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RESUMO 

0 tema visa abordar a utilizayao da analise criminal, estatistica e geoprocessamento 
como ferramenta de pesquisa sabre as variaveis criminais no bairro centro de 
Curitiba e a sua implicayao no planejamento operacional de polfcia militar. Tal 
ferramenta e extremamente importante para a corporayao, pais seu usa na PMPR, 
em conjunto com o SisCOp, podera otimizar polfticas publicas voltadas a seguranga, 
o que proporcionara urn melhor emprego de recursos e planejamento abrangente no 
bairro em estudo. Contribuira para o avanyo do conhecimento cientifico no que tange 
a uma atuayao proativa da pollcia contra a criminalidade, reprimindo os delitos de 
forma inteligente atraves da analise criminaL 

PALA VRAS-CHAVE: analise criminal; planejamento,seguran9Cl publica. 
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1.1NTRODU<;AO 

Tema de relevante importancia nacional, a Seguranya Publica tem-se 

destacado no cenario politico brasileiro como principal solugao para os problemas da 

violencia que atemoriza a populayao da maioria dos municfpios, reduzindo 

drasticamente a qualidade de vida de seus habitantes. 

Os governos em fungao da mfdia encontram-se pressionados buscando nos 

comandos de suas polfcias solugoes para a seguranya publica. Geralmente, tais 

solugoes estao relacionadas a aumento de efetivo e compra de novas viaturas, 

limitadas pelo equilfbrio financeiro do Estado. Mesmo com o incremento do aparato 

policial nao soluciona de todo o problema. 

Surge, entao, a necessidade de implementayao de novas formas de combate 

a criminalidade, utilizando-se para tal, metodos mais eficazes de diagn6stico e 

planejamento de agoes policiais com a formayao de uma cooperayao inteligente 

entre a Polfcia Civil e a Polfcia Militar, alem da participayao de outras agencias 

publicas e comunitarias. 

A nova estrategia da polfcia utiliza antigos fundamentos e instrumentos, 

hoje modernizados e altamente potencializados com o uso da tecnologia da 

informayao: a analise criminal. Nessa modernizayao, trabalham-se com dois 

conceitos basicos: o conceito ampliado de inteligencia que passa a abranger ate as 

unidades operacionais e o conceito de integragao, que expande alem da cooperayao 

entre as corporagoes policiais para abranger a comunidade. 

A presente monografia foi desenvolvida a partir de obras publicadas nos 

Estados Unidos da America e as informagoes prestadas pelo Programa "Mapa do 

Crime" do Estado do Parana. 

0 objetivo desse trabalho e transformar as informagoes apresentadas nas 

obras tecnicas e parte do que tern sido tratado na Secretaria de Seguranya Publica, 

mais precisamente no setor de Geoprocessamento, em algo sucinto e de facil 

compreensao para o publico interno da PMPR. 

Nao e nosso maior objetivo que esse seja urn trabalho completo sobre 

analise criminal, mapeamento do crime e solugao de problemas para o bairro Centro 
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de Curitiba, mas uma abordagem inicial para alguem que queira se familiarizar com 

o assunto. 

Para urn conhecimento mais abrangente sobre analise criminal e 

mapeamento, este autor indica tambem a leitura e analise de outros documentos 

relevantes produzidos por diversos autores nacionais e internacionais, dentre os 

quais os documentos produzidos pelo setor de Geoprocessamento da Secretaria de 

Estado da Seguran98 Publica do Estado do Parana. 

Para o entendimento deste trabalho, conceitua-se primeiramente analise 

criminal, atraves de sua defini9ao, objetivos, classifica98o e modelo, abordados no 

capftulo 2. 

Em seguida, no capitulo 3 aborda-se o mapeamento do crime, sua evolu98o 

hist6rica, desde o mapeamento manual e sua evolu98o ate o mapeamento 

computadorizado. 0 Sistema de lnforma96es Geografico {SIG) e descrito com seus 

objetivos e componentes. 

0 Projeto Mapa do Crime e o objeto de estudo do capftulo IV. Urn projeto 

desenvolvido na Secretaria Publica do Estado do Parana que tern por objetivo 

geoprocessar as informa96es de boletins de ocorrencias registrados pela Polfcia 

Militar e Civil. Tal sistema produz estatfsticas para a elabora98o de mapas 

demonstrando as ocorrencias criminais na malha urbana dos municfpios, permitindo 

a visualiza98o de pontos de concentra9ao de ocorrencias registradas por hora, dia e 

natureza, sendo que para tal utiliza das informa96es do SisCOp da PMPR, tornando

se urn eficaz instrumento de controle policial, avalia98o, analise e de emprego de 

efetivo. 

0 Capitulo V trata da visao da analise criminal do Bairro Centro de Curitiba, 

apresentando a correla98o de tendencia de nove grupos de natureza delituosa, bern 

como especificando o delito roubo, utilizando-se do setor censitario para esta 

analise. Ressalta-se que a escolha do crime de roubo como modelo, prende-se ao 

fato de que tal delito atinge a todas as camadas da sociedade indistintamente, 

sendo sua analise e seu estudo de tendencias de suma importancia para propiciar 

elementos indicativos para a96es mais abrangentes no que concerne a a96es de 

polfticas de seguran98 publica. 
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2 ANALISE CRIMINAL 

Segundo PETERSON (1994, p. 2) a analise criminal "e a aplicagao de 

metodos analfticos especificos em dados coletados, visando a pesquisa ou 

investigagao criminal e e utilizada em varios segmentos policiais em todo o mundo". 

0 conceito acima apresentado pode ser entendido de forma mais 

particularizada atraves de cinco tipos de definic;oes, a serem descritas a seguir, e 

foram criadas para sintetizar conceitos e ideias atuais, criando uma terminologia 

mais compreensfvel. As definic;oes apresentam urn modelo hierarquico, em que 

todos os cinco tipos de analise criminal sao relacionados uns com os outros 

(SAMPSON e SCOTT, 2000). 

2.1 DEFINICAO DE ANALISE CRIMINAL 

A palavra analise e definida como a separagao de urn todo nas partes que o 

constituem para que uma investigagao e interpretagao de seu conteudo possam ser 

feitas. lgualmente importante e a sfntese de dados, que vern a ser a jungao 

reestruturada daquelas partes constituintes de urn todo, nos dando, assim novas 

informac;oes (ANDREWS e PETERSON, 1990). 

A analise criminal e a aplicac;ao de metodos e seus resultados no campo da 

justic;a criminal. Suas conclusoes sao geralmente usadas para sustentar decisoes 

tomadas por oficiais de polfcia diariamente. Eles aproveitam os estudos qualitative e 

quantitative de crimes e informac;oes de corporac;oes policiais, em combinac;ao com 

fatores sociodemograficos e espaciais na captura de criminosos, prevengao de 

crimes, redugao da desordem e avaliagao de procedimentos organizacionais 

(PETERSON, 1994). 

A analise criminal aborda os dados de duas maneiras: quantitativa e 

qualitativa. lnformac;oes como data, hora, local e tipo de crime, sao quantitativas. Ja 
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os relat6rios sobre narrativas de crimes e relat6rios de investigac;oes, sao 

qualitativas, sendo examinados e identificadas quanto aos seus padroes e suas 

relac;oes com os dados criminais (HARRIES, 1999). 

Dados quantitativos sao primeiramente colocados em formato numerico ou de 

categorias. A analise quantitativa consiste em manipulac;oes e observac;Oes com o 

objetivo de descrever e explicar o fenomeno que essas observac;oes refletem e e 

primeiramente estatfstica. (HARRIES, 1999) 

As questoes sociodemograficas devem ser estudadas quanto as 

caracterfsticas de indivfduos e grupos como sexo, raga, renda, idade e educayao. 

Em nfvel individual, a informac;ao s6ciodemografica e usada na corporayao para 

procurar e identificar suspeitos de crimes. Em urn nfvel mais avanc;ado, as 

informac;oes sociodemograficas sao usadas para determinar as caracterfsticas de 

grupos e como eles estao relacionados ao crime (PETERSON, 1994). 

Os autores, SAMPSON e SCOTT (2000, p. 21) exemplificam como as 

informac;oes podem ser usadas para responder questoes, "Onde nos podemos 

encontrar o suspeito que e urn homem branco, que tern de 30 a 35 anos de idade, 

com cabelos e olhos castanhos?" ou "As caracterfsticas demograficas podem 

explicar por que uma vizinhanc;a tern urn fndice de criminalidade maior que a outra?" 

0 local onde crimes ou atividades ocorrem e a relac;ao desses lugares com 

urn outro local e com outras informac;oes sao fatores importantes na analise de 

crimes. Nao e importante apenas onde urn crime acontece, mas tambem as 

caracterfsticas desses lugares e o ambiente em que o crime ocorre. Portanto, a 

analise de dados espaciais como redes de ruas, informac;oes sobre lotes, 

ortofotografias, localizayao de zonas escolares, de comercio e de areas residenciais, 

entre outros, e crucial para uma analise criminal efetiva (HARRIES 1999). 
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2.2 OBJETIVOS DA ANALISE CRIMINAL 

Urn dos objetivos da analise criminal e auxiliar o esforc;o feito pela corporavao 

na captura de criminosos. Por exemplo, urn policial pode se deparar com urn 

incidente envolvendo roubo, no qual o suspeito tern uma tatuagem de uma cobra no 

bravo esquerdo. 0 analista criminal pode auxiliar, procurando dados para identificar 

indivfduos com tal tatuagem. Alem disso, urn analista criminal poderia conduzir urn 

estudo analftico para definir urn determinado horario do dia I dia da semana em que 

incidentes com roubo aconte9am mais frequentemente, auxiliando os policiais a 

estabelecer uma rotina de vigilancia na area para prender os criminosos (SAMPSON 

e SCOTT, 2000). 

Outro objetivo da corpora98o e de prevenir crimes atraves de metodos 

especfficos, ao inves da abordagem diretamente. Esse objetivo depende muito da 

analise criminal. Exemplificando, membros de urn determinado Batalhao estao 

conduzindo uma campanha de preven98o ao crime envolvendo roubos a domicflios 

e gostariam de centralizar seus recursos nas areas que mais necessitam deles. A 

analise criminal pode ajudar no planejamento de educa98o comunitaria e tambem na 

patrulha a ser feita, uma vez providenciando analise do local envolvido, analise de 

como, quando e onde os roubos aconteceram e de quais itens foram roubados. 

Essas informa96es poderiam ser usadas para desenvolver sugestoes de preven98o 

ao crime como o simples fechamento ou trancamento de uma porta de garagem. 

Muitos criminologistas alegam que a desordem pode levar ao crime; ou seja, 

baderna e outros indicadores de desorganiza98o social senao averiguados podem 

provocar crimes e acelerar urn processo de maior desorganiza98o. Entao, reduzir a 

desordem e urn objetivo da corpora98o e, consequentemente, dos analistas. 

A analise criminal pode auxiliar fornecendo pesquisas e analises sabre os 

indicadores de desordem como acidentes de transito, reclama96es por barulho, 



invasoes de propriedades que podem ajudar os oficiais a identificar tais ocorrencias 

antes que se tornem problemas mais serios. 
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Outro objetivo da analise criminal e auxiliar na avaliayao dos processos 

organizacionais. Alguns exemplos incluem a distribuigao de recursos, programas de 

prevenyao ao crime, redefiniyao de fronteiras geograficas, necessidades da equipe 

de trabalho e o desenvolvimento de medidas de performances para o departamento 

de polfcia (SCOTT, 2000). 

2.3 TIPOS DE ANALISE CRIMINAL 

A figura abaixo mostra como os tipos de analise criminal se relacionam em 

termos de nfvel de agregagao de informagao. Ou seja, tipos com baixos nfveis de 

agregayao centralizam-se em casos individuais e usam dados qualitativos e tecnicas 

analfticas, ja aqueles com altos nfveis de agregayao, centralizam-se em uma faixa 

limitada de maiores quantidades de dados e informagoes. 

Na base da figura, a analise criminal investigativa utiliza os dados menos 

agregados e mais qualitativos. Os dados consistem em informagoes sobre redes 

informais de criminosos e seus conhecidos e familiares que nao sejam 

necessariamente criminosos, bern como onde esses indivfduos vivem, trabalham e 

"se divertem". 0 foco aqui esta nas caracterfsticas especfficas de criminosos, a 

natureza de seus crimes, seus relacionamentos e suas vidas em geral. 
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FIGURA.1: TIPOS DE ANALISE CRIMINAL 

Crime Analysis Model 
Level or Aggregation Type of Crime Analysis 

FONTE: BOBA, 2000. 

No segundo . nivel do modele, da base para o topo, a analise criminal tatica 

utiliza apenas crimes e atividades relatadas a polfcia, assim os dados sao mais 

agregados e de certa forma, menos abundantes que aqueles usados na analise de 

inteligencia ou na analise investigativa criminal. A analise criminal tatica e por 

natureza qualitativa, mas dependendo dos dados, tecnicas quantitativas podem ser 

usadas para descrever caracteristicas de urn determinado padrao como, por 

exemplo, o horario mais comum em que os crimes ocorrem ou onde os crimes sao 

localizados em rela9ao uns com os outros (BOBA, 2000). 

A analise criminal estrategica utiliza grandes quantidades de dados que sao 

ai.Rda mais agregados que aqueles das analises tatica e investigativa. Por exemplo, 

informa96es usadas na analise criminal tatica sao formadas por incidentes criminais, 

mas incluem tambem informa96es como hora, data, localiza9ao, metodos utilizados 

e por uma descri9ao detalhada do crime. A analise criminal estrategica foca-se 
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apenas nas variaveis que podem ser facilmente quantificadas como data, hora, 

local, tipo de localizayao, tipo de crime e prioridades. Portanto, o tipo de analise e 

mais quantitativa e a grande quantidade de informa96es necessita de operayaes 

estatfsticas ao inves da leitura e analise de cada caso em particular (SAMPSON e 

SCOTT, 2000). 

Em suma, a analise criminal administrativa nessa figura e literalmente a 

"ponta" do triangulo em nfvel de agregayao. 0 objetivo e apresentar o maior numero 

de informa96es agregadas num mesmo resumo para varios tipos de publicos. 

2.3.1 Analise criminal lnvestigativa 

SAMPSON e SCOTT (2000, p. 30) asseveram que "o estudo de criminosos 

em serie, vftimas ou cenas de crimes, bern como caracterfsticas ffsicas, 

sociodemograficas, psicol6gicas e geograficas desenvolvem padroes que auxiliam 

na solu9ao da atual atividade criminal em serie". 

Esse tipo de analise tambem tern sido chamada de "elaborayao de perfil", cujo 

processo e baseado na construyao do perfil de urn criminoso desconhecido, 

baseando-se na natureza do crime, nos fatos do caso e nas caracterfsticas da 

vftima. Assim como a analise de lntelig€mcia, esse tipo de analise concentra-se em 

dados qualitativos acerca de relevantes crimes em serie, como assassinatos e 

estupros. Os dados sabre as pessoas envolvidas primariamente ou perifericamente 

nos incidentes sao coletados e analisados em nfvel individual. Tambem sao 

consideradas as naturezas espaciais dos incidentes, os locais relacionados, a 

localizayao do corpo e o ambiente onde fora encontrado. 

0 primeiro objetivo da analise criminal investigativa e 0 de desenvolver 

padroes de crimes em serie nas cidades, estados e ate mesmo no pafs, 



relacionando comportamentos e evidencias entre os incidentes, com o objetivo de 

prender o criminoso ou esclarecer os casas (SCOTT, 2000). 

2.3.2 Analise Criminal Tatica 
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A analise criminal tatica prioriza informagoes sabre crimes recentes que foram 

relatados a polfcia. "Recentes" podem referir-se aos ultimos meses ou perfodos mais 

longos de tempo, dependendo de cada situagao analisada. A analise criminal tatica 

tambem prioriza informagoes especfficas sabre cada crime. Por exemplo, metoda de 

entrada, ponto de entrada, agoes suspeitas, tipos de vftimas, tipo de arma usada, 

data, hora, localizayao e tipo de localizayao. lnformagoes de campo como chamadas 

pedindo serviyos suspeitos, invasoes de propriedade e pessoas com cicatrizes, 

marcas ou tatuagens tambem sao coletadas e consideradas na analise. Embora a 

analise quantitativa seja utilizada uma vez que urn padrao foi identificado, 

inicialmente a analise qualitativa e usada para identificar padroes e tendencias. 

Os tres prop6sitos da analise criminal tatica sao: 

1) relacionar casas e identificar caracterfsticas relevantes de padroes e 

tendencias; 

2) identificar possfveis suspeitos de urn crime ou padrao criminal; 

3) esclarecer os casas (BOBA, 2000). 

0 foco da analise criminal tatica e examinar dados diariamente, visando 

identificar padroes, tendencias e causas investigativas para atividades criminais 

recentes. Uma vez identificado urn padrao, urn suspeito ou uma causa, as 

informagoes sao reunidas e distribuidas para oficiais e detetives (BOBA, 2000). 
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2.3.3 Analise Criminal Estrategica 

E o estudo de crime e de informa96es da corporayao, integrados com fatores 

espaciais e sociodemograficos para determinar "padroes" de atividade a Iongo 

termo, para auxiliar na soluyao de problemas, bern como para pesquisar e avaliar 

respostas e procedimentos (SAMPSON e SCOTT, 2000). 

A analise criminal estrategica consiste primeiramente na analise quantitativa 

de dados agregados. Mensalmente, quinzenalmente ou anualmente e feita a reuniao 

de informayoes criminais ou nao-criminais como: crimes, chamadas para serviyos e 

informayoes sobre trafico e tais informayoes sao analisadas de forma agregada. 

Assim, sao analisadas categorias gerais como data, hora, local e tipos de 

ocorrencias ao inves de dados qualitativos como narrativas descritivas de incidentes. 

Variaveis incluindo raya, classe social, sexo, renda, populayao, localizayao e 

tipo de localizayao sao analisadas juntamente com informa96es da corporayao na 

analise processual. 

Os dois objetivos principais da analise criminal estrategica sao: 

1) auxiliar na identificayao e analise de problemas de Iongo termo como 

trafico de drogas ou roubo; 

2) conduzir estudos para investigar ou avaliar respostas e procedimentos 

relevantes. 

Ambos correspondem satisfatoriamente ao processo de soluyao de 

problemas. Esses tipos de estudo incluem a avaliayao de programas de prevenyao 

de crimes, com profunda analise de urn problema de urn crime em particular e a 

implementayao de uma pesquisa sobre a opiniao dos cidadaos no que se refere a 

crimes e polfcia. Eles incorporam medidas previas e posteriores bern como 

metodologias de avaliayao de processo e impacto. 
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Os processes examinados incluem atividades como distribui98o de pessoal, 

redefini98o de area, entrada e integridade de dados e o processo de depoimentos. 

Em suma, a analise criminal estrategica faz usa de tecnicas estatfsticas e metodos 

de pesquisa para investigar problemas de Iongo termo e avaliar processes 

organizacionais. Os analistas que conduzem a analise criminal estrategica sao 

chamados tambem de analistas de problemas ou analistas de pesquisas 

(SAMPSON e SCOTT, 2000). 

2.3.4 Analise Criminal Administrativa 

A analise criminal administrativa e diferente dos outros tipos de analise, pais 

ela refere-se a apresenta98o de descobertas ao inves de pesquisa ou analise 

estatfstica. 

Consiste na apresenta9ao de descobertas interessantes a popula98o sabre 

pesquisa e analise criminal baseada em conceitos praticos, politicos e legais 

referentes a administra98o da corpora98o, ao conselho municipal e aos cidadaos 

(BOBA, 2000). 

A decisao do que apresentar e de como faze-lo e o foco principal da analise 

criminal administrativa. Geralmente, 0 tipo de informayaO que e apresentada 

representa "a ponta do iceberg" de todo trabalho e analise previamente feitos, par 

exemplo, urn resumo executive de urn relat6rio. 0 prop6sito e o publico sao o que 

determinam qual assunto sera apresentado sabre diversos conceitos, par exemplo: 

privacidade, politicos, questoes sindicais, conceitos eleitorais e a complexidade das 

informa96es apresentadas. 

0 objetivo principal da analise criminal administrativa e de informar ao publico 

que pode variar de uma situa9ao para outra, o que faz com que o tipo e a 

quantidade de informa98o variem tambem. 0 publico pode ser formado por 
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autoridades policiais, pelo conselho municipal, pela mldia, cidadaos ou par grupos 

vizinhos (SCOTT, 2000). Urn excelente exemplo de analise criminal administrativa e 

o usa da Internet para disponibilizar informa<;6es ao publico. 0 publico de sltios 

policiais na Internet inclui cidadaos, policiais, trabalhadores, vltimas, criminosos e a 

mldia, basicamente todos os tipos de pessoas; portanto, o tipo de informa<;ao 

publicada deveria ser apropriado para uma grande variedade de pessoas. As 

informa<;6es devem ser simples, claras e concisas. Uma regra de ouro e a de 

apenas publicar informa<;oes que seriam agradaveis de serem assistidas no 

noticiario noturno 

2.3.5 Analise de lnteligencia 

0 objetivo da analise de inteligencia e auxiliar pessoas comprometidas na 

identifica<;ao de redes criminosas e na captura de indivlduos para, 

consequentemente, evitar a atividade criminal. Urn objetivo relacionado a esse tipo 

de analise, e 0 de ligar informa<;6es e prioriza-las, identificar fatos relacionados e 

identificar areas para futuras investiga<;6es. Tudo isso colocado de uma maneira de 

facil compreensao. Muitas das informa<;6es analisadas no campo da analise de 

lnteligencia nao sao relatadas a pollcia par cidadaos mas, sao coletadas pela 

corpora<;ao (SCOTT, 2000). 

Exemplos de metodos de coleta de dados incluem vigilancia, informantes e 

observa<;ao. Alem disso, o tipo de informa<;ao nao e limitado a informa<;ao criminal 

podendo incluir conversas de telefone, informa<;6es sabre viagens, informa<;6es 

financeiras e rela<;oes familiares e de neg6cios. A analise de lnteligencia tern 

tradicionalmente priorizado a atividades criminais organizadas, o que inclui o trafico 

de drogas e sindicatos de prostitui<;ao. Os dados analisados sao qualitativos e, 

portanto sao geralmente analisados atraves de metodos qualitativos. 
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Concluindo, todos esses tipos de analise, fazem parte da defini98o geral de 

analise criminal em que cada uma contem alguns dos componentes cruciais para a 

analise criminal. 
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3. MAPEAMENTO DA ANALISE CRIMINAL 

3.1 APANHADO HISTORICO 

0 mapeamento em si apresenta uma longa hist6ria, mas o mapeamento do 

crime especificamente e conhecido desde o inicio de 1800, quando te6ricos sociais 

comec;aram a criar mapas, mostrando areas afetadas por crimes, para ilustrar suas 

teorias e pesquisas sobre crime (HARRIES, 2001 ). Em rela98o a crimes e 

policiamento, mapas foram inicialmente utilizados para analisar assuntos como 

pobreza ou caracteristicas demograficas e crime. 

Urn dos primeiros departamentos de policia a usar o mapeamento foi o da 

cidade de Nova York por volta do ano de 1900. Os mapas eram simplesmente 

fixados a parede, onde pinos indicavam os lugares onde houve ocorrencia de crimes. 

Durante os anos de 1920 e 1930, soci61ogos da Universidade de Chicago 

usaram mapeamento para analisar o crime e delinquencia, especialmente a juvenil e 

caracteristicas sociais ligadas a ela. 

Nos anos de 1960 e 1970, foram criados os primeiros mapas do crime gerados 

por computador (McEWEN, 2001) 

Em 1980, houve urn avango tecnol6gico e o surgimento de computadores mais 

modernos. No entanto, a qualidade do mapeamento computadorizado daquela epoca 

era limitada por causa da baixa qualidade de impressao e da baixa velocidade dos 

computadores. Ao mesmo tempo, a teoria da criminologia ambiental comegou a 

emergir e as corporagoes comegaram a analisar as caracteristicas espaciais do crime 

e como as peculiaridades urn determinado local poderiam contribuir para a atividade 

criminal. 
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A partir de 1990, informa96es geograficas, atraves de computadores, 

tornaram-se mais disponfveis e no final de 1990, come98ram a ser constantemente 

usadas pelas corpora96es e criminologistas (WESIBURD e GREEN, 1995). 

Mais recentemente, ja no final dos anos 90, nos Estados Unidos da America, 

foram lan98dos programas federais como o Centro de Pesquisa e Mapeamento do 

Crime (lnstituto Nacional de Justi98) e o Programa de Analise e Mapeamento 

Criminal (lnstituto Nacional de Justi98, Corpora9ao Nacional e Centro Tecnol6gico 

de Corre96es ). Como parte do programa, os policiais da corpora98o receberam 

fundos de ajuda para a compra de equipamentos de computa98o, visando poupar 

tempo de trabalho dos policiais e o aumento da sua produtividade. As corpora¢es 

foram estimuladas a inserir o uso de mapeamento criminal em sua pratica e, alem 

disso, universidades e faculdades come9aram a oferecer cursos em analise criminal 

e mapeamento do crime (HARRIES, 1999). 

3.2 MAPEAMENTO MANUAL COM A UTILIZACAO DE PINOS 

Mapas fixados as parades, tern sido uma maneira simples e util de mostrar 

locais onde ha a ocorrencia de crimes ou locais que sejam mais propensos a isso. 

Muitos departamentos de polfcia ainda tern grandes mapas fixados as parades 

mostrando, atraves do uso de pinos, onde aconteceram os crimes mais recentes. 

Embora sejam uteis, mapas, fixados nas parades sao de utilidade limitada, pois e 

dificil mante-los atualizados e precisos, eles nao sao de facil leitura e contem uma 

quantidade limitada de dados. (AGUNG, 1997). 

Os mapas de alfinetes ocupavam espa9os consideraveis nas parades; 

observou-se que, para se fazer urn unico mapa das 610 mil has quadradas do 

condado de Baltimore, deveriam ser combinadas 12 mapas, cobrindo uma area de 

70 pes quadrados (CANTER, 1997). Os mapas de alfinetes tinham, assim, valor 

limitado - podiam ser utilizados de modo eficaz, porem por urn perfodo curto de 
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tempo. Contudo, estes mapas sao utilizados ainda hoje, porque suas grandes 

escalas perm item a visualizayao detalhada de toda uma jurisdiyao (HARRIES, 1999) 

Hoje, podem ser feitos mapas de alfinetes "virtuais" no computador, utilizando 

alfinetes ou outros leones como sfmbolos . 

FIGURA 2: EXEMPLO DE IDENTIFICACAO POR ALFINETES 

FONTE: HARRIES, 1999 

FIGURA 3: EXEMPLO DE IDENTIFICACAO POR ALFINETES "VIRTUAIS". 

FONTE: HARRIES, 1999 

Par exemplo, embora haja a possibilidade de usar pinos de cores diferentes 

para diferentes tipos de crimes e para a natureza desses incidentes, outras 

informac;oes nao seriam representadas claramente. Para atualizar urn mapa manual, 

os pinos deveriam ser retirados mensalmente. A menos que uma foto ou outre 

mecanisme seja usado para arquivar o mapa do mes anterior, as informac;oes nele 

contidas se perderiam. Alem disso, fazer comparac;oes de urn mes para o outre seria 
I 

muito diffcil, senao impossfvel. Finalmente, os mapas se tornariam ilegfveis quando 



estivessem mostrando uma grande quantidade de informayao devido ao grande 

numero de pinos e buracos feitos no mapa (HARRIES, 1999). 

3.3 MAPEAMENTO COMPUTADORIZADO 
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0 exemplo a seguir mostra urn mapa computadorizado. Foi obtido no 

MapQuest, urn programa de mapeamento da Internet, onde se digita o endere<;o 

desejado e urn mapa da area aparece com urn pino para identificar o endere<;o 

procurado (BAIR, 2002) 

MAPA 1: EXEMPLO DE MAPA COMPUTADORIZADO 

FONTE: BAIR, 2002 

Embora seja possfvel afastar e aproximar a imagem nesse tipo de mapa, as 

caracterfsticas geograficas (por exemplo, localiza<;oes, ruas, parques) sao estaticas. 

Em sua essencia, o mapa computadorizado e igual ao de parade, pais o computador 

e usado para marcar urn ponte em uma localiza<;ao especffica assim como uma 

pessoa colocaria urn pino no mapa de parade. Alem disso, os mapas 

computadorizados tern limita<;oes iguais aos mapas de parade. Por exemplo, quando 

se faz uso do MapQuest para achar urn endere<;o, clicar naquele ponte nao vai 
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trazer nenhuma informayao extra sabre ele. Apesar de ser visualmente mais 

atrativo e mais facil de usar, o mapeamento computadorizado nao proporciona uma 

analise mais efetiva do que o mapeamento manual com o uso de pinos (BAIR, 

2002). 

3.4 SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICO (SIG) 

0 sistema de informac;oes geografico (SIG) e urn conjunto de ferramentas 

encontradas no computador que permitem que uma pessoa modifique, visualize, 

procure e analise dados geograficos em tabelas (CLARKE, 1998). 

0 SIG e uma ferramenta poderosa que permite que o usuario erie qualquer 

coisa, desde urn simples ponto em urn mapa ate uma visualizayao tridimensional de 

dados espaciais ou temporais. Urn SIG se diferencia dos mapas manuais com pinos 

e de mapas computadorizados, pais permite que o analista tenha acesso a dados 

que vao alem das caracterfsticas geograficas, que combine varias caracterfsticas, 

que manipule dados e informac;oes e que use fungoes estatfsticas. Ha varios tipos 

diferentes de programas SIG, (por exemplo, ArcView, Maplnfo, GeoMedia, AtlasGIS, 

Maptitude) bern como software profissional (por exemplo, Arclnfo e lntergraph) 

(BAIR e BOBA, 2002). 

3.4.1 Objetivos do SIG 

Mapeamento do crime e urn termo que vern sido usado ao Iongo dos ultimos 

anos para se referir a analise de pesquisa nas corporac;Oes usando o SIG. Nesse 

trabalho, o termo mapeamento da analise criminal e usado para descrever esse 

processo, porque usar o SIG para analisar crimes nao e apenas o ato de localizar 

incidentes em urn mapa, mas tambem de analisa-los. 
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Segundo CANTER (1997, p. 32), o "mapeamento da analise criminal" pode 

ser definido como "0 processo de usar urn sistema de informayoes geograficas 

combinado com tecnicas de analise criminal para analisar o contexte espacial de 

atividades criminais e de outras corporagoes" 

3.4.2 Componentes do SIG 

Descreve-se a seguir, as principais componentes de urn SIG. 

A representayao de dados pode ser feita par uma das quatro caracteristicas 

presentes no SIG. Elas incluem ponto, linha, poligono e caracteristicas de imagens. 

(CANTER e HARRIES, 2004). 

Uma caracteristica pontual e uma discreta localizagao que e geralmente 

representada par urn simbolo. Uma caracteristica pontual no sistema geografico de 

informayoes e similar a urn pino colocado em urn mapa de parade. Diferentes 

slmbolos sao usados para mostrar a localizayao de crimes, acidentes de carro, 

sinais de transite, predios, estagoes e torres de telefonia celular. 0 mapa abaixo 

mostra urn local com grande incidencia de roubos (CANTER, 1995). 

FIGURA 4: INCIDENCIA DE ROUBOS. 

FONTE : CANTER, 1995 
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A caracterlstica linear e uma caracterlstica geografica que pode ser 

representada par uma linha ou urn conjunto de linhas. 

0 mapa abaixo mostra como diferentes tipos de caracterlsticas geograficas 

como rodovias, ruas e rios podem ser representados por uma linha no SIG. 

Exemplos adicionais sao riachos, linhas de alta tensao, rotas de onibus, rotas de 

estudantes e linhas mostrando a distancia entre o local do furta de urn velculo e 

aonde foi encontrado (WEISBURD e McEWEN, 1998). 

MAPA 2: MAPA COM DIFERENTES TIPOS DE CARACTERiSTICAS 

GEOGRAFICAS 

FONTE: WEISBURD e McEWEN, 1998 

Streets 

Rallways 
Rivers 



A caracterizayao feita por poHgonos e representada por uma figura 

multilateral composta por urn conjunto de linhas (WEISBURD e McEWEN, 1998). 
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No mapa abaixo, o grande poHgono azul representa a fronteira da cidade, o 

verde representa trajetos do Censo e o preto representa grupos de blocos do Censo. 

Outros exemplos de caracterizayao por pollgonos usados pelas corpora~oes sao de 

areas de patrulha, rotas, vizinhan~as ou jurisdi~oes. Caracteriza~oes por poHgonos 

podem representar areas tao grandes como continentes ou tao pequenas como 

predios. 

MAPA 3: MAPA DE POL(GONOS 

r:J CityBoundaty 

c:J Ctn~u::; Tnu;L::; 

CJ BlockGtoups 

FONTE: WEISBURD e McEWEN, 1998 

A caracterizayao por imagem e uma toto vertical tirada por urn satelite ou 

aviao que e digitalizada e colocada no sistema geografico de informa~oes e no 



sistema de coordenadas para que seja feita a associa9ao entre -x e r-Y (CANTER 

e HARRIES, 2004). 
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A imagem abaixo e urn exemplo de foto aerea. Note os detalhes das ruas, 

predios e das caracterfsticas ambientais como ada paisagem. 

FIGURA 5: FOTO AEREA 

FONTE: (CANTER e HARRIES, 2004) 
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FIGURA 6: FOTO AEREA DO BAIRRO CENTRO CiVICO DE CURITIBA. 

FONTE: MAPA DO CRIME;_ SESP 

Ha uma diferenya entre fotografia aerea, onde se apresenta somente a 

imagem e a ortofotografia digitalizada, onde a imagem e combinada com detalhes 

geometricos do mapa. As ortofotografias podem ser visualizadas em outras 
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dimensoes como em ruas ou lotes pois sao trabalhadas dentro do sistema 

geografico de informac;oes. 
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A figura abaixo mostra uma ortofotografia digital com as correspondentes 

redes de ruas e demarcac;oes de lotes. 

FIGU-RA 7: ORTOFOTOGRAFIA DIGITAL 

FONTE: CANTER AND HARRIES, 2004 

Gada tipo de caracterizac;ao por imagem tern suas "caracteristicas" ou uma 

tabel~ de dados que a descreva todas as peculiaridades de tres dos quatro tipos 

existrntes (ponto, linha e poligono) sao armazenadas no SIG como uma tabela de 

dado~ (Note que uma ortofotografia tern coordenada em -x e -y, mas nao tern uma 

tabela de dados para analise (CANTER e HARRIES, 2004). 

A habilidade de visualizar, buscar, relacionar e manipular dados alem dessas 

caracteristicas e o verdadeiro poder do SIG. Urn mapa manual ou urn mapa 
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computadorizado mostra pontes, linhas e pollgonos, mas nao tern dados 

associados com caracterfsticas e nao sao manipulados facilmente. 
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Em urn SIG, ao clicar em urn ponto, linha ou polfgono, pode-se produzir a 

tabela de dados associada a uma caracterfstica em particular. 

Abaixo, temos urn exemplo de dados representados por pontes retirados de 

urn SIG. Os pontes em destaque tern uma tabela de dados correspondents, que 

descreve as caracterfsticas. Por exemplo, o ponto amarelo representa urn roubo que 

ocorreu as 6.52 pm em 1° de Janeiro de 1999. Nesse caso, cada linha de dados 

descreve urn ponto diferente no mapa e cada variavel descreve alga sabre esse 

ponte. 

FIGURA 8: EXEMPLO DE DADOS REPRESENT ADO POR PONTO. 

FONTE: CANTER AND HARRIES, 2004 

0 mapa a seguir e urn exemplo de dado linear. A tabela descreve os 

segmentos da rua (por exemplo, os quilometros, a extensao e o nome da rua). 0 

segmento da rua em amarelo corresponds ao caso caracterizado em amarelo na 

tabela de dados. 0 SIG pode dizer que linha corresponds a cada caso na tabela. 
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FIGURA 09: EXEMPLO DE DADO LINEAR. 

FONTE: CANTER AND HARRIES, 2004 

A imagem abaixo mostra os dados que descrevem os poligonos, que sao 

c6digos de area. 0 poligono em amarelo eo c6digo de area 20001 em Washington 

com uma area de 2.22 milhas quadradas e uma populac;ao de 30.050 pessoas em 

1990 como pode ser vista na tabela de dados. 

FIGURA 10: EXEMPLO DE DADOS QUE DESCREVEM POLIGONOS. 

Rol.y gon Data Example 

FONTE: CANTER AND HARRIES, 2004 
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Somente as linhas ja sao as bordas dos poHgonos, ao inves de serem 

apenas linhas distintas com dados associados a elas. Por exemplo, a imagem 

abaixo a esquerda, mostra quatro linhas que se cruzam formando urn quadrado. 

Cada linha tern dados associados a ela; no entanto, a area formada dentro do 

quadrado ou poHgono nao tern significado algum. A imagem abaixo a direita, mostra 

linhas similares; no entanto, essas linhas sao as fronteiras de quatro rotas diferentes 

e entao as linhas nao apresentam significado por si s6, somente em relayao a outras 

linhas e em rela<;ao ao fato de criarem urn formate (CANTER, 1995) 

FIGURA 11: EXEMPLO DE LIN HAS QUE DESCREVEM DADOS. 

FONTE: CANTER, 1995 

3.4.3.1nterpreta<;ao de dados do SIG 

Os dados dos sistemas geograficos de informa<;ao podem ser apresentados 

de varias maneiras. 

Em urn programa de software SIG, questoes podem ser criadas para 

selecionar caracteristicas tanto sobre o mapa quanto sobre os dados. Por exemplo, 

e possivel elaborar uma questao para selecionar chamadas por servi<;os (prioridade 

0) e distingui-las das demais chamadas. 
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FIGURA 12: EXEMPLO DE SELECAO DE CHAMADA 

FONTE SAMPSON AND SCOTT, 2000 

Depois de passar essa questao, as chamadas de prioridade 0 sao 

selecionadas ( destacadas em amarelo) na tabela. 

TABELA 1: EXEMPLO DE CHAMADAS DESTACADAS 

= 127 RANDOLPH AVE 

FONTE SAMPSON AND SCOTT, 2000 

Adicionalmente, as chamadas de prioridade 0 sao selecionadas (destacadas 

em amarelo) no mapa. 
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FIGURA: 13 CHAMADAS COM PRIORIDADE DESTACADA. 

FONTE: SAMPSON AND SCOTT, 2000 

Ja as questoes espaciais permitem que as caracterlsticas do mapa sejam 

levantadas com base em sua localizayao no mapa ou sua localizayao relativa ~a 

outras caracterlsticas. Urn exemplo bern simples e desenhar urn clrculo ao redor de _ 

uma escola para selecionar crimes que tenham ocorrido em urn raio de urn 

quilometro da escola. 

FIGURA 14: EXEMPLO DELIMITACAO ESPACIAL. 

FONTE: WARTELL AND McEWEN, 2001 
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Alem disso, pode-se selecionar uma caracteristica em urn mapa baseando

se com sua rela98o com outra caracteristica. Logo abaixo, temos urn exemplo de 

c6digos de area que foram selecionados (em amarelo) que delineiam qualquer area 

fronteiri98. 

FIGURA 15: EXEMPLO DE USO DO CEP PARA DELIMITACAO DE AREA. 

FONTE: WARTELL AND McEWEN, 2001 

3.5. RESULTADOS DA ANALISE CRIMINAL 

A eficacia de qualquer analise criminal ou mapeamento depende muito da 

apresentac;ao dos resultados dessa analise. Se o documento resultante da analise 

nao for legivel ou compreensivel para o leiter, entao o resultado esperado nao foi 

alcan9Bdo. 

0 que temos a seguir e uma discussao sobre os fatores a serem 

considerados quando se desenvolve o produto final, como metodos de distribui98o e 

componentes do produto da analise criminal. 

Quando se desenvolve urn produto de analise criminal, deve-se levar em 

considerac;ao tanto o objetivo quanta o publico que tera acesso a esse produto. 

Resultados de analises criminais podem ser uteis para muitos prop6sitos, desde 
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informar aos cidadaos sobre acontecimentos recentes, auxiliar, corporac;oes no 

planejamento, ate prender um suspeito. Por exemplo, mapas mensais de uma 

cidade que mostrem crimes que foram relatados a polfcia sao uteis, pois dao 

informac;oes gerais ao publico sobre mudanc;as nos locais mais propensos a crimes; 

no entanto, pode ser necessaria que haja um mapa detalhado de cada local para 

oficiais de patrulha e investigadores que precisam de informac;oes especlficas. Em 

ambos casos, e importante preparar os mapas de acordo com seu objetivo final. 

Alem disso, ha um publico muito grande para resultados de analise criminal. 

Podem variar entre pessoal do departamento de polfcia, o publico em geral, grupos 

da comunidade, grupos de comerciantes, diretores de escolas ou membros do 

conselho municipal. Conhecendo-se as necessidades, expectativas e nfvel da 

capacidade desses indivfduos, pode-se desenvolver resultados apropriados para 

cada um deles. Por exemplo, um mapa de resid€mcias de todos os membros 

conhecidos de uma gangue que inclua nomes e numeros dos casos, pode ser util 

para policiais que estejam trabalhando nessa area. No entanto, um mapa tao 

detalhado nao poderia ser distribufdo ao publico, uma vez que violaria direitos de 

privacidade ou comprometeria uma investigac;ao. Seria apropriado incluir um 

pequeno lembrete no mapa, como "uso exclusivo da corporac;ao" ou "uso externo" 

para indicar o publico-alva. Em geral, ao produzir um resultado de analise criminal, 

as necessidades de quem usara as informac;oes precisam ser ponderadas de acordo 

com aspectos politicos, legais e eticos (WARTELL AND McEWEN, 2001 ). 

3.5.1 Metodos de distribuiyao 

Metodos de distribuic;ao de um resultado dependem inteiramente do prop6sito 

e da audiencia. Eles tambem dependem dos meios disponfveis, como a Internet, 

acesso a servic;os publicos ou jornais. Por exemplo, um analista criminal pode querer 
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informar policiais sabre urn determinado tipo de assedio sexual que esteja 

acontecendo em uma determinada regiao, dando a eles informac;oes detalhadas 

sabre as caracterfsticas do crime. 0 analista, obviamente, nao colocara esse tipo de 

informac;Bo na Internet, mas podera criar panfletos para serem distribufdos em 

reunioes com policiais ou mandar e-mails internes. Portanto, o objetivo a ser atingido 

define como as informac;oes serao distribufdas. 

0 analista tambem deve considerar qual o metoda mais eficiente de 

distribuic;Bo, pais frequentemente, o metoda mais facil nao e o mais eficaz. Por 

exemplo, pode ser simples publicar urn boletim sabre urn determinado tipo de crime 

e enviar por e-mail ou colocar panfletos sabre a mesa de reuniao dos policiais. Mas, 

se os policiais nao checam seus e-mails com frequencia ou sea mesa esta repleta 

de outros panfletos similares, esses metodos de distribuic;ao podem ser ineficazes e 

pode-se precisar fazer uso de urn metoda que tome mais tempo, como o de marcar 

uma reuniao. 0 metoda mais eficaz de distribuir informac;oes depende de 

circunstancias especfficas da corporac;Bo e o analista deveria sempre estar atento ao 

que e rna is apropriado e eficaz (WARTELL AND McEWEN, 2001 ). 
i 

3.5.2 Elementos de resultados de analise criminal 

0 produto de uma analise criminal inclui urn ou mais tipos de produc;8o 

analftica, que pode incluir tabelas, cartazes, graficos, mapas, imagens e narrativas. 

Em uma corporac;ao, urn balanc;o entre urn ou mais desses componentes deveria ser 

usado em qualquer tipo de resultado, mas deve-se evitar incluir apenas urn tipo ou 

todos de uma s6 vez. Por exemplo, urn trabalho de duas paginas sabre recentes 

roubos em urn determinado local, nao sera tao eficaz quanta uma descric;8o do 

padrao de roubo, uma tabela com informac;Oes relevantes, urn cartaz mostrando a 



hora do dia e o dia da semana em que eles acontecem e urn mapa indicando onde 

a atividade criminosa vern ocorrendo. 
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0 resultado da analise criminal nao deveria conter apenas urn· mapa ou urn 

cartaz. Embora urn mapa ou urn cartaz pudessem ser produzidos, o analista criminal 

tambem deveria incluir informa96es adicionais como descobertas interessantes, 

interpreta9ao de resultados e recomenda96es para futuros analistas (WARTELL 

AND McEWEN, 2001 ). 

3.6 A IMPORTANCIA DO MAPEAMENTO CRIMINAL 

Urn mecanismo de avaliayao de resultados para analises criminais e 

importante, tanto para determinar sua relevancia quanto sua eficacia. Para 

pesquisas de usuarios, discussoes informais e lou grupos de estudo tal mecanismo 

pode dizer se a analise esta sendo util para aqueles que fazem uso dela. Alem 

disso, e necessaria que os analistas revisem e reavaliem resultados das analises 

criminais atuais. Como se pode observar na seguinte figura, esse e urn processo que 

esta sempre mudando. Mudan98s na corporayao, nos usuarios, na natureza da 

atividade criminal e informa9ao tecnol6gica sao apenas alguns dos fatores que 

podem influenciar as necessidades e os prop6sitos dos resultados de analises 

criminais (WARTELL AND McEWEN, 2001 ). 

FIGURA 16: EXEMPLO DO PROCESSO DA AVALIACAO DA ANALISE CRIMINAL. 

Evaluating th.: Utility of Crime 
Analysis and Mapping l,._od~1cts 

~ ..... -1-'<o<t 

-<'} 
\.':::::J 

FONTE: WARTELL AND McEWEN, 2001 
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4 0 PROJETO MAPA DO CRIME DO EST ADO DO PARANA 

No BRASIL na decada de 90, varias instituic;oes policiais iniciam o uso de 

mapas digitais em conjunto com a analise criminal, obtendo-se resultados 

relevantes. Dentre os principais autores nacionais esta Claudio Beato com estudos 

concentrados na regiao de Belo Horizonte. 

No Parana, a partir de 1998, a PMPR, em convenio com o IPPUC, realiza 

mapeamento de ocorrencias policiais sistematicamente. Cria o SisCOp, iniciando urn 

modelo de trabalho que tern sido realizado em varias unidades, bern como no 12° 

BPM e CPC desde 1999 ate a presente data. 

Ressalta-se que todos os dados que instruem o banco de dados do Mapa do 

Crime, no tocante a informa<;Qes oriundas dos boletins de ocorrencia sao 

provenientes do SisCOp da PMPR. 

Em janeiro de 2003, sao iniciados os estudos para o uso do mapeamento 

criminal na area de seguranc;a publica do Estado; em outubro e incrementado e 

aprovado o Projeto Mapa do Crime - Planejamento e Seguranc;a. 

Ainda no Parana de 2003 - 2005 - foram realizados trabalhos para: a cria<;ao 

e implanta<;ao do Boletim de Ocorrencias Unificado (Pollcia Civil e Militar); 

aperfeic;oando-se a metodologia desenvolvida no processo de mapeamento e 

analise criminal; criou-se uma estrutura<;ao da unidade de gestao na Secretaria de 

Estado da Seguranc;a Publica, dando inicio assim a atividade de gestao de 

seguranc;a publica com o uso de mapas criminais. 

0 projeto Mapa do Crime do Estado do Parana teve, como primeira fase a 

elabora<;ao de mapas tematicos e urn breve diagn6stico a respeito da situac;ao dos 

6rgaos que atuam na area de seguranc;a publica, no que se refere aos registros das 

ocorrencias criminais. 

A segunda Fase, apresenta o Projeto Pilato que contempla cinco dos maiores 

municipios do Estado, como urn real exercicio da viabiliza<;ao de estatisticas 

geoprocessadas em mapas dos dados captados dos boletins de ocorrencias 

oriundos das pollcias civile militar. 

Os municipios de Curitiba, Foz do lguac;u, Londrina, Maringa e Ponta Grossa 

sao os que compoem a pesquisa realizada na segunda fase. 
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FIGURA 17: MUNICIPIOS SELECIONADOS PARA A 2a. FASE DO PROJETO 

MAPA DO CRIME 

Sele~io dos Municfpios 

MARIN GA. 

. .------·-------·-·----·---
1 Popula~ao - 2000 
l 
l Ocorrencias Policiais - 2002 

Pop~ 2.88 .• 465 hab. 
7 .•• o l!lil om-rrendti 

FONTE: MAPA DO CRIME - SESP 

Total do Munidpios ., - ·--~· .. ·----~---- ~~"~~- ~~--.. ·~~"-;;_'-"]"~ '.: .. 

Estado Selecionados ___ % j 
9.558.126 2.854.049 30 ~ 

t. 
"l 

233.282 82.362 35 i' 

PONTA GROSSA 
P·apt 273.4fi9 hab. 
s .,,5 i51 omttendas 

Desenvolveu-se um sistema com o objetivo especffico de geoprocessar as 

informac;oes de boletins de ocorrencias registrados pelas PoHcias Civil e Militar. 

Esse sistema produz estatfsticas para elaborac;ao de mapas geoprocessados 

demonstrando as ocorrencias criminais na malha urbana dos municfpios, o que 

permite, por exemplo, a visualiza<;ao de pontes de concentrac;ao das ocorrencias 

registradas pelas poHcias por hora, dia e natureza dessas ocorrencias. 

Esses procedimentos de modernizac;ao efetuados pelas poHcias compoem 

um poderoso instrumento de controle da ac;ao policial e consequentemente a criac;ao 

de mecanismos de planejamento dessa ac;ao no que tange a preven<;ao e a 
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inv~stigayao, propiciando ainda elementos indicatives para atuagoes mais 

abrangentes no que concerne a agoes de polfticas de seguranga publica. 

0 projeto foi concebido sob diferentes 6ticas em relayao ao mapeamento das 

ocorrencias registradas · pel as forgas policiais. As cidades com maier populayao e 

maier numero de registros delituosos recebem tratamento e demonstragao dos fates 

na malha urbana, sendo localizados sempre que possivel, nas ruas onde ocorreram. 

As cidades de menor porte, abaixo de 40000 habitantes, terao seus eventos 

demonstrados em nlvel de bairros e dependendo do tamanho, populagao e 

ocorrencias registradas, apenas em mapas tematicos municipais. 

Projeto Mapa do Crime como metodologia de trabalho adotou o criteria de 

seleyao de nove grupos de natureza que contemplam aproximadamente 69 

naturezas especificas, o que totaliza 80% dos delitos, ou seja, crimes e 

contravengoes, desta maneira tem-se perfeita adequayao da ferramenta as 

necessidades de coleta de dados. Neste trabalho, utilizar-se-a esta ferramenta para 

focar o bairro Centro de Curitiba. 

FIGURA 18: 9 GRUPOS DE NATUREZAS E RESPECTIVAS SIMBOLOGIAS 

1 .••• <es·te-tiQ'rhitQ· 
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a.· ••••. Furto$ 

4 . ..... Les:ao co---tpotal 
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a: ...... ~ 'R.oubos:, 

7 .. ;..oi -~~~~,~~iJI:~~!ii! ··~ ~v•lcu,~tos

s. .... To><:.ic.o:s 
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FONTE: MAPA DO CRIME - SESP 
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5. 0 BAIRRO CENTRO DE CURITIBA 

5.1 BREVE HISTORICO 

Em 29 de mar9o de 1693, o capitao-povoador Matheus Martins Leme, 

respondendo aos "apelos de paz, quietayao e bern comum do povo", promoveu a 

primeira elei9ao para a Camara de Vereadores e a instala9ao da Vila, como exigiam 

as Ordena96es Portuguesas. Estava fundada a Vila de Nossa Senhora da Luz dos 

Pinhais, que anos depois se chamaria Curitiba. 

A mudanya do nome da vila e da rotina do povoado veio em 1721, com a 

visita do ouvidor Raphael Pires Pardinho. Ele foi, provavelmente, a primeira 

autoridade a se preocupar com o meio ambiente da cidade, iniciando uma tradiyao 

pela qual Curitiba hoje e reconhecida intemacionalmente. 

Ja naquela epoca, o ouvidor determinou aos habitantes que tivessem 

determinados cuidados com a natureza. 0 corte de arvores, por exemplo, s6 poderia 

ser feito em areas delimitadas. E os moradores ficavam obrigados a limpar o Ribeiro 

(hoje Rio Belem), a fim de evitar o banhado em frente a igreja matriz. 

0 ouvidor Pardinho estabeleceu tambem que as casas nao poderiam ser 

construldas sem autorizayao da Camara e deveriam ser cobertas com telhas. As 

ruas ja iniciadas teriam de ser continuadas, para que a vila crescesse com 

uniformidade. 

Esquecida pelos govemantes da Capitania de Sao Paulo, Curitiba passou por 

urn perlodo de extrema pobreza. A prosperidade s6 viria a partir de 1812, com o 

tropeirismo. Ponto estrategico do caminho do Viamao a Sao Paulo e as Minas 

Gerais, o povoado viu crescer o comercio com a passagem dos tropeiros. 

0 aluguel de fazendas para as invernadas transferia os habitantes do campo 

para o povoado. Surgiram lojas, armazens e escrit6rios de neg6cios ligados ao 

transports de gado. Com o desenvolvimento, foi conquistada a emancipa9ao do 

Parana. Assim, em 1853, Curitiba tornava-se Capital. 

0 nome do bairro Centro e uma referencia ao nucleo em volta do qual 

cresceu a cidade de Curitiba, a partir do seculo XVII. Em 29 de mar9o de 1693, na 

pequena igreja matriz, na regiao da Praya Tiradentes, foi fundada a Vila de Nossa 
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Senhora da Luz e Born Jesus dos Pinhais. Nessa regiao central, esta o marco 

zero de Curitiba que, geograficamente, indica o "ponto inicial" de uma cidade, ou o 

ponto a partir do qual eram tomadas as distancias para a demarcayao de uma vila. 0 

atual bairro do centro ja teve outros names. Em urn mapa de 1950, boa parte de seu 

territ6rio e chamada de Liberdade. Em outros mapas, a regiao onde hoje esta o 

bairro, aparecia simplesmente com a inscriyao "Curitiba", como se somente ali fosse 

a cidade e ao seu redor existissem apenas chacaras, fazendas ou campos 

inabitados. 

5.2 DADOS POPULACIONAIS 

A tabela a seguir demonstra dados indicadores da populac;ao do bairro centro 

de Curitiba, trac;ando urn comparative com dados populacionais do municipio. 

Necessaria a avaliac;ao do perfil populacional do bairro em questao para a analise 

criminal com enfoque nas nove naturezas de delito que serao abordadas neste 

trabalho. 

TABELA 2: DADOS POPULACIONAIS DO BAIRRO CENTRO DE CURITIBA 

Densidade 

Demografica (2000) 

Idade Media 

da Popula~ao (Anos -

2000) 

Populac;ao 

Homens (2000) 

Populac;ao 

Mulheres (2000) 

Populac;ao 

Total (2000) 

Taxa de 

Crescimento Anual 

(1996/2000) 

98,95 

37,41 

13.961 

18.662 

32.623 

-2,33 

FONTE : IBGE e IPPUC - BANCO DE DADOS 

36,73 

29,87 

91.460 760.854 

110.850 826.467 

202.304 1.587.315 

1,82 



Tambem a analise do perfil econ6mico e de vital importancia para 

compreensao, uma vez que o crime de roubo sera objeto de abordagem de forma 

particular deste estudo. 

TABELA 3: ATIVIDADE ECONOMICA DO BAIRRO CENTRO DE CURITIBA 

Agencias 
105 

Bancarias (2003) 
190 301 

Barradio 
0 0 13 

Empresarial (2005) 

Comercio 2004 
4.848 12.876 44.487 

(Fonte:SMF/Curitiba S.A) 

Flats (2004) 12 28 28 

Hoteis (2004) 68 89 98 

Industria 2004 

(Fonte SMF/Curitiba 669 2.437 11.088 

S.A.) 

Outras 

Atividades 
3.303 7.154 19.612 

2004(Fonte:SMF/Curitiba 

S.A) 

Resta u ra ntes 
555 1.286 2.283 

2005 

Servic;os 2004 
8.669 21.069 45.877 

(Fonte:SMF/Curitiba S.A) 

Shoppings 
4 12 23 

(2005) 

Total de 

atividades 2004 (Fonte 17.489 43.536 120.375 

SMF/Curitiba S.A) 

FONTE : IBGE e IPPUC- BANCO DE DADOS 

39 
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A figura abaixo demonstra os agrupamentos sociodemograficos em 

Curitiba. Pode-se observar que o bairro Centro apresenta na legenda o nfvel de 

desagrega98o social devido ao perfil das moradias e comercio local, ilhada par areas 

de alta renda. Deve-se levar em conta tambem a popula98o flutuante que trabalha e 

circula pelo bairro Centro. 

MAPA 4: ANALISE DE AGRUPAMENTO SOCIODEMOGRAFICO EM CURITIBA 

Segmentos 

[ill Classe Media FamDia (762) 
• Vulnenivel (395) 
liD Em Ascensllo (221) 
D Classe Media Individual (196) 
Ill Desagrega~;;ao Social (48) 
• Renda Alta (466) 
D Sam lnforma~iio (17) 

FONTE: MAPA DO CRIME- SESP 
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5.3 SETOR CENSITARIO 

A delimitayao da area a ser estudada neste trabalho o Bairro Centro de 

Curitiba, sera baseada tambem no espac;o delimitado conhecido como setor 

censitario. 

0 IBGE iniciou, em 1997, os trabalhos preparat6rios para a realizayao do 

Censo Demografico do ana 2000, que deu continuidade a serie hist6rica de censos 

nacionais iniciada em 1872 e afirmou a presenc;a do Brasil no conjunto de palses 

que dispuseram informac;oes seguras e internacionalmente comparaveis. 

0 IBGE vern continuamente aperfeic;oando seus instrumentos de coleta e de 

controle dos levantamentos estatlsticos, dentre eles encontram-se as Bases 

Territoriais e a unidade territorial de coleta ou setor censitario, que se constituem em 

principal requisite para a garantia da adequada cobertura da operac;ao de 

levantamento. 

0 SIG, utilizando dados censitarios combinadas com a existencia de mapas 

ao nlvel de setores, quarteiroes, etc, e com o conhecimento da localizac;ao de 

estabelecimentos de saude e educayao, e suas capacidades de atendimento, e 

capaz de executar tarefas de alocac;ao de novas unidades, de acordo com as 

demandas locais destes servic;os. 0 grande significado da combinayao de dados 

geograficos e de populayao esta baseado em que ambos podem ser chamados de 

"denominadores comuns" para qualquer projeto socioeconomico, estabelecendo 

uma s61ida fundac;ao para a incorporayao de outras fontes de informayao. 
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FIGURA 19: BAIRRO CENTRO DE CURITBA POR SETOR CENSITARIO 

FONTE: MAPA DO CRIME- SESP 

5.4. ANALISE CRIMINAL NO BAIRRO CENTRO 

Segundo Silva Filho1 "Uma das constatagoes mais revolucionarias da polfcia 

moderna tern sido a evidencia de que o crime guarda relagoes constantes com o 

local onde ocorre. 0 crime s6 e reduzido a partir do policiamento inteligente do local 

onde ele ocorre, ou seja, com diagn6stico precise e ajuste de recursos e taticas 

direcionadas para sua redugao". 

Desta forma, constitui-se a necessidade do entendimento da natureza 

territorial do crime, assim como e elemento basilar de aplicagao de efetivo o 

conhecimento do local a ser policiado. 

Considerando a natureza territorial do crime, aplica-se aqui o conceito de 

"setor censitario" como forma de compreender a ocorrencia do delito. Com isso cada 

1 Jose Vicente da Silva Filho e Coronel da Reserva da Policia Militar de Sao Paulo, aut or de varias 
obras e artigos que abordam analise criminal. 
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area deve ser analisada em termos de tipos de crime e formas de incidencia. 

Portanto a utilizagao do banco de dados deve ser aprimorada com o escopo de 

orientar o planejamento de seguranc;a publica da area em questao. Assim o 

cuidadoso lanc;amento de ocorrencias policiais se faz necessaria para que nao haja 

distorgoes entre o que ocorre na area e o que se lanc;a nos quadros estatlsticos. 

Apresentar -se-a a seguir a compilagao de dados referentes a nove 

naturezas de delito ocorridas em toda Curitiba, bern como no Bairro Centro, no 

perfodo de janeiro de 2003 a junho de 2005. Tambem sera demonstrada a 

particularizagao do delito roubo em toda Curitiba e no Bairro Centro referente ao 

mesmo perfodo. 
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MAPA 5: CONCENTRACAO DE OCORRENCIAS RELATIVAS AOS NOVE 

GRUPOS DE NATUREZA NO PERiODO DE JULHO DE 2003 NA CIDADE DE 

CURITIBA 

ESTADO DO PARANA 
PROJETO MAPA DO CRIME 

Ocorre ncias Policiais, em C uritiba, 
mes de ju lho de 2003, segundo a PM e PC 

FONTE: MAPA DO CRIME -SESP 
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Consultado o Projeto Mapa do Crime do Governo do Estado do Parana, o 

mesmo relata que o bairro Centro concentra o maier numero de delitos por km2 do 

Estado, relative a nove grupos de naturezas criminais. 

GRAFICO 1: ANALISE DE OCORRENCIAS POLICIAIS DE 9 GRUPOS DE 
NATUREZA EM CURITIBA NOS TRIMESTRES (ABRIL, MAIO E 
JUNHO) DOS ANOS 2003, 2004 E 2005. 

~ 700 

·g 600 
•a> ... 
~ 500 
u 
0 400 
a> 
~ 300 , 
cu 200 ;g 
; 100 

:::s a o 

FONTE: MAPA DO CRIME - SESP 

Trimestre/Ano 

Nota-se que houve urn aumento de 25,2% na quantidade de ocorrencias no 

bairro Centro de Curitiba no trimestre Abril, Maio e Junho em 2005, em 

comparac;ao ao mesmo trimestre de 2004. 

Analisando o ranking dos bairros referente as nove naturezas de delitos o 

bairro Centro, desponta com o fndice mais elevado, podendo se observar na 

tabela abaixo 
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TABELA 04: COMPARATIVO DE OCORRENCIAS POR BAIRRO DE CURITBA EM 

JAN 2005 

PILARZINHO 
SANTA CANDIDA 
BACACHERI 
FAZENDINHA 
BIGORRILHO 
SAOBRAZ 
SANTA 
FELICIDADE 
CAMPO 
COMPRIDO 

FONTE: MAPA DO CRIME - SESP 

49 
47 
43 
40 
37 
32 

31 

25 

A seguir, apresenta-se urn mapa (mapa 06), em que boletins de ocorrencia 

realizados pela PMPR foram geoprocessados e mapeados, neste caso todos sao 

referentes ao delito de roubo ocorridos "a priori" no bairro Centro, coletados no 

perfodo de 6 mesas. 
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MAPA 6: ROUBOS REGISTRADOS COMO OCORRIDOS NO BAIRRO CENTRO 

DE CURITIBA NO PERfODO DE JAN - JUN 05. 

FONTE: MAPA DO CRIME - SESP 

Ap6s a analise do mapa 06, observou-se que os delitos de roubo mapeados 

como ocorridos no bairro Centro, transbordaram dos limites geograficos do bairro, o 

que levou a uma nova analise utilizando-se para isso do recurso de analise espacial 

em que foram identificados as ocorrencias segundo os bairros geograficos e nao 

mais cadastrais. 

Observa-se a partir da figura acima em conjunto com a tabela 5 que os 

percentuais de geocodifica<;ao dos boletins de ocorrencia de roubo diferem em 

rela<;ao a regiao central em detrimento da cidade, onde o Centro apresentou em 

torno de 89% de geocodifica<;ao, enquanto que a media geral da cidad~ foi de 

aproximadamente 72%. 
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TABELA 5: NUMERO DE OCORRENCIAS . POLICIAIS TOTAL DE CURITIBA E 

BAIRRO CENTRO- JAN - JUN 2005 

NUMERO DE OCORRENCIAS POLICIAIS DE ROUBOS REGISTRADAS, 
SEGUNDO 0 TOTAL EM CURITIBAE NO BAIRRO CENTRO, DE JAN- JUN 2005 

OCORRENCIAS REGISTRADAS 

LOCAL DE REGISTRO 
CURITIBA 
BAIRRO CENTRO DE CURillBA 
FONTE: MAPA DO CRIME - SESP 

FONTE: MAPA DO CRIME- SESP 

% 
ROUBOS GEOPROCESSADAS GEOPROCESSADAS 

7 433 5370 72,2 
1008 892 88,5 

0 mapa mostra somente os delitos ocorridos efetivamente no bairro Centro. 

MAPA 7: ROUBOS NO BAIRRO CENTRO DE CURITIBA NO PERiODO DE JAN

JUN 05 

FONTE: MAPA DO CRIME - SESP 
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Comparativamente sobrepondo-se os dados informados (mapa 7) e a 

aplicayao no mapa (mapa 8), com a devida analise, observa-se o erro no momenta 

da coleta, em que foram atribuidos ao bairro Centro delitos que ocorreram em 

bairros circunvizinhos. 

MAPA 8: ROUBOS NO BAIRRO CENTRO DE CURITIBA NO PERiODO DE JAN -

JUN 05. COMPARATIVO ENTRE OS OCORRIDOS E OS ATRIBUIDOS. 

FONTE- MAPA DO CRIME SESP 

A figura acima retrata a importancia de se aperfeigoar a metodologia de coleta 

e o processamento dos dados para a correta analise criminal. 



50 
A tabela a seguir apresenta os roubos segundo a faixa horaria e o dia da 

semana, o que podera possibilitar uma apurada analise e urn melhor entendimento 

do comportamento dos delitos segundo o criteria tempo. 

TABELA 6: REGISTRO DE ROUBO NO BAIRRO CENTRO DE CURITIBA, 

SEGUNDO A HORA E DIA DA SEMANA- JAN A JUN 05 

REGISTROS DE ROUBOS NO BAIRRO CENTRO DE CURITIBA, SEGUNDO A HORAE DIA DA SEMANA- JAN- JUN 05 

Hora Domi Total Global 
00:00 - 00:59 h 
01:00-01:59 h 
02:00 - 02:59 h 
03:00 - 03:59 h 
04:00 - 04:59 h 
05:00 - 05:59 h 
06:00 - 06:59 h 3 1 
07:00 - 07:59 h 2 4 
08:00 - 08:59 h 1 3 4 
09:00 - 09:59 h 1 4 3 
10:00-10:59 h 1 2 4 4 4 5 
11:00-11:59 h 6 2 5 4 4 5 6 
12:00-12:59h 1 3 4 5 3 2 3 
13:00-13:59 h 4 3 6 4 1 7 1 
14:00-14:59 h 2 4 3 4 3 3 3 
15:00-15:59 h 3 6 8 1 3 2 4 
16:00-16:59 h 5 8 3 2 7 7 
17:00-17:59 h 4 6 1 6 3 5 3 
18:00-18:59 h 9 7 9 5 5 2 9 
19:00-19:59 h 4 3 7 5 7 3 2 
20:00 - 20:59 h 7 6 7 6 6 8 8 
21:00-21:59 h 11 7 7 6 4 8 5 
22:00 - 22:59 h 3 10 11 7 6 7 1 
23:00 - 23:59 h 6 6 9 5 6 4 7 

Total Global 91 98 117 99 95 98 112 

Fonte: Pollcia Militar do Parana -Sistema de Controle Operacional (SisCOp) 
Observa~o: Estes registros sao resultados do geoprocessamento dos Boletins de Ocorrencias que possuem coincidencia 
espacial dentro dos limites do bairro Centro, portanto, foram desconsiderados os demais registros. 

FONTE: MAPA DO CRIME- SESP 

43 
21 
27 
29 
22 
27 
20 
20 
17 
15 
20 
32 
21 
26 
22 
27 
32 
28 
46 
31 
48 
48 
45 
43 

710 
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A tabela a seguir apresenta delitos roubos segundo ambientes onde eles 

ocorreram, de modo a observar-se perfeitamente qual o segmento de maior 

incidencia. 

TABELA 7 : REGISTROS DE ROUBOS NO BAIRRO CENTRO DE CURITIBA, 
SEGUNDO OS AMBIENTES- JAN - JUN 05 

AMBIENTE TOTAL 
ALIMENTACAO/DIVERSAO 18 
AssqctA<;Ao 2 
COMERCIO 27 
DERIVADO PETROLEO 9 
DESCONHECJDO 5 
ENS INO 4 
HOSPEDAGEM 6 
INSTJTUICAO FINANCEIRA 2 
MERCADO 4 
ORGAO PUBLICO 2 
PRACA 47 
PREST ~CAO DE SERVICO 31 
RESIDENCIA 6 
SAUDE 13 
TRANS PORTE 49 
VEfCULO 44 
VIA PUBLICA 441 
TOTAL GLOBAL 710 

FONTE: SisCOp - Estes registros sao resultados do geoprocessamento dos boletins 
de ocorrencias que possuem coincidencia espacial dentro dos limites do bairro 
Centro, portanto, foram desconsiderados os demais registros 
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Ja o mapa abaixo representa a coleta, o geoprocessamento e 

mapeamento do delito roubo por setor censitario, inclusive com ranking de maier 

lndice de ocorrencias. 

MAPA 10: ROUBOS POR SETOR CENSITARIO 

ROUBOS POR SET OR CENSIT ARlO 

CJO 
CJ 1-6 
1~111 7-11 
- 12-17 
.. 18-26 
- 27-36 

Conclui-se que de urn total de 76 setores censitarios no bairro Centro, no 

perlodo de jan a jun 05, segundo a PMPR, foram registradas ocorrencias em 66 

setores, notadamente observa-se que 80% dos roubos ocorreram em 33 setores 

censitarios. 
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A maior intensidade de registro por setor censitarios ocorreu na regiao dos 

setores 24 e 55, ou seja nos arredores da Pra<;a Tiradentes e tambem na regiao do 

setor 40 , Pra<;a Eufrasio Correa. 

Na tabela 8 logo abaixo, pode-se observar a rela<;ao completa dos roubos 

segundo os setores censitarios do centro de Curitba. 
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TABELA 8 :REGISTRO DE ROUBOS NO BAIRRO CENTRO 

REGISTROS DE ROUBOS NO BAIRRO CENTRO DE CURITIBA, 
SEGUNDO OS SETORES CENSIT ARIOS - JAN - JUN 05 

Ranking Roubos 
Qtd Qtd Acumulada % %Acumulado 

1• 24 410690205010024 36 36 5,1 5,1 
2• 40 410690205010040 32 68 4,5 9,6 
3• 55 410690205010055 31 99 4,4 13,9 
4• 19 410690205010019 26 125 3,7 17,6 
s• 3 410690205010003 25 150 3,5 21,1 
e• 29 410690205010029 25 175 3,5 24,6 
7• 1 410690205010001 23 198 3,2 27,9 
a• 2 410690205010002 23 221 3,2 31,1 
go 50 410690205010050 23 244 3,2 34,4 
100 63 410690205010063 23 267 3,2 37,6 
11° 11 41 0690205010011 21 288 3,0 40,6 
12° 48 410690205010048 21 309 3,0 43,5 
13° 7 410690205010007 20 329 2,8 46,3 
14° 64 410690205010064 20 349 2,8 49,2 
15° 13 410690205010013 19 368 2,7 51,8 
16° 17 410690205010017 19 387 2,7 54,5 
17° 16 410690205010016 17 404 2,4 56,9 
18° 25 410690205010025 15 419 2,1 59,0 
19° 42 410690205010042 15 434 2,1 61,1 
20° 15 410690205010015 13 447 1,8 63,0 
21° 44 410690205010044 13 460 1,8 64,8 
22° 67 410690205010067 13 473 1,8 66,6 
23° 21 410690205010021 11 484 1,5 68,2 
24° 6 410690205010006 10 494 1,4 69,6 
25° 8 410690205010008 10 504 1,4 71,0 
26° 30 410690205010030 10 514 1,4 72,4 
27° 38 410690205010038 10 524 1,4 73,8 
28° 4 410690205010004 9 533 1,3 75,1 
29° 53 410690205010053 9 542 1,3 76,3 
30° 14 410690205010014 8 550 1,1 77,5 
31° 20 410690205010020 8 558 1,1 78,6 
32° 37 410690205010037 8 566 1,1 79,7 
33° 39 410690205010039 8 574 1,1 80,8 
34° 54 41 0690205010054 8 582 1,1 82,0 
35° 7 4 41069020501007 4 8 590 1,1 83,1 
36° 9 410690205010009 7 597 1,0 84,1 
37° 51 410690205010051 7 604 1,0 85,1 
38° 69 410690205010069 7 611 1,0 86,1 
39° 23 410690205010023 6 617 0,8 86,9 
400 60 410690205010060 6 623 0,8 87,7 
41° 65 410690205010065 6 629 0,8 88,6 
42° 26 410690205010026 5 634 0,7 89,3 
43° 32 410690205010032 5 639 0,7 90,0 
44• 45 410690205010045 5 644 0,7 90,7 
45• 58 410690205010058 5 649 0,7 91,4 
46° 70 410690205010070 5 654 0,7 92,1 
47° 72 410690205010072 5 659 0,7 92,8 
48° 5 410690205010005 4 663 0,6 93,4 
49° 12 410690205010012 4 667 0,6 93,9 
so• 35 410690205010035 4 671 0,6 94,5 
51° 43 410690205010043 4 675 0,6 95,1 
52° 52 410690205010052 4 679 0,6 95,6 
53° 22 410690205010022 3 682 0,4 96,1 
54° 36 410690205010036 3 685 0,4 96,5 
ss• 49 410690205010049 3 688 0,4 96,9 
se• 68 410690205010068 3 691 0,4 97,3 
57° 75 410690205010075 3 694 0,4 97,7 
sa• 76 410690205010076 3 697 0,4 98,2 
59° 10 410690205010010 2 699 0,3 98,5 
eo• 18 410690205010018 2 701 0,3 98,7 
61° 34 410690205010034 2 703 0,3 99,0 
62° 47 410690205010047 2 705 0,3 99,3 
63° 56 410690205010056 2 707 0,3 99,6 
64° 28 410690205010028 1 708 0,1 99,7 
6s• 33 410690205010033 1 709 0,1 99,9 
66° 71 410690205010071 1 710 0,1 100,0 

Total Global 710 100 0 

FONTE: MAPA DO CRIME - SESP 
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5.5 CORRELACQES DE TENDENCIA 

Segundo a metodologia estatfstica em usc na SESP, observa-se que a 

partir do numero total de roubos em Curitiba, agrupados per mes, encontramos os 

roubos com tendencia crescenta, o que ocorre com a tendencia geral de Curitiba, 

demonstrado a seguir nos graficos e tabelas. 

'Nos graficos, e apresentado junto aos valores totais uma linha de 

tendencia, mais conhecida como reta de regressao2
. Os valores totais sao a soma 

des valores individuais de roubos des bairros e do bairro Centro de Curitiba. 

0 objetivo e ajustar uma reta sobre os pontes observados; neste case os 

pontes observados sao os roubos distribufdos mes a mes de jan/03 ate jun05. 

GRAFICO 2: 9 GRUPOS DE NATUREZA DE DELITOS EM CURITIBA NO 

PERfODO JAN 03 A JUN 05 
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2 Atraves da regressao linear encontramos a "linha caracteristica" ( ou reta de regressao) que 
melhor explica a rela9ao entre as coordenadas de roubos por mes num periodo de tempo de 
trinta meses. A reta de regressao e representada pel a equa9ao: y = bx + a. 
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A seguir, podemos observar os nove grupos de delito, focados no bairro 

Centro de Curitiba, com sua respectiva linha de tendencia. 

GRAFICO 3: 9 GRUPOS DE NATUREZA DE DELITOS NO BAIRRO CENTRO 

DE CURITIBA NO PERiODO JAN 03 A JUN 05 
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No grafico abaixo, podemos observar a sobreposigao de informac;oes sabre 

os delitos ocorridos em toda Curitiba e particularmente no bairro Centro de Curitiba. 

Observa-se que as nove naturezas em toda Curitiba assim como no bairro 

Centro apresentam a mesma tendencia de leve crescimento. 
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GRAFICO 4: 9 GRUPOS NATUREZA CURITIBA E CENTRO NO PERiODO DE 
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0 Grafico abaixo mostra a ocorrencia do delito roubo em Curitiba no perfodo 

de 30 meses. 

GRAFICO 5: ROUBO TOTAL EM CURITIBA NO PERiODO DE JAN 03 A JUN 05 
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Observa-se que em contraposiyao aos graficos anteriores de nove naturezas 

de delito, o delito roubo apresenta uma leve tendencia de declfnio. 
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GRAFICO 6: COMPARATIVO DE TENDENCIA DE DELITO ROUBO EM CURITIBA 

E BAIRRO CENTRO NO PERfODO DE JAN 03 A JUN 05 
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Observa-se que enquanto a tendencia do delito roubo em Curitiba e 

decrescente, a tendencia do mesmo delito no bairro Centro e ascendente. 

A seguir, em seis mapas sobre o bairro Centro, poder-se-a observar 

comparativamente com o delito roubo, segundo os setores censitarios de incidencia, 

cinco naturezas delituosas a saber: estelionato, homicfdio, trafico, roubo de vefculo 

(neste caso comparado com os demais tipos de roubo), furto de vefculo e tambem 

dados sobre vefculos recuperados. Objetiva-se mostrar ao leiter a capacidade de 

informar o que as ferramentas de geoprocessamento proporcionam. 



MAPA 11: ROUBO E ESTELIONATO- JAN A JUN 2005 
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MAPA 12: ROUBO E HOMICiDIO- JAN A JUN 2005 
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MAPA 13: ROUBO E TRAFICO- JAN A JUN 2005 
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MAPA 14: ROUBO (OUTROS) E VElCULO ROUBADO- JAN A JUN 2005 
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MAPA 15: ROUBO E VEICULO FURTADO- JAN A JUN 2005 
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MAPA 16: ROUBO E VEICULO RECUPERADO- JAN A JUN 2005 
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6. CONCLUSOES E SUGESTOES 

6.1 CONCLUSOES 
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Conhecimento e tecnologia sao essenciais para polftica de Seguranga 

Publica, e tais fundamentos nao podem ser ignorados. 

Os artefatos da tecnologia da informagao aplicados a racionalidade das 

estruturas e agoes policiais constituem uma base instrumental importantfssima para 

a eficacia do aparato policial. 

A correta utilizagao da base de dados dependera da capacitagao e 

qualificagao da analise que os policiais poderao apresentar ao tratar as informagoes, 

buscando rela¢es com a area onde ocorrem, com o tipo de vltima, com criminosos 

atuantes na localidade, com a dinamica propria de cada crime. 

Nao basta apenas identificar o local, a natureza, a hora, o dia do mes e da 

semana, os modus operandi. E necessaria qualificar o planejamento para entao 

propor a execugao das a¢es para prevenir ou reprimir o crime identificado pela 

analise. 

A Analise Criminal atraves do eficiente mapeamento dos delitos e uma 

ferramenta de suma importancia para ampliar o potencial de eficacia da polfcia, em 

suas agoes para a redugao e prevengao da criminalidade e desordem. 

As ferramentas de mapeamento e analise criminal apresentadas neste 

trabalho, devem ser subsldio para urn eficaz planejamento das a¢es de Seguranga 

Publica, racionalizando e evitando a dispersao de recursos com patrulhamento 

aleat6rio. 

Observa-se que a atual abordagem de analise criminal realizada sabre o 

bairro Centro de Curitiba, tambem e fruto de urn modelo inicial de trabalhado 

realizado na PMPR de 1999 ate a presente data, ressalta-se que todos os dados 

que formatam o banco de dados do Mapa do crime no tocante a atuagao da PMPR 

sao oriundos do SisCOp I PMPR 



63 
6.2 SUGESTOES 

Partindo-se do pressuposto da necessidade de mapeamento das ocorrencias 

policiais por ponto, faz-se necessaria o aperfei~amento do processo de coleta por 

parte dos policiais, tanto no 190, quanta no atendimento das ocorrencias. 

Os pontos mais conhecidos da cidade poderiam previamente estar 

cadastrados no sistema, com o nome da via publica e o numero do local, de modo 

que no momenta da insen;ao do nome do ponto, todos os demais dados agregados 

seriam automaticamente carregados no sistema. Por exemplo "Rua 24 horas", 

Palacio lgua9u, Bosque do Papa, Supermercado Extra - Kennedy, etc. 

Cria9flo de urn curso de analise com o escopo de disseminar o conhecimento 

sabre analise criminal, hoje centralizado na Secretaria de Seguran98 Publica. 

Cria9flo de nucleos de analise criminal distribuldos nas Organiza96es Policiais 

Militares da capital e interior, inclusive as especializadas, com o objetivo de apoiar o 

planejamento operacional. 

Cria9flo de urn vinculo tecnico na atividade de analise criminal, envolvendo o 

setor correspondente da Secretaria de Seguran98 com os das Organiza96es 

Policiais Militares. 

Cria9flo de uma polltica de dissemina9flo de conhecimento de analise criminal 

para a tropa, atraves de mapas, graficos, tabetas e relat6rios de forma peri6dica com 

intuito de que tanto o local de atua9flo das equipes de trabalho estejam delimitados 

sob a forma de pontos base, quanta no conhecimento da atividade delituosa, 

aumentando a eficiencia da atividade de seguran98 publica. 

tnser9flo do Curso de Analise Criminal como disciplina no Curso de 

Aperfei~amento de Oficiais. 
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