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Na cidade de Cruz das Almashouve um significativo aumento na taxa de homicídios, 

chegando a ocupar o 57º lugar no ranking estadual de assassinatos no ano de 2013, 

contribuindo assim com 0,02% dos homicídios cometidos no pais, deixando os moradores 

mais antigos preocupados com o rumo em que a cidade vem tomando diante desse aumento 

desenfreado de homicídios e violência. Devido a isso, a violência passou a ser uma questão 

não só discutida na cidade, “mas sim problema no Estado”, motivando investigações sobre 

esses acontecimentos. Diante disso, torna-se importante obter conhecimento sobre as 

dinâmicas sociais que influenciaram direta e indiretamente no aumento da taxa de homicídio 

em Cruz das Almas - BA. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em analisar as 

possíveis causas do aumento de homicídios praticados na última década na cidade de Cruz das 

Almas. Para a realização desta investigação, é necessário seguir as etapas metodológicas. 

Sendo assim, este trabalho tem como base metodológica a pesquisa exploratória-descritiva de 

caráter qualitativo e quantitativo, fundamentado em um questionário fechado, contendo cinco 

questões e um levantamento de homicídios registrados na delegacia municipal de Cruz das 

Almas, Bahia. Os questionários serão direcionadosàs autoridades policiais (delegados e 

agentes). Serão aplicados 50questionários com destino às pessoas na faixa etária de mais de 

30 anos e um questionário especifico para o delegado e os agentes. Baseando-se nestes 

questionários podemos levantar a hipótese de que o aumento dos homicídios em Cruz das 

Almas está relacionado ao crescimento efetivo do tráfico de drogas nas localidades urbanas. 
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