espaço em Uberlândia buscou acompanhar a intensidade do 

crescimento na indústria, enfrentando a dificuldade de fornecer a infraestrutura 

necessária ao desempenho positivo dessa atividade, como disponibilidade de energia 

elétrica, maior eficiência no sistema transportes, aprimoramento nas comunicações, 

entre outros fatores. Simultaneamente seria necessário tornar a cidade apropriada para 

a demanda demográfica que a industrialização provocava. (MESQUITA & ANDREOZZI, 

2009, p.9.) 

 

Com o crescente número de indústrias se instalando no município, as quais passaram de 324 

em 1970 para 436 em 1980, ocorreram algumas mudanças na configuração urbana da cidade. 

Primeiramente, a criação do Distrito Industrial, que fez com que as indústrias fossem direcionadas para 

o setor norte da cidade, que por sua vez propiciou a expansão da cidade nesta direção, “centralizando 

diversos serviços auxiliares a indústria e também à agropecuária. Além de induzir a criação de bairros 

operários ao seu redor, devido as facilidade de locomoção.” (MESQUITA & ANDREOZZI, 2009, p.10). 

Durante a década de 70, a cidade de Uberlândia teve um crescimento urbano acelerado 

induzindo o crescimento das periferias e o aumento das desigualdades sociais, quando, nos dizeres de 

Soares e Vasconcellos (1997), os trabalhadores foram deixados à parte das políticas públicas 

habitacionais. 
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Em Uberlândia, a partir dos anos 70, com a expansão dos loteamentos periféricos, a 

autoconstrução torna-se uma prática corrente para os trabalhadores, em bairros como, 

por exemplo, Aclimação, Maravilha, Jardim das Palmeiras, Santo Inácio, Planalto, 

Nossa Senhora das Graças, etc.. Em decorrência dos problemas conjunturais 

brasileiros, o processo intensificou-se nos anos 80, e nos loteamentos onde a 

autoconstrução é uma as casas geralmente não estão concluídas, suas condições de 

habitabilidade são, em geral, inadequadas, e é frequente o congestionamento 

habitacional, ou seja, a área construída é muito pequena em relação ao número de 

moradores. (SOARES; VASCONCELLOS, 1997, p.4.). 

 

Foi também nos anos 80, junto à recessão, período que a inflação brasileira atingiu altos 

indicies que ocorreu uma drástica redução nos investimentos públicos e privados aplicados à 

urbanização e infraestrutura, principalmente no que se diz respeito aos investimentos voltados as 

camadas mais pobres da cidade. 

De acordo com Soares e Vasconcellos (1997), com a redução nos investimentos, uma grande 

parte da população da cidade passaram a viver excluídos do mercado de consumo da cidade. Neste 

momento ocorreu um crescimento no número de habitantes das favelas, assim como a expansão de 

seus limites, terrenos desocupados e muitos deles “especulativos” foram ocupados, e ainda houve a 

construção de moradias em beiras de rios, córregos, áreas de risco e de proteção. Ainda segundo os 

autores, várias situações de conflito se intensificaram, muitas destas, ligadas ao acesso a 

terra/habitação, aumentando o número de despejos, remoções e a violência policial frente a estes 

ocupantes. 

A partir da década de 1970 a lógica, Ricos-Centro e Pobres-Periferias, começou a mudar, com 

a construção de bairros como o Jardim Karaíba e o Morada da Colina, concebidos em áreas periféricas 

e ao contrário dos bairros “operários”, muito bem estruturados. Nos anos de 1968/1986 ocorreram 

financiamentos através do Banco Nacional de Habitação para a construção de moradias para 

trabalhadores assalariados, os quais deram origem a partir de 1968, aos conjuntos: Industrial, Luizote 

de Freitas, Segismundo Pereira e Santa Luzia. A partir da década de 1990, vários condôminos 

horizontais começaram a ser construídos na cidade, e em meio a todo este processo de construção de 

subúrbios luxuosos, tem-se a administração pública da cidade e a especulação imobiliária atuando na 

supervalorização destas áreas. Ao mesmo tempo, bairros do setor-leste cresciam como ocupações, 

formando um conjunto de moradias irregulares dando origem a bairros como o Dom Almir, 
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Prosperidade, Joana D'arc e Celebridade, sem infraestrutura adequada, isolados dos serviços públicos 

com boa qualidade e concentrando uma população desempregada e desestruturada socialmente. 

 

Figura 1: Mapa do crescimento Urbano de Uberlândia 1950 – 2010. 

 

Fonte: PMU. Org. (MACHADO, 2012.) 

 

Gráfico 1: Crescimento populacional do município de Uberlândia 1920 - 2010 

 

Fonte: 1920 – SENNA, (1922) apud BRANDÃO (1989).  De 1940 a 1980: Censo Demográfico de MG – 1940 – 1950 – 1960 

– 1970 – 1980; Mesquita e Andreozzi apud SOARES, 1988.  De 1996 e 2006: IBGE apud BDI Uberlândia Vol. 1, 2007, p.31, 

*ano de 2006 corresponde a uma estimativa. De 2010 – Prefeitura Municipal de Uberlândia 

1920. 1940. 1950. 1960. 1970. 1980. 1996. 2006. 2010. 

População Urbana  6.912 22.123 35.799 71.717 111.466 231.598 431.744 585.719 587.266 

Total  27.956 42.179 54.874 88.282 124.706 240.961 438.986 600.368 604.013 
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A figura 1, representa espacialmente como se deu o crescimento da cidade de Uberlândia, já o 

Gráfico 1, representa o crescimento populacional do Município entre 1920 e 2010, onde é possível 

perceber o aumento considerável da população urbana de Uberlândia a partir da década de 1970. 

Uberlândia atualmente assumiu papel importante na economia do Estado de Minas Gerais, fato este 

que atrai pessoas de outras regiões ou mesmo de cidades próximas em busca de trabalho. Além do 

fator econômico, o município é referencia para a região em saúde e educação, o que também incentiva 

a vinda de pessoas em busca de melhores condições de vida, entretanto, existem aqueles que não 

conseguem se inserir no mercado rapidamente, uma parcela significativa da população em idade ativa 

em situação informal, que segundo Sousa (2010), é campo fértil para proliferação do aumento da 

criminalidade. 

 

A questão do Crack no Brasil e em Uberlândia 

O Brasil é o maior “mercado” de crack do mundo, sendo que de acordo com o 2º Levantamento 

Nacional de Álcool e Drogas, são consumidos no país 20% do consumo global da cocaína — índice 

que engloba a droga refinada e os seus subprodutos, como crack, óxi e merla. Só no último ano, um 

em cada cem adultos fumou crack, representando um milhão de brasileiros acima dos 18 anos.  

Quando a pesquisa abrange o consumo das duas drogas, cocaína e crack, o número atinge 2,8 

milhões de pessoas em todo o país. De acordo com o Relatório Brasileiro sobre Drogas de 2012, a 

prevalência do uso de Crack por entrevistados entre 108 cidades brasileiras com mais de 200 mil 

habitantes foi de 0,4% em 2001 e de 0,7% relatados no ano de 2005. O estudo aponta ainda que se 

tratando do consumo dividido pelas regiões brasileiras, o sudeste é de longe o maior consumidor de 

Cocaína/Crack, representando 46% do consumo nacional. (1,4 milhões de usuários). 

De acordo com o relatório, do Levantamento de Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes 

de Rua, 24,5% dos entrevistados já haviam consumido cocaína ou algum derivado como o Crack, 

sendo que destes 4,8% tiveram contato com a droga antes da situação de rua e 19,5% depois da 

situação de rua, 75,5% afirmaram nunca ter usado qualquer derivado da coca.  

Não se tem um estudo especifico sobre a porcentagem de uso destas drogas pela população 

de rua na cidade de Uberlândia, entretanto, entende-se que a situação de rua facilita e propicia o 

menor a consumir com mais facilidade as drogas de modo geral, seja pela facilidade de acesso, pela 

influência de outros usuários ou mesmo por motivos pessoais ligados as dificuldades e desigualdades 

as quais o morador de rua não consegue superar encontrando “conforto” no uso de drogas. Em 
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Uberlândia, entre todos os moradores de rua, cerca de 94% possuem familiares e parentes, mas optam 

por ficar nas ruas, estes são excluídos da sociedade, e as drogas se tornam uma realidade.  

O crack, por ser uma droga acessível e muito atrativa, além de possuir alto poder alucinógeno, 

gera consumidores compulsivos que muitas vezes chegam ao ponto de roubar para conseguir comprar 

a droga, e que por sua vez reflete nos índices de violência dos centros urbanos, onde os crimes 

relacionados direta ou indiretamente com as drogas é alto. 

O site ‘G1’ revela que o índice de homicídios do primeiro semestre de 2012 no município de 

Uberlândia foi de 14,21/100mil hab. sendo a maior taxa registrada no estado e pelo oitavo ano 

consecutivo mantendo o índice acima de 10 para cada 100mil hab.(A Organização Mundial de Saúde 

considera tal taxa epidêmica.). Cerca de 70% delas são interligadas ao ‘complexo das drogas’, 

envolvendo acerto de contas entre usuários e traficantes, disputas territoriais por gangues na busca 

pelo domino ou acréscimo das zonas de influência e vendas de drogas.  

A urbanização acelerada pelo processo capitalista cria um ambiente propício à violência, de 

forma que a vida na cidade grande é exposta a riscos a todo o tempo, o que torna o medo um elemento 

presente no cotidiano dos habitantes dos grandes centros. Dentre os fatores de risco, à violência atua 

como um dos agentes modificadores da dinâmica social, diretamente ou indiretamente ligados ao 

desemprego, subemprego, pobreza, privação econômica, desorganização social e frustração entre 

grupos específicos da população. 

Na questão das drogas, a violência está ligada tanto ao tráfico das mesmas quanto ao tráfico 

de armas, em um cenário onde vários jovens estão envolvidos, contribuindo com a violência urbana e 

criminalidade. Pode-se ligar também com a dinâmica espacial, pela ideia de que certos espaços são 

tidos como vazios populacionais, geralmente grandes zonas da cidade, que acabam por abrigar certos 

elementos e tornam-se espaços típicos de delitos. Áreas centrais que durante o dia são movimentadas 

devido ao comércio e serviços geralmente se esvaziam a noite, portanto as pessoas evitam circular em 

tais locais denominados “perigosos”, pois com a falta de movimento e/ou policiamento tornam-se 

propícios à violência ou tráfico de drogas, dando origem aos “lugares do medo”, gerando uma situação 

de insegurança. 

Em meio às pesquisas nos jornais periódicos da cidade de Uberlândia, nota-se que o grande 

número de notícias que se tem vinculada ao consumo de drogas, e principalmente ao crack, rementem 

aos bairros Lagoinha, Esperança, São Jorge, dentre outros bairros de periferia. Muitos destes bairros 

são constituídos por migrantes, por pessoas com baixíssima renda ou até mesmo sem renda alguma, 

morando em locais sem infraestrutura adequada, isolados da dinâmica social da cidade, que por sua 
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propiciando assim a entrada de menores e adultos desempregados no meio das drogas, seja como 

usuários ou como traficantes. 

Uberlândia recebeu, e ainda recebe uma grande quantidade de migrantes, fazendo com que o 

mercado de trabalho do município sofra uma grande pressão, superior àquela que este tem a oferecer, 

além de sobrecarregar outros setores, como o de saúde, educação e de habitação por exemplo. 

Atualmente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 48% da população 

do município é composta por migrantes.  

Segundo Sousa (2010), o perfil desses migrantes é diferenciado, sendo que 10% são 

analfabetos e 6,2% possuem Ensino Superior completo, o que por sua vez reflete nas diferenças sócio 

econômicas da população, além da distribuição destes na cidade, onde os que não possuem estudos e 

não são absorvidos pelo mercado de trabalho, acabam constituindo as habitações irregulares ou vão 

para bairros de periferia. 

O reflexo destes processos migratórios associados aos fatores citados é comprovado por 

Sousa (2010), quando este analisa a população carcerária do presídio João Pimenta da Veiga 26,7% 

dos detentos são de outros estados e 73,3% destes são Mineiros, entretanto, ao analisar esta 

porcentagem, levando em consideração apenas os presidiários nascidos no Estado de Minas Gerais, 

46% são da cidade de Uberlândia e 54% de outros municípios mineiros. Se tratando de crimes contra a 

saúde pública (tráfico e uso de drogas, Sousa (2010), aponta que 49% são naturais de Uberlândia e 

40% de outros municípios, (12%municípios inválidos ou não informados). 

 

OS ESPAÇOS DO CRACK E DA VIOLÊNCIA EM UBERLÂNDIA. 

 A população urbana de Uberlândia já ultrapassou os seiscentos mil habitantes, é uma das 

cidades mais importantes economicamente do Estado de Minas Gerais, referência no Triângulo Mineiro 

e como, afirmado anteriormente, vem absorvendo um fluxo de pessoas muito intenso historicamente, 

muitas vezes motivados pela busca de prosperidade, por novas oportunidades e melhorias nas 

condições de vida podem ser considerados motores para ações migratórias.  

O município de certa forma possui boas estruturas viárias, de saneamento básico educação e 

saúde se comparado a outras cidades da região, entretanto as possibilidades são destinadas aos mais 

capazes, ou melhor, aos que conseguiram adquirir, em tese, o que é necessário para poder usufruir 

integralmente dos benefícios oferecidos pela cidade. Neste ponto é que surgem as 

contradições/desigualdades, ou seja, ao mesmo tempo em que a cidade dispõe de recursos para uma 

boa qualidade de vida, estas não são igualmente distribuídas quanto aos seus usos e consumos, 



11 
 

sendo assim, aqueles que ficam as margens da desigualdade se aproximam das situações de violência 

e risco, dentre estas está o aumento no consumo de crack e da violência gerada pelo tráfico. 

Através de pesquisa realizada na página online do Jornal Correio de Uberlândia, constatou-se 

que o número de pedras de crack apreendidas em Uberlândia pela Polícia Militar aumentou 82% já no 

primeiro trimestre de 2010 em relação ao mesmo período no ano de 2009, passando de 2.805 pedras 

para 5.110 pedras em 2010, os dados foram disponibilizados ao jornal pelo, 17º e 32º Batalhão da PM 

e pela 2ª Companhia de Missões Especiais. 

Quanto à questão da violência, pode-se afirmar que grande parte das ocorrências no município 

de Uberlândia está ligada ao tráfico de entorpecentes, onde muitos bairros são caracterizados como 

violentos por apresentarem pontos de comercialização de drogas como o bairro Tibery, que possui o 

posto da Matinha, local marcado pela prostituição e venda de drogas e os bairros de ocupação ou 

irregulares, comuns na zona leste da cidade. 

O envolvimento com drogas condiciona a prática de vários crimes, tais como roubos, latrocínios 

e homicídios, que vem crescendo no município ao longo dos anos. De acordo com reportagem 

divulgada pelo portal G1, com dados obtidos pelo Instituto Sangari, a quantidade anual de homicídios 

em Uberlândia cresceu 181,4% de 2000 para 2010, quando foram registrados 152 casos e de acordo 

com a Secretaria de Estado de Defesa Civil, de Janeiro a Junho de 2012 já foram registrados 87 

homicídios, sendo em média de 14,21 assassinatos para cada 100 mil habitantes. A taxa é maior que a 

registrada no Estado, segundo números da Secretaria de Estado de Defesa Civil (Seds).  

Conforme o crescimento da cidade, a nova dinâmica da periferia, onde a construção de 

condomínios passa a criar setores periféricos supervalorizados através da especulação imobiliária, 

junto aos recursos destinados a melhorias na infraestrutura destes locais, como vem ocorrendo em 

uma determinada área da zona Sul de Uberlândia, acabam por “empurrar” aquelas pessoas que 

outrora buscavam os baixos valores de terrenos e imóveis destas regiões “isoladas” para regiões 

centrais, superpopulosas ou ainda para zonas periféricas que não recebem o mesmo investimento 

como no caso da zona leste de Uberlândia, caracterizada por conjuntos habitacionais irregulares e a 

presença de algumas favelas.  

De acordo com a Polícia Civil, (PC) através de reportagem divulgada no Jornal Correio, os 

Bairros Morumbi, Dom Almir, São Jorge, Canaã, Esperança e Lagoinha, formam o que a PC chama de 

“anel do crime”, por causa dos altos índices de tráfico e consumo de drogas registrados nestes bairros. 

A Polícia Civil identificou ainda, mudanças no perfil do usuário de crack, uma vez que os usuários estão 

fazendo do tráfico um negocio para sustentarem o próprio vicio, e não apenas roubando como de 

costume. 
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Não existe tratamento para os usuários de drogas em muitas cidades, de acordo com a 

Confederação Nacional dos Municípios, cerca de 85% das cidades não possuem Conselho Municipal 

Antidrogas (Comad), ainda segundo as informações da CNM, apenas 19% das cidades possuem 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A cidade de Uberlândia possui três unidades CAPS, sendo 

que duas atendem adultos e uma, crianças e adolescentes. Ainda de acordo com a pesquisa realizada 

pela CNM, 90,7% dos municípios aponta o Crack como o principal problema referente ao consumo de 

drogas. 

De acordo com o levantamento realizado na página Online do Jornal Correio, onde foram 

analisadas 76 reportagens que relatavam diretamente o envolvimento com o tráfico e uso de crack, 

compreendendo o período de Janeiro à Outubro de 2012, foram contabilizadas cerca de 10.645 pedras 

de crack apreendidas no município de Uberlândia, sendo realizadas 153 prisões/apreensões entre 

adultos e menores, a partir desta foi possível ainda perceber que a média de idade dos indivíduos 

presos por tráfico desta droga em específico é de 20,5 anos.  

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS  

Após a obtenção dos dados supracitados, os mesmos foram separadas, catalogados e 

divididos em grupos, para a realização da análise quanto à distribuição do crack no perímetro urbano 

de Uberlândia. 

ZONA CENTRAL 

Das 75 ocorrências analisadas por meio das reportagens, 12 destas, (16%) ocorreram na Zona 

Central da cidade de Uberlândia, as quais foram apreendidas aproximadamente 297 pedras de crack e 

44 indivíduos entre adultos e menores estavam envolvidos. O bairro Daniel Fonseca aparece com os 

maiores índices, local onde foram encontradas 146 pedras, com o total de 20 prisões/apreensões, 

seguido do bairro Bom Jesus, onde duas pessoas, sendo um homem e uma mulher foram presos pela 

posse de 53 pedras de Crack e no Bairro Martins, onde uma mulher de 22 anos foi presa com 84 

pedras. 

O Bairro Daniel Fonseca possui uma peculiaridade que muito influência o elevado índice de 

apreensões, que é o fato de que até o início de 2012 existia um ponto de ocupação irregular conhecido 

como “favelinha” (Figura 2) onde no mês de Janeiro deste mesmo ano cinco pessoas foram detidas 

pela posse de 94 pedras de Crack.  
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Figura 2: “favelinha” Bairro Daniel Fonseca  

 

         Fonte: Google Earth/Street view 

 

O local existia desde 2008, e desde então várias ocorrências ligadas a drogas e prostituição 

foram registradas, o local foi desocupado com o apoio da Prefeitura Municipal de Uberlândia e Polícia 

Militar no início de 2012.  Segundo reportagem de Larissa Santos (2012) para o Jornal Correio de 

Uberlândia, uma testemunha local afirmou que o tráfico e a prostituição no local eram intensos, e que 

por algum tempo apenas pessoas de “classe baixa” eram frequentemente vistos no local, entretanto, 

mais recentemente notava-se a presença de pessoas com alto poder aquisitivo frequentando o local. 

Segundo a Policia Militar, dentre os ocupantes do local, haviam indivíduos naturais do município de 

Uberlândia e de outras localidades como Ribeirão Preto. 

Este exemplo demonstra a influência de vários fatores como os efeitos da migração, da 

condição de rua e das ocupações irregulares, influenciando no aumento do consumo e do tráfico de 

drogas nos centros urbanos, assim como a mudança relatada do perfil do usuário de crack, que passa 

vender para sustentar o vício e o fato de que a droga não esta mais restrita apenas ao consumo por 

pessoas de baixa renda. 

ZONA LESTE 

Alguns bairros da Zona Leste de Uberlândia são historicamente conhecidos pelos elevados 

índices de violência e casos envolvendo drogas de modo geral. A partir das análises realizadas, 

obtivemos os seguintes resultados. 

Dentre o período compreendido pela pesquisa, no caso de Janeiro à Outubro de 2012, foram 

apreendidas 4068 pedra de crack, sendo realizadas a prisão/apreensão de 44 indivíduos dentre 
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menores e adultos. Do total de ocorrências analisadas, 25% dizem respeito a este setor, 

compreendendo um total de 19 registros. 

São vários os motivos os quais podem ser relacionados a esta região com os elevados indicies 

de tráfico e consumo de entorpecentes, visto que cada bairro possui suas particularidades, como por 

exemplo, o bairro Tibery, local onde se localiza o “posto da matinha”, local conhecido como ponto de 

tráfico e prostituição, e que do total dos registros analisados, quatro foram no bairro com a prisão de 11 

indivíduos e a apreensão de 595 pedras de Crack. 

Apesar da quantidade de drogas apreendidas no Tibery e até mesmo no Segismundo Pereira, 

onde uma única pessoa detinha sobre seu poder 130 pedras de crack, ou no bairro Santa Mônica com 

109 pedras apreendidas, um setor específico, conhecida como grande região do Morumbi (Figura 3) 

merece uma maior atenção não só devido a enorme quantidade de relatos de violência, tráfico de 

drogas e a grande quantidade de entorpecentes anualmente apreendidos, mas também pelos fatores 

de formação dos bairros correspondentes, que é fundamental para se compreender os motivos pelos 

quais atualmente estes bairros concentram tais indicies de criminalidade.  

 

Figura 3: Cidade de Uberlândia, detalhe aos bairros Dom Almir, Prosperidade, Joana D'Arc e São Francisco e Morumbi. 

 

 Fonte: Google Earth. Org. MACHADO, 2012 

 

Quanto aos dados coletados frente às análises das reportagens do Jornal Correio, a Grande 

Região do Morumbi, com é conhecida o local onde se situam os bairros Celebridade (131*), Joana 

D’arc (59*), Morumbi (177*), São Francisco (2852*) apresentaram quantidades significativas de 

* Quantidade de pedras de Crack Apreendidas 
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apreensões de pedras de crack, um total de 3042, concentrando 74,8% da quantidade total apreendida 

na zona leste de Uberlândia.  

O bairro Dom Almir nasce como um assentamento urbano, o Prosperidade, como um 

loteamento irregular, já o Joana D’Arc e o São Francisco como áreas de invasão, todos localizados na 

periferia “leste” de Uberlândia, caracterizados por deter um contingente social de baixa renda e 

marcados pelo processo de autoconstrução.  

Segundo Ramires e Santos (2001), a partir de 1991 com o Projeto de Desfavelamento e 

Urbanização de Favelas, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, o Dom Almir passou 

então a ser urbanizado. Entretanto, com o passar dos anos, outros setores no caso o Joana D’Arc e 

São Francisco começaram a se desenvolver a partir da ocupação de espaços vazios próximos a 

penitenciara Jaci de Assis. Em 2011 a Prefeitura Municipal de Uberlândia (PMU), desenvolveu um 

estudo envolvendo 215 indivíduos residentes nestas áreas de ocupação que revelaram que destes, 

apenas 50 eram de Uberlândia, 105 de outras cidades mineiras e 60 de outros estados. Outro fator a 

se destacar, ainda quanto aos dados levantados pelas pesquisas realizadas pela PMU, é a taxa de 

escolaridade, envolvendo jovens, crianças e adultos, que numa população de 477 pessoas, apenas 10 

tinha concluído o Ensino Médio. 

Estes fatores influenciam para a atual situação destes locais, que vivem em meio a grande 

exclusão social, baixa infraestrutura e acesso a educação, saúde, lazer, que por sua vez contribuem 

para a proliferação das drogas e da violência de modo geral. Como visto a média de idade dos 

envolvidos com o tráfico de crack é de 20,5 anos, sendo assim, não é incomum encontrar nos 

noticiários o envolvimento de menores com o uso e tráfico desta droga nestes bairros. De acordo com 

um relatado do repórter Pablo Pacheco ao Jornal Correio de Uberlândia, uma criança de nove anos foi 

apreendida junto a três adultos enquanto embrulhavam pedras de crack para comercialização. Foram 

encontradas 420 pedras no local.  

ZONA NORTE 

A zona norte foi a que apresentou menor número de ocorrências, representando 10,5% do 

total, (oito casos registrados), assim como menor número de pessoas presas/apreendidas (12 prisões) 

e o segundo menor número quanto à quantidade total de pedras de crack, apreendidas, um total de 

718 pedras, ficando apenas atrás da área central. 

Quanto à distribuição das drogas neste setor, o bairro Jardim América, com apenas uma 

ocorrência, foi o maior responsável pela quantidade total da droga apreendida, foram encontradas 417 

pedras sobre a posse de três homens de 21, 31 e 41 anos. O bairro Esperança, que por muito tempo 



16 
 

ficou conhecido como um “lugar do medo”, devido aos altos índices de violência teve uma redução na 

criminalidade no ano de 2012 de cerca de 50% de acordo com a Polícia Militar. De acordo com os 

dados analisados, ocorreram duas prisões e a apreensão de 69 pedras de crack.  

Quanto aos outros resultados, no bairro Pacaembu, uma pessoa foi presa com 80 pedras de 

crack, no Jardim Brasília, foram apreendidas 61 pedras e 2 pessoas foram detidas, no Liberdade foram 

apreendidas 45 pedras e uma pessoa e por fim no bairro Roosevelt, 3 pessoas foram presas com 45 

pedras de Crack. 

ZONA OESTE 

Os bairros da Zona Oeste de Uberlândia surgem em sua grande maioria a partir da década de 

1980, com exceção do Dona Zulmira (década de 50) e Jaraguá/Chácaras Tubalina (década de 60/70), 

impulsionados pelo aumento da população que ocorreu a partir da década de 70. Neste momento, 

segundo Moura e Soares (2009) ocorreu o aumento das periferias da cidade graças ao crescimento da 

população junto à atuação do Poder Público aliados aos agentes imobiliários, dando origem a 

conjuntos habitacionais como o Luizote de Freitas com 4.032 residências, que nos dizeres de Santos e 

Ramires (2009), teve o início de sua construção a partir de 1979, destinado à população de baixa 

renda. 

Vários bairros neste setor da área urbana de Uberlândia passaram pelo processo da 

autoconstrução, devido às condições socioeconômicas daqueles que se estabeleciam nestes locais 

como o bairro Aclimação, o Nossa Senhora das Graças, o Maravilha, o Santo Inácio, o Laranjeiras, o 

Jardim Canaã, Tocantins, que possuem em comum vários problemas de infraestrutura. 

Através da pesquisa realizada, foram relatadas 23 ocorrências, representando 31% do total, 

das quais constatou-se  que 39 pessoas foram presas junto a 2709 pedras de crack no período que 

compreende a pesquisa. O bairro Luizote de Freitas foi o que apresentou a maior quantidade de crack 

apreendida neste setor, contabilizando um total de 2039 pedras, seguidos de Dona Zulmira com 145 

pedras e o Jardim das Palmeiras com 142. O bairro Jardim Canaã, conhecido pela intensidade do 

tráfico de drogas aparece com 4 casos registrados, 9 pessoas presas e 65 pedras de crack 

apreendidas, no bairro Jaraguá, foram contabilizadas 55 pedras, no Morada Nova, 130 pedras sob 

posse de 4 indivíduos, no bairro Taiaman, foram encontradas 62 pedras de crack, no Jardim Célia, 14 

pedras, no Planalto 22 pedras e por fim no Tocantins 33 pedras de crack. 

ZONA SUL 

A zona sul de Uberlândia é por muitos vista como uma região elitizada, um equivoco, pois as 

diferenças sociais são gritantes, ao passo que alguns bairros concentram uma população de alta rende 
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frente a outras áreas em que o processo de crescimento dos bairros se deu de modo precário, 

abrigando uma população de baixo poder aquisitivo. A zona sul acabou por receber o investimento do 

setor imobiliário para a construção de vários condomínios fechados luxuosos, além de bairros como 

Morada da Colina e Jardim Karaiba que acabaram influenciando num direcionamento dos 

investimentos para estes, deixando os bairros mais periféricos do setor, com condições precárias de 

infraestrutura, atraindo poucos investimentos do setor privado e concentrando um grande número de 

famílias de baixa renda, consolidando assim uma condição de segregação socioespacial. 

 

Figura 4: Divisão socioeconômica da Zona Sul de Uberlândia; 

 

                      Fonte Prefeitura Municipal de Uberlândia (PMU), Org. SILVA, K, N. (2012) 

 

Os resultados obtidos nas análises realizadas no Jornal Correio de Uberlândia acabam por 

confirmar e reforçar esta diferença existente na zona sul de Uberlândia, que por sua vez, gera também 

diferenças quanto aos índices de violência e criminalidade, tanto em caráter quantitativo, quanto na 

diferenciação dos tipos de crimes cometidos, ao passo em que nos bairros mais periféricos, as taxas de 

homicídios, tráfico e consumo de drogas tendem a ser maiores, os bairros mais “centralizados” tendem 

a sofrer mais com roubos e furtos. 

A análise dos dados obtidos aponta que, o bairro São Jorge é corresponde por grande parte da 

distribuição de drogas na região, visto que foram apreendidas 2065 pedras de crack, entretanto, o 

bairro com maior número de ocorrências registradas foi o Lagoinha, somando 5 ocorrências, as quais 
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foram presos 6 indivíduos e 179 pedras de crack apreendidas. O bairro Laranjeiras aparece em 

segundo lugar no total de apreensões de crack na pesquisa, com 300 pedras da droga apreendidas, no 

bairro Tubalina foram encontradas 126 pedras assim como no Granada, já no bairro Pampulha duas 

pessoas foram presas com 57 pedras de Crack. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos dados obtidos, e das discussões realizadas, é possível perceber o quanto a 

influência do modo desigual de crescimento da cidade de Uberlândia, junto às processos de migração e 

de segregação socioespacial, influenciam na consolidação de espaços dentro do município os quais as 

drogas e a violência se estabeleçam prioritariamente, devido o distanciamento do Poder Público para 

com a população destes locais, servindo de abrigo para traficantes e usuários de drogas.  

No caso do Crack, o Brasil como bem se sabe, é o maior consumidor da droga, e para que a 

cidade não enfrente os problemas que as grandes capitais brasileiras vêm enfrentando nas últimas 

décadas em relação aos problemas gerados em decorrência desta droga, é preciso que haja uma série 

de modificações, não apenas no combate, mas também na busca por uma melhor condição de vida 

para as populações de baixa renda, levando melhorias para os bairros debilitados, favorecendo o 

acesso a educação e cultura de qualidade além de condições de segurança, evitando que novos 

jovens e mesmo adultos e crianças se envolvam com o crack ou com drogas de modo geral. 

No que diz respeito à distribuição do Crack na cidade de Uberlândia, nota-se claramente que 

as zonas Leste e Sul apresentam maiores problemas relacionados com tráfico, visto que a quantidade 

de pedras apreendidas dividida pela quantidade de indivíduos presos pelo tráfico é de 93,5 e 203,7 

respectivamente. Nota-se ainda que a zona central, que foi o local onde ocorreram o segundo maior 

número de prisões realizadas, 44 no total, a quantidade de pedras por indivíduo é de 6,75, o que deixa 

claro que, estas pessoas vêm de outras localidades para distribuir ou consumir a droga neste setor, 

além do fato de que a atuação da Polícia neste setor é mais constante, ao contrário do que ocorre nas 

periferias. 
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