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Nota Técnica 

Projeções populacionais nos municípios do 

interior do Estado de São Paulo com 

presença de unidades prisionais 

 

Com o objetivo de desativar a Casa de Detenção de São Paulo e reduzir a 

superlotação dos Distritos Policiais paulistanos, o governo do Estado de São Paulo, no final 

do século XX, iniciou projeto de reestruturação prisional. Para tanto, foram construídas várias 

unidades prisionais descentralizadas nas cidades do interior de São Paulo, gerando um fluxo 

populacional específico. Até 2014, existem 158 unidades prisionais, que se dividem em 

Centros de Progressão Penitenciárias, Centros de Detenção Provisórias, Centros de 

Ressocialização, Unidade de Regime Disciplinar Diferenciado, Penitenciárias e Hospitais, 

encarcerando contingente de aproximadamente 200 mil pessoas distribuídas em mais de 80 

municípios do Estado.  

O deslocamento e a descentralização desta população prisional têm impacto, 

sobretudo, nos pequenos municípios, onde por vezes o total de presos representa parcela 

significativa dos residentes. Como exemplo, citam-se os casos de Lavínia, que, segundo o 

Censo Demográfico de 2010, contava com aproximadamente 9 mil habitantes e com 

população prisional de cerca de 3.600 pessoas, Pracinha, com quase 3 mil habitantes e 1.300 

presos, e Balbinos, com população de 3.700 habitantes e 2.300 presos. Nos dois primeiros 

casos, quase 40% dos residentes do município correspondiam à população prisional e, no 

terceiro, essa proporção é superior a 60,0%. 

Do ponto de vista dos indicadores demográficos, a instalação de unidades prisionais 

pode alterar significativamente as taxas de crescimento da população, a razão entre os sexos, 

a estrutura etária e até mesmo o grau de urbanização do município, dependendo da área onde 

a unidade for construída (urbana ou rural). Por outro lado, esse volume de população 

encarcerada aponta questões importantes para os trabalhos de projeções populacionais, que 

necessitam de tratamento metodológico específico. 

Para elaboração das projeções de residentes nos municípios com presença de 

unidades prisionais, foram utilizadas duas fontes de informação: o site da Secretaria da 

Administração Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo, que disponibiliza 

informações fundamentais para mapear e acompanhar as instalações dessas unidades nas 

cidades paulistas, como tipo, capacidade, volume de população prisional e data da 

inauguração do presídio; e  o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), que neste ano permitiu a 
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classificação de penitenciária, presídio ou casa de detenção, entre os tipos de domicílio. 

Relacionando-se os dados relativos a domicílios e pessoas da amostra do Censo, foi possível 

caracterizar a população prisional censitária segundo sexo e idade, informação necessária 

para compor as populações projetadas dos municípios pelo método dos componentes. 


