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RESUMO  

 

A pesquisa em segurança pública, centralizada no papel do ambiente físico, avança 
nos últimos anos incorporando questões multivariadas que ampliam e mesmo 
ultrapassam a perspectiva exclusiva do ambiente físico, no tocante ao enfrentamento 
à criminalidade. A Prevenção Situacional do Crime tem contornos de síntese dos 
sistemas anteriormente pensados. No entanto, pouco se encontra na literatura acerca 
da relação entre ela e o boletim de ocorrência (BO), principal meio de coleta de 
informações sobre crimes no Brasil. A presente dissertação investiga o BO segundo 
a perspectiva das características do ambiente físico da Prevenção Situacional do 
Crime nas duas primeiras fases de seu método IARA, identificação e análise, visando 
compreender se sua associação poderia contribuir para uma melhora na 
compreensão sobre a criminalidade no território. Como método de investigação se faz 
uma pesquisa bibliográfica e documental que auxilia a construção de categorias de 
análise acerca de aspectos relativos  à criminalidade no ambiente físico, nas quais se 
encontram relacionadas as Prevenção Situacional do Crime e o BO, bem como se 
propõe geoespacializar os dados dos Boletins de Ocorrência do Roubo de Veículos 
na cidade de Cáceres-MT no período de 2012 a 2015, a fim de verificar se a 
localização do crime permite validar alguns dos padrões do ambiente físico esperados 
pelo que é postulado na teoria. Os resultados obtidos evidenciam dois aspectos: 
primeiro, que o BO não permite uma leitura adequada das categorias do ambiente 
físico que a prevenção situacional do crime reconhece como importantes, pois não 
possui campo para cadastro destas informações; segundo, que no mapeamento do 
roubo de veículos foi possível verificar que o crime aconteceu em diversos pontos da 
cidade, com concentração no bairro Centro e nas principais ruas e avenidas da cidade, 
mas não permite conhecer as características físicas necessárias para identificação do 
crime nestes locais, por não haver informações precisas a este respeito no BO. A 
contribuição desta pesquisa foi reconhecer que o Boletim de Ocorrência pode ser 
aprimorado quando tratado segundo a perspectiva do método IARA.  
 
Palavras-chave: Segurança Pública. Prevenção Situacional do Crime. Boletim de 
Ocorrência. Roubo de Veículos. 
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ABSTRACT 

 

Research in public security, centered on the role of the physical environment, has 
advanced in recent years to incorporate various issues that extend and even surpass 
the exclusive perspective of the physical environment, in the fight against crime. 
Situational Crime Prevention (SCP) combines the different systems used in the past. 
However, little is found in the literature about the relationship between SCP and the 
boletim de ocorrência (BO), the police incident report, which is the main instrument 
used to collect information on crimes in Brazil. This dissertation investigates the BO 
from to the the characteristics of the physical environment of Situational Crime 
Prevention in the first two phases of its SARA method: identification and analysis, 
aiming to understand whether its association could contribute to improving the 
understanding of crime in country. The research methods included bibliographical and 
documentary research.The aim was to construct categories of analysis about aspects 
related to crime in the physical environment, in which the Situational Crime Prevention 
and the BO are related, as well as geospatial data from the incident reports of vehicle 
theft in the city of Cáceres-MT in the period 2012 to 2015, in order to verify whether 
the location of the crime allows for the validation of some of the standards of the 
physical environment expected by what is postulated in theory. The results obtained 
showed two aspects: first, that the BO does not allow an adequate reading of the 
categories of the physical environment that situational crime prevention recognizes as 
important, since it does not have a field to register this information; Secondly, that in 
the mapping of vehicle theft, it was possible to verify that the crime occurred in several 
parts of the city, but was more concentrated in the downtown district and in the main 
streets and avenues of the city, but it was not possible to find out the physical 
characteristics necessary to identify the crime in these places, because the BO does 
not include precise information in this respect. The contribution of this research was to 
recognize that the Incident Report can be improved when treated from to the 
perspective of the SARA method. 
 
Keywords: Public Security. Situational Crime Prevention. Occurrence Bulletin. Theft 
of vehicles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A natureza interdisciplinar das políticas públicas permite que um conjunto de 

influências de diversas áreas do conhecimento sejam empregadas a fim de dar-lhe 

forma. Nesse sentido, no caso da segurança pública, haveria a possiblidade de 

aproveitar seu repertório teórico-metodológico e inseri-lo no centro das questões 

processuais da policy making da política pública, ou mesmo utilizá-lo a fim de analisar 

certa política pública de segurança pública. 

A criminologia ambiental é um dos ramos do pensamento criminológico que 

visa a avaliação de questões relacionadas a violência, crime, criminalidade, 

criminalização e seus processos. Na evolução histórica deste ramo de pensamento 

ficou comprovado que o crime é influenciado por características físicas e sociais do 

ambiente, bem como por questões mais amplas como, por exemplo, urbanização, 

saúde e educação.  

A Prevenção Situacional do Crime é a teoria mais abrangente da criminologia 

ambiental por incorporar o conhecimento adquirido pelas demais teorias e também 

por propor a inclusão de questões que vão além do ambiente. Nesta fica evidente a 

necessidade de que os atores envolvidos no enfrentamento do problema priorizem 

uma atuação preventiva, aqui se incluindo o governo e especificamente a segurança 

pública. Esta teoria utiliza o método IARA para buscar solucionar o problema.  

O método IARA consiste em identificar e analisar o problema para em seguida 

dar uma resposta que consiga resolvê-lo e, ao final avalia os resultados e impactos 

de todo o processo. As duas primeiras fases do IARA demonstram a importância de 

identificar e conhecer o problema de forma específica, bem como a importância das 

ferramentas de coletas de dados para auxiliar nesta tarefa. 

Um dos meios utilizados no Brasil para se identificar e conhecer o crime é o 

registro de ocorrência policial através do instrumento de coleta de informações 

denominado boletim de ocorrência. Este instrumento tem como uma de suas 

finalidades gerar informações para embasar políticas públicas de segurança pública. 

Uma pesquisa bibliográfica preliminar elaborada pelo presente pesquisador 

no ano de 2015 na hemeroteca Periódicos Capes resultou em que não se encontrou 

pesquisas que relacionassem a ‘prevenção situacional do crime’ com o ‘boletim de 

ocorrência’.  
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A constatação da ausência de pesquisas no Brasil sobre a prevenção 

situacional do crime e sua eventual possível relação com o boletim de ocorrência 

constitui o espaço no qual a presente pesquisa pretende operar. Também foi a 

motivadora de uma pergunta de pesquisa: poderia a prevenção situacional do crime 

fornecer subsídios para aprimorar a capacidade de coleta de informações do boletim 

de ocorrência? Ao que se formula a questão de modo mais preciso: o boletim de 

ocorrência pode ser um instrumento de identificação e análise de informação como 

preconiza a Prevenção Situacional do Crime? 

Esta pesquisa explora a possiblidade de empregar a Teoria da Criminologia 

Ambiental, em especial a Prevenção Situacional do Crime, para analisar como se dá 

a coleta de informação relativa ao crime. Especificamente se pesquisa o Boletim de 

Ocorrência enquanto instrumento primeiro de coleta de informação da segurança 

pública confrontando-o com o que postula a prevenção situacional do crime. 

Do ponto de vista metodológico se propõe uma pesquisa bibliográfica acerca 

da Teoria da Criminologia Ambiental a fim de compreender como a Prevenção 

Situacional do Crime constrói suas etapas de implementação e como qualifica a coleta 

de informações no que se refere as questões ambientais. As categorias de análise 

obtidas neste processo se constituem em base para avaliação dos Boletim de 

Ocorrência de um caso em particular: o roubo de veículos no município de Cáceres-

MT, no período de vigência do Plano Estadual de Segurança Pública de 2012-2015. 

Explora-se, posteriormente em particular a possibilidade de geoterritorialização das 

informações do BO. Este caminho é tomado em função de se buscar verificar em que 

as informações atualmente contidas no BO poderiam relacionar-se ao postulado pela 

Prevenção Situacional do Crime. Nesse sentido, visa observar se há evidências da 

relação entre ambiente e crime e se a Prevenção Situacional do Crime oferece 

elementos de análise que não estão sendo aproveitado pelo BO. Com isso, em que 

aspecto o BO poderia ser aperfeiçoado sob esta ótica. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo Geral 

 

Estabelecer se o Boletim de Ocorrência pode ser um instrumento de 

Identificação e Análise de Informação como descrito pela Prevenção Situacional do 

Crime.  

 
 
2.2 Objetivos Específicos 

  

1) Compreender as teorias da criminologia ambiental para entender os 

fundamentos teóricos da Prevenção Situacional do Crime e identificar as categorias 

de análise das duas primeiras fases do método IARA; 

2) Identificar as categorias de informações que o Boletim de Ocorrência 

permite coletar; 

3) Comparar as categorias de análise da Prevenção Situacional do Crime 

e do instrumento Boletim de Ocorrência; 

4) Identificar semelhanças e diferenças existentes no tratamento das 

informações ambientais entre o postulado na Prevenção Situacional do Crime e no 

Instrumento Boletim de Ocorrência; 

5) Geoespacializar os dados do Boletim de Ocorrência acerca do roubo de 

veículos em Cáceres-MT para compreender a capacidade de apreensão do 

instrumento sobre a informação ambiental do crime; 

6) Analisar se a Prevenção Situacional do Crime pode contribuir para 

aprimorar a capacidade de coleta de informações sobre o ambiente do crime no 

Boletim de Ocorrência. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Argumenta-se em favor da relevância da presente pesquisa em função de que 

o país convive com altas incidências de crimes violentos, dentre eles o roubo, 

conforme citado na apostila do curso de Políticas Públicas de Segurança Pública da 

SENASP (BRASIL), neste incluindo o roubo de veículos. Pelos dados publicado no 

sitio do SINESP/PJC ocorreu um aumento gradativo no número de ocorrências de 

roubo de veículos entre 2012 a 2014, sendo que em 2012 foram registrados 182.098 

ocorrências e em 2014 foram registradas 239.932 ocorrências em todo o país. Logo, 

se atendidos os objetivos desta pesquisa, esta poderá virtualmente contribuir com o 

aumento da compreensão sobre o comportamento do crime e, assim, auxiliar:  

a) o governo e demais atores envolvidos na segurança pública, que poderão 

se utilizar desta pesquisa como uma fonte de conhecimento para promover políticas 

públicas de enfrentamento ao crime em geral, em particular ao roubo de veículos; 

b) as instituições da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Município de 

Cáceres- MT, que terão uma ferramenta de fácil compreensão e visualização acerca 

do padrão do crime. Neste caso específico sobre o roubo de veículos ocorridos na 

cidade de Cáceres-MT com mapas geoespacializados e tratamentos estatísticos. Este 

conhecimento poderá possibilitar uma atuação repressiva e preventiva no 

enfrentamento a este crime; 

c) a população, que terá uma leitura do fenômeno e poderá se utilizar deste 

conhecimento para tomar medidas preventivas, como por exemplo, evitar frequentar 

locais de concentração do crime; 

d) a policy learning, uma vez que servirá como meio de valorização da ação 

do agente público que implementa esta fase da política pública (street level burocrat) 

contribuindo para que ampliem sua ação com consciência. Nesse caso, indicará aos 

policiais a importância da coleta de informações de forma detalhada na confecção do 

boletim de ocorrência e poderá estimular o preenchimento no boletim de ocorrência 

com todas as informações disponíveis. 

Em termos de sua contribuição técnico-científica se argumenta que a 

pesquisa poderá colaborar para: 

a) mostrar eventuais espaços para melhoria na coleta de dados do Boletim de 

Ocorrência; 
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b) enriquecer o próprio processo de coleta em si ao incorporar no Boletim de 

Ocorrência uma perspectiva diversa da convencional; 

c) conhecer de modo mais preciso o instrumento boletim de ocorrência e 

verificar o que este instrumento está medindo acerca do roubo de veículo.  

Para o pesquisador servirá para a reflexão sobre a experiência pessoal e 

profissional enquanto agente de polícia no cargo de escrivão de polícia. Melhorará 

sua atuação em inúmeros casos de roubo de veículos. 

 

 

4. O CRIME SOBRE A PERSPECTIVA DA OPORTUNIDADE 

 

A criminologia ao longo de sua trajetória estudou o crime e tentou identificar 

as causas que influenciam a prática criminosa. Há inúmeras pesquisas publicadas que 

abordam esta área do conhecimento. Em decorrência destes estudos surgiram teorias 

que refletiram o tema e buscaram explicar este fenômeno. 

Carpaneda (2008) referenciando a Chaquibof e Bernard (1988) apresenta um 

panorama geral dos estudos acerca do crime ao longo da história. A criminologia 

clássica (1800-1890) focou as pesquisas no fenômeno da criminalidade e no efeito 

das sentenças judiciais e prisões na prevenção do crime. Do final do século XIX ao 

início do século XX a escola positivista seguiu o enfoque Psicobiológico. Segundo esta 

abordagem a atenção da pesquisa deveria ser concentrado no infrator. Para esta 

escola certas características físicas dos indivíduos teriam relação direta com a 

propensão a cometer atos criminosos. Na década de 1920 a 1940 uma abordagem 

diversa surge com a escola Sociológica de Chicago que passa a enfatizar a relação 

entre criminalidade e aspectos sociais e econômicos, além de propor a elaboração de 

mapas e instrumentos para visualizar os problemas decorrentes da urbanização. As 

teorias surgidas a partir da década de 60 trataram da relação entre criminalidade e 

características do espaço físico, nesta ótica as características físicas do ambiente 

influenciam a prática do crime. 

Nesta pesquisa não se aprofunda no pensamento criminológico e nos seus 

momentos históricos teóricos científicos porque o foco é a criminalidade ambiental. 

Não obstante toda a criticidade que possa haver quanto a perspectiva da criminologia 

ambiental, esta não pode ser descuidada. 
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Este capítulo busca compreender como o crime foi abordado pelas diversas 

teorias surgidas a partir da década de 60 e suas contribuições na construção do 

conhecimento nesta temática com foco na redução de oportunidades do crime. 

Esta abordagem centrada no conceito de oportunidade tem como objetivo 

oferecer ao leitor uma perspectiva da relevância teórica da Prevenção Situacional do 

Crime de Clarke (1980) e de como esta absorve conceitos, desenvolvimentos e 

métodos das teorias anteriores articulando-os entorno desse conceito. De fato, chega 

ao ponto de ultrapassar a própria noção de ambiente como um mero aspecto físico e 

do crime como determinado por esse ou por aspectos socioeconômicos apenas.  

Defende-se ao final do capítulo sua adequação frente ao fenômeno de 

pesquisa desta dissertação. 

 

 

4.1 CRIMINOLOGIA AMBIENTAL: SURGIMENTO E PRIMEIROS AVANÇOS 

 

É possível marcar a década de 60 como data de início do pensamento 

criminológico associado ao ambiente. Neste sentido, os autores contemporâneos 

Sakip e Abdullah (2012, p. 341) fazendo sistematização do que aconteceu nesse 

período até agora dizem que os cinco principais períodos históricos desta linha são: 

1. “Eyes on The Street” – Olhos na rua (JACOBS, 1961);  

2. “Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)” – Prevenção do 

Crime Através da Arquitetura Ambiental (JEFFERY, 1971);  

3. “Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Desing” - Espaço 

Defensável: Prevenção do crime pelo desenho ambiental (NEWMAN, 1972);  

4. “Situational Crime Prevention” – Prevenção situacional do crime (CLARKE, 

1980) e;  

5. “Broken Windows” – Janelas Quebradas (WILSON; KELLING, 1982).  

As teorias elencadas no parágrafo anterior não são as únicas a tratar do tema. 

Inúmeras outras pesquisas deram suas contribuições, são exemplos as Teorias da 

Escolha Racional (CLARKE; CORNISH, 1985), da Atividade Rotineira (COHEN; 

FELSON, 1979), do Padrão de Comportamento (BRANTINGHAN; 

BRANTINGHAN,1993), do Estilo de Vida (HINDELANG, 1978) e a do Policiamento 

Orientado para o Problema (GOLSDSTEIN, 1979).  
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Para fins de análise, nesta pesquisa, se propõe acrescentar a análise histórica 

de Sakip e Abdullah, a teoria do Policiamento Orientado para o Problema 

(GOLSDSTEIN, 1979), a Atividade Rotineira (COHEN; FELSON, 1979) e do Padrão 

de Comportamento (BRANTINGHAN; BRANTINGHAN,1993). Faz-se isso uma vez 

que estas teorias contribuem no sentido de incluir uma mudança no comportamento 

da ação de policiamento (policiamento orientado ao problema) e tratar da 

oportunidade como fator relativo ao crime (atividade rotineira e padrão de 

comportamento). Como se verá mais adiante estes são componentes essenciais para 

a compreensão da Prevenção Situacional do Crime, objeto desta dissertação. 

Deste ponto em diante, analisaremos a contribuição de cada uma dessas 

teorias para a construção do conhecimento contemporâneo sobre a criminalidade e 

sua relação com o fenômeno de pesquisa.  

Apesar da organização cronológica das teorias e dos demais autores citados 

acima, passa-se a uma organização com fins a melhor compreensão do fenômeno de 

pesquisa e da própria teoria. Organizaremos a partir de um conceito agregador, a ideia 

da oportunidade que será fundamental segundo Cohen e Felson (1979) para 

compreensão da evolução do campo de conhecimento.  

Jacobs, Jeffery e Newman e a teoria da broken windowns, de uma forma 

secundária, começam a construir a base para a ideia da teoria da oportunidade, ainda 

que não a citem diretamente. Primeiro será feito uma descrição das suas teorias e 

depois se fará uma síntese mostrando como a oportunidade surgiu nas suas teorias. 

Posta a oportunidade pode-se desenvolver para um campo mais contemporâneo da 

Prevenção Situacional do Crime incorporando a Teoria da Escolha Racional, do 

Padrão do Comportamento e do Policiamento Orientado para o Problema como 

momentos que tem conceitos diferentes como se verá mais a diante. 

As principais teorias que iniciaram as pesquisas acerca da relação entre 

criminalidade e espaço físico foram às obras de Jane Jacobs, Jeffery e Newman 

(TASCA, 2013).  Com destaque para a obra de Oscar Newman que ganhou 

notoriedade nas décadas seguintes e influenciou as futuras pesquisas nesta temática.  

Para Jane Jacobs (1961) em seu livro “Morte e Vida das Grandes Cidades” 

(JACOBS, 2011, p. 29) as ruas e as calçadas desempenham um papel fundamental 

na garantia de segurança nas cidades. Estas devem ser pensadas de forma a garantir 

um fluxo frequente de pedestres durante todos os horários do dia e da noite e estimular 
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a vigilância natural dos espaços. A autora destaca também a importância de se ter 

espaços públicos e privados bem delimitados de forma clara e precisa. Áreas com 

essas características físicas aparentam serem mais seguras. 

Jacobs (1961) foi a primeira autora a propor a ideia de que o planejamento 

urbano poderia ajudar a revitalizar a vida nas ruas da comunidade e assim reduzir a 

criminalidade de rua (PERKINS; WANDERSMAN; RICH; TAYLOR, 1993).  Ela tratou 

sobre a influência que as características físicas do ambiente exercem na segurança e 

no controle da criminalidade e violência. No entanto, sua obra foi voltada ao 

planejamento urbano das cidades. 

 “Uma rua com infraestrutura adequada para receber desconhecidos 
e ter a segurança como um trunfo devido à presença deles – como as 
ruas dos bairros prósperos – precisa ter três características principais: 

Primeira, deve ser nítida a separação entre o espaço público e o 
espaço privado. O espaço público e o privado não podem misturar-se, 
como normalmente ocorre em subúrbios ou em conjuntos 
habitacionais. 

Segunda, devem existir olhos para a rua, os olhos daqueles que 
podemos chamar de proprietários naturais da rua. Os edifícios de uma 
rua preparada para receber estranhos e garantir a segurança tanto 
deles quanto dos moradores devem estar voltados para a rua. Eles 
não podem estar com os fundos ou um lado morto para a rua e deixa-

la cega. 

E terceira, a calçada deve ter usuários transitando ininterruptamente, 
tanto para aumentar na rua o número de olhos atentos quanto para 
induzir um número suficiente de pessoas de dentro dos edifícios da 
rua a observar as calçadas. Ninguém gosta de ficar na soleira de uma 
casa ou na janela olhando uma rua vazia. Quase ninguém faz isso. Há 
muita gente que gosta de entreter-se, de quando em quando, olhando 
o movimento da rua.” (JACOBS, 2011, p. 35-36). 

A expressão olhos da rua se refere às pessoas que exercem a vigilância 

natural sobre determinado lugar que frequenta.  Esta vigilância pode ser feita tanto 

pelos moradores que fiscalizam as ruas e calçadas de suas casas quanto por 

estranhos que estão circulando naquele espaço, podendo ser consciente (quando 

intencionalmente as pessoas olham as ruas com o intuito de cuidar e preservar o local) 

ou inconsciente, sem esta intenção.  

Esses espaços devem ser construídos para serem atrativos para que os 

moradores tenham interesse em olhar para a rua e também para incentivar estranhos 

a circular por ali, aumentando os olhos voltados para a rua. As construções devem ser 

pensadas de forma a permitir uma melhora na observação das ruas e calçadas.  
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Nessa perspectiva a presença de estranhos nas ruas e calçadas é um fator 

essencial para se garantir a segurança. 

As calçadas necessitam de atividades coletivas e diversificadas para manter 

o fluxo ininterrupto de pessoas/vigilantes. Segundo Jacobs (2011, p. 37) as calçadas 

devem ser pensadas de forma a estimular o uso em todo o período do dia, tanto no 

período diurno quanto noturno. Para tanto, devem ter um número significante de 

estabelecimentos privados e públicos em sua extensão, com uso variado, com 

estabelecimentos comerciais, de lazer, residenciais e outros, misturados na mesma 

área urbana. Essas características fazem com que as pessoas percorram toda a 

extensão das calçadas.  

No ano de 1971 C. Ray Jeffery escreveu o livro Criminal Behavior and the 

Physical Environment – Comportamento Criminal e o Ambiente Físico, onde 

apresentou a teoria da Prevenção do Crime Através da Arquitetura ou Crime 

Prevention Through Environmental Design, teoria conhecida pela sigla CPTED 

(BONDARUK, 2007).   

“O trabalho de Jeffrey nasce de pesquisas empreendidas com objetivo de 

ampliar o grau de segurança em escolas, e está voltado mais diretamente para a 

eliminação de delitos cometidos pela população jovem” (SOUZA; COPANS, 2009, p. 

16). Esta teoria propõe melhorar a qualidade de vida, reduzir a incidência do crime e 

a sensação de medo da população, a partir de um projeto adequado e utilização eficaz 

do espaço construído. 

Em 1972 o arquiteto e urbanista Oscar Newman publicou o livro Defensible 

space: crime prevention through environmental design. Em português o título foi 

traduzido como “Espaço Defensável: prevenção do crime pelo desenho ambiental” 

(RICARDO; SIQUEIRA; MARQUES, 2013, p. 203). Nessa, analisou a estrutura de 

áreas habitacionais, densidade populacional e sua relação com a criminalidade. O 

espaço defensável propõe que atributos físicos do ambiente podem afetar o 

comportamento das pessoas, agindo de forma a favorecer ou impedir delitos. 

A teoria surgiu a partir de um testemunho do autor que vivenciou a construção 

e a ruína do condomínio denominado “Pruitt Igoe” na cidade de St. Luis nos Estados 

Unidos da América e de outras duas experiências que influenciariam sua teoria: 

Condomínio “Carr Square Village” localizado do outro lado da rua de Pruitt Igoe e as 

ruas privadas de St. Louis (NEWMAN, 1996). 
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Diante da importância da Teoria do Espaço Defensável se faz necessário 

entender como esta teoria foi construída, seu ponto de vista teórico, elementos, 

conceitos básicos e as críticas sofridas. Esta foi uma das primeiras a enfrentar o 

fenômeno da relação crime e espaço físico, bem como ela enfrenta o conceito de 

territorialidade que estão presentes nas demais teorias que a sucederam. A partir dela 

diversas pesquisas foram desenvolvidas resultando a necessidade de estudá-la. 

O envolvimento dos moradores é um pressuposto da teoria na reestruturação 

dos espaços físicos e no desenvolvimento de senso de territorialidade e cuidado pelos 

espaços públicos, com o intuito de reduzir a criminalidade e estimular os investimentos 

privados. A ideia central é a autoproteção a partir da reestruturação física no layout 

das comunidades para permitir que moradores tenham maior controle das áreas 

próximas as suas casas. Essa reestruturação inclui as ruas e os jardins exteriores, 

seus edifícios e os lobbies e corredores dentro deles. (NEWMAN, 1996). 

A grande contribuição da Teoria do Espaço Defensável em sua primeira 

publicação foi evidenciar que as características físicas do ambiente influenciavam 

diretamente nos índices de criminalidade, não sendo objeto de pesquisa fatores 

socioeconômicos (NEWMAN, 1996, p. 25). Comprovou-se que o número total de 

unidades construídas no projeto e a altura das construções correlacionadas ao 

número de unidades dividindo a entrada de um prédio estavam ligados aos índices de 

criminalidade em determinado local. Estas características refletem o número de 

moradores dividindo as áreas comuns, dificultando que estes desenvolvam o 

sentimento de pertencimento àquele espaço e comprometendo a vigilância.  

De acordo com Souza e Compans (2009, p. 16), Newman identificou três 

causas que influenciavam o surgimento de condutas antissociais nos conjuntos 

sociais que pesquisou, sendo elas:  

o anonimato de seus habitantes, devido ao tamanho dos conjuntos; a 
falta de vigilância, que antes ocorria naturalmente na parte interior de 
edifícios; a inexistência de rotas propostas pelo desenho urbano 
formalizado, alternativas ao traçado em “labirinto” das configurações 

existentes. 

Uma característica importante para o espaço defensável é criar espaços que 

transmitam noções de territorialidade. A teoria defende que estas características 

estimulam os moradores a se apropriarem dos espaços públicos e semipúblicos e, 

com isso vigiar e cuidar destes espaços. Por outro lado, estas mesmas características 

poderiam inibir estranhos a praticar crimes naqueles locais. 
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A teoria propõe alterar os espaços físicos como forma de refletir diretamente 

nos índices de criminalidade. As alterações vão desde mudanças nas características 

físicas exteriores das residências, nos jardins e até mesmo nos espaços públicos 

como calçadas, ruas e parques.   

As características físicas exteriores das residências passam informações 

sobre os ocupantes. Quando estas estão bem conservadas produzem um duplo efeito. 

Primeiro transmitem um maior comprometimento e responsabilidade dos moradores 

(características da territorialidade). Segundo, influenciam a escolha do alvo pelos 

criminosos, que tendem a não escolher as residências ou locais mais bem 

conservadas, diminuindo as chances dessas residências serem escolhidas como 

alvos potenciais dos criminosos. 

O espaço defensável prevê aumentar as áreas privadas e semi-privadas, 

diminuir espaços públicos e semi-públicos, criar barreiras físicas (muros, cercas ou 

grades de segurança), barreiras simbólicas (ex., cercas baixas, plantações, jardins, 

paisagismo e decorações), e transmitir a sensação de ocupação da residência (carros 

estacionados na garagem, fumaça saindo da chaminé, e as luzes no interior da casa 

acesas).  

Outro elemento essencial para a teoria é que essas alterações no espaço 

físico devem facilitar a vigilância natural tanto de dentro quanto fora das residências, 

ou seja, a capacidade dos moradores, vizinhos e transeuntes de supervisionar áreas 

privadas e públicas. 

Ao se reduzir o número de moradores dividindo entradas e áreas comuns 

aumenta a possibilidade de cada morador exercer controle sobre as áreas semi-

privadas e sobre as áreas públicas nos arredores de sua moradia. Estas famílias 

podem reconhecer com mais facilidade moradores e estranhos, e se sentem no 

controle e no direito de exigir um uso aceitável daquelas áreas. 

Carpaneda (2008, p. 32) ainda vislumbra na obra publicada por Newman que 

“áreas seguras influenciam positivamente os espaços situados em seu entorno” e que 

a “manutenção dos espaços públicos contribui para a redução da percepção de 

abandono dos espaços residenciais e aparente vulnerabilidade dos habitantes”. 
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 Oscar Newman analisou em suas pesquisas três modelos de construções, 

sendo elas, “single-family”, “walkups” e “highrises”1. Ele concluiu que comportamentos 

de territorialidade são mais evidentes nas casas “single family”, pois, além da unidade 

de família, possuem as entradas e áreas privadas e semi-privadas muito próximas das 

áreas públicas fazendo aumentar a sensação de pertencimento destas.  

Nas construções de “walkups” as famílias dividem espaços comuns e, as 

áreas privadas e semiprivadas estão mais distantes das áreas públicas, 

comprometendo esse sentimento de apoderamento dos moradores sobre o espaço 

público. Este sentimento fica mais comprometido nas construções de “highrises”. 

Posteriormente, a Teoria avançou reconhecendo que a combinação de fatores 

físicos e sociais influencia os índices de criminalidade em projetos de classe baixa e 

projeto de classe média (NEWMAN, 1996, p. 26). No entanto, apesar das 

características socioeconômicas exercerem forte influência no índice de 

criminalidade, as características físicas das construções e do projeto pode melhorar 

os efeitos de muitos problemas criados pela concentração de questões sociais. 

(NEWMAN, 1996, p. 26). 

Os fundamentos da Teoria do Espaço Defensável foram aplicados com 

sucesso por Oscar Newman em vários projetos nos Estados Unidos da América, como 

por exemplo, em Five Oaks, Dayton, Ohio onde criou mini bairros, em um projeto de 

casas localizado em South Bronx e também em casas públicas na cidade de Yonkers 

ambos no estado de Nova York. 

Partindo de um olhar da teoria da oportunidade, que será mais amplamente 

abordada posteriormente, a teoria do espaço defensável propôs reduzir a 

oportunidade do crime acontecer, atuando diretamente no alvo e no guardião capaz 

de evitar o crime. Ao propor barreiras físicas e simbólicas Newman buscava dificultar 

as chances de o alvo ser escolhido pelos criminosos e, ao estimular o sentimento de 

territorialidade nos moradores ele buscava além de dificultar o alvo, aumentar os 

                                                             
1 Optou-se por manter em inglês as palavras que se referem aos três modelos de construções 

porque não há uma tradução específica em português para “walkups” e “highrises”. Apenas 
possui tradução correspondente as casas “single family”, sendo utilizado no Brasil o termo 
casas unifamiliares. “Walkups” pode ser traduzido como prédios de média e baixa altura que 
não possuem elevadores. As construções “highrises” correspondem a prédios em altura com 
variadas entradas que possuem elevadores. Para tanto, ver obra de Oscar Newman (1996, p. 
14-17). 
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agentes capazes de impedir o crime de ocorrer. Também causaria um impacto no 

criminoso ao desestimulá-lo a praticar o crime naquele local. 

A teoria de Jacobs e a teoria de Newman se assemelham ao darem ênfase à 

necessidade de a infraestrutura do ambiente contribuir para que os moradores 

exerçam a vigilância natural dos espaços públicos (TASCA, 2013). Por outro lado, as 

duas teorias se distanciam, na medida em que Newman repudia a presença de 

estranhos no interior das comunidades, pretendendo com suas proposições diminuir 

os espaços públicos e dificultar a presença de estranhos. No entendimento de Jacobs, 

como apresentado acima, a presença de estranhos é essencial para reduzir os índices 

de criminalidade. 

Na visão de Souza e Compans (2009, p. 16) a teoria de Newman se aproxima 

da teoria de Jeffery por partir do mesmo pensamento da chamada teoria da 

oportunidade, “que destaca a importância de três pilares para a reflexão sobre 

segurança: a figura do delinquente, a vítima e a situação, e a ideia de que ocorrem 

delitos em determinados espaços devido às oportunidades de localização que se 

oferecem no entorno físico”. Para Tasca (2013) as teorias de Jacobs, Newman, Jeffery 

e a de Wilson e Kelling, buscaram reduzir o crime com base em estratégias 

ambientais, tentando compreender a estrutura da oportunidade gerada pelo ambiente. 

O espaço urbano poderia contribuir para a prática criminal, tanto de forma a estimular 

o crime quanto a desinibi-lo.  

Uma diferença importante entre as teorias de Newman (1972) e de Jeffery 

(1971) foi o valor atribuído ao social (SOUZA; COMPANS, 2009, p. 17). A teoria de 

Jeffery foi mais abrangente ao atribuir valor aos aspectos da estrutura social dos 

moradores enquanto Newman somente abordou a importância da vigilância exercida 

pelos moradores.  

As teorias de Jeffery e Newman são reconhecidas por Souza e Compans 

(2009) como CPTED de 1ª geração. 

Cozens, Saville e Hillier (2005) referenciam a Moffat (1983) por ter identificado 

em revisão de literatura seis características principais do CPTED de 1ª geração (figura 

1): 1) territorialidade; 2) vigilância informal e formal; 3) controle de acesso; 4) 

imagem/manutenção; 5) atividade suporte; e 6) dificuldade do alvo. 

Figura 1 – Dimensões associadas ao conceito de CPTED de 1ª geração. 
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Fonte: Cozens, Saville e Hillier (2005). 

 

Na busca de um maior entendimento da teoria, aqui se fará uma síntese com 

base em alguns autores sobre cada um dos elementos centrais, para tanto, não 

criticando esses elementos, mas simplesmente descrevendo.  

Há críticas a esses elementos formulados por outras áreas do conhecimento, 

por exemplo, o conceito de surveillance ou vigilância na contemporaneidade foi 

estudado por Foucault (2002) em sua obra vigiar e punir quando trata do sistema 

panóptico. Para ele a vigilância é um dos dispositivos essenciais para o exercício do 

poder, ao lado da punição. O sistema panóptico trata de uma construção arquitetônica 

que permite ao vigia, em tempo integral, uma plena visão de tudo que acontece no 

seu interior, mantendo controle sobre os encarcerados.  Este sistema propôs atuar 

diretamente nas pessoas vigiadas como disciplinador de comportamento e induziria 

um estado de consciência e de permanente visibilidade nas pessoas vigiadas e com 

isso se asseguraria o funcionamento automático do poder e respeito às regras 

vigentes. Com a constante vigilância os criminosos optariam por não praticar condutas 

que sejam reprovadas pelo poder vigente, pois se sentiriam observados ou na 

possibilidade de serem. 
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A territorialidade (Territoriality) é o princípio basilar do CPTED e serve de 

fundamento para os demais princípios. Transmite noção de propriedade, de 

pertencimento a alguém, seja individual ou coletiva. (COZENS; SAVILLE; HILLIER, 

2005).  

O sentimento de propriedade é fortalecido a partir da identificação e 

compreensão dos espaços pelos moradores. Para conseguir este fortalecimento 

territorial podem-se empregar elementos de “design” e alteração dos espaços como 

calçados e paisagens. Uma definição clara entre os espaços públicos e privados 

também podem desempenhar um importante papel. 

Bondaruk (2007, p. 80) ao citar Pease e Pease (2005, p. 126) demonstra 

existir espaços determinados psicologicamente e culturalmente, chamados de zonas 

de distância, nos quais os seres humanos carregam consigo como um espaço 

pessoal, e a medida que o espaço vai se distanciando do corpo vai se tornando zona 

social ou zona pública. O ser humano tende a defender as zonas íntima e pessoal 

com maior intensidade, pois sua noção de propriedade é maior do que nas zonas 

social e pública, porém estas duas últimas zonas devem ser respeitadas como área 

sob cuidado da pessoa que a possui. Para reforçar a territorialidade cada pessoa deve 

abranger as áreas próximas ao seu domicílio ou residência, cuidando, vigiando, 

coibindo atitudes antissociais ao seu alcance. 

A vigilância (Surveillance) é a capacidade do ambiente em promover 

oportunidades de vigilância natural ou informal aos moradores e agentes de 

segurança pública. Potenciais infratores ao se sentirem observados, mesmo que não 

estejam, podem desistir de praticar o crime, pois as chances de serem identificados e 

presos são maiores. (BONDARUK, 2007; TASCA, 2013). Cozens, Saville e Hillier 

(2005) demonstram existir a vigilância natural, a vigilância formal ou organizada 

(policiais e vigilantes privados, por exemplo) e a vigilância mecânica (iluminação 

pública, circuito fechado de televisão – CFTV, etc.). 

O controle de acesso (Access control) reduz as oportunidades de ocorrência 

do crime por meio da restrição de acesso aos potenciais alvos, e faz aumentar a 

sensação de risco nos potenciais infratores. Este mecanismo do CPTED inclui 

estratégias natural/informal (definição do espaço), formal/organizado (ex. vigilantes, 

porteiros, etc.) ou mecânico (fechaduras, portões, dentre outros) (BONDARUK, 2007; 

COZENS; SAVILLE; HILLIER, 2005; TASCA, 2013). 
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A proteção de alvos ou vítimas (Target hardening) prevê a instalação de 

alarmes, cercas, grades, muros, trancas, e outros mecanismos com objetivo de 

ampliar o esforço que o agressor terá que fazer para cometer um delito. Tais 

instrumentos não devem ser utilizados de forma excessiva e em conflito com outros 

princípios do CPTED, por ter a possibilidade de gerar o que se denomina “efeito 

fortaleza”, e, por conseguinte, gerar a imagem de um ambiente hostil e perigoso. 

(BONDARUK, 2007; COZENS; SAVILLE; HILLIER, 2005; TASCA, 2013).  

A imagem/manutenção (Image/Management), indicador físico relevante de 

coesão social e controle social informal, busca promover uma imagem positiva 

decorrente da manutenção constante do ambiente construído (condições físicas, 

aparência do bairro, de suas edificações, ruas e espaços públicos) (BONDARUK, 

2007; COZENS; SAVILLE; HILLIER, 2005; TASCA, 2013).  

Atividade suporte (Activity support) envolve o emprego do design e sinalização 

para estimular padrões intencionais de utilização do espaço público, buscando tornar 

locais que tenham usos que gerem risco de vitimização (como aqueles em que há 

transações em dinheiro) em ambientes seguros pela geração de movimento, de 

atividade. Estão incorporadas nesta dimensão, preocupações relacionadas à 

permeabilidade (nível de tráfego de veículos e movimento de pedestres) e o uso misto 

do espaço em uma comunidade, no sentido de ampliar e diversificar o rol de atividades 

compatíveis, tanto em termos de localização quanto de tempo (COZENS; SAVILLE; 

HILLIER, 2005; TASCA, 2013). 

A partir da teoria do Espaço Defensável diversos autores se propuseram a 

estudar a relação do crime e ambiente físico, deixando suas contribuições. 

 Macdonald e Gifford (1989) descreveram como autores estudaram as 

características da teoria do espaço defensável. Diversas pesquisas comprovaram a 

importância da teoria na prevenção do crime, enquanto para alguns não ficou 

evidenciado que a teoria impede a prática do crime. As pesquisas citadas por 

Macdonald e Gifford focaram seus estudos nos aspectos da territorialidade e da 

vigilância, algumas analisando os dois aspectos ao mesmo tempo enquanto outras 

analisaram somente um dos aspectos.  

Brown e Altman (1983) evidenciaram a importância das características 

territoriais e de vigilância ao fazer análise comparativa de casas com mais 

probabilidade de ser furtadas e casas com menos probabilidade. Para eles a teoria 
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deveria incluir dois outros aspectos. Propuseram a inclusão de duas novas categorias 

territoriais (Detectabilidade e Clima Social) a serem analisadas, além das categorias 

propostas por Newman: barreiras físicas, barreiras simbólicas e vestígios de 

ocupação.  

A detectabilidade inclui aspectos visuais ou auditivos da casa e de pessoas 

perto, por exemplo, proximidade de árvores e cão latindo.  

O clima social refere-se à evidência comportamental do interesse individual 

ou compartilhado em defesa da área, por exemplo, desafio do residente para abordar 

estranhos ou à ocorrência de comportamentos desviantes perto da casa. 

Para a pesquisa com praticantes de furto de habitações unifamiliares 

realizada por Macdonaldo e Gifford (1989) as características de territorialidade que 

dão suporte a teoria do espaço defensável teve efeito contrário ao previsto por 

Newman. Estes autores confirmaram que as propriedades vigiadas, particularmente 

aquelas que são vigiadas da rua, são mais susceptíveis de ser evitadas por ladrões. 

No entanto, nenhuma das três categorias (barreiras físicas, barreiras simbólicas e 

vestígios de ocupação) levou os assaltantes a dizer que evitariam as casas. As 

barreiras simbólicas e barreiras físicas incentivam a ação criminosa por passar a 

sensação de possuir bens de alto valor em seu interior. As barreiras físicas muitas das 

vezes são fáceis de serem superadas e uma vez transpostas auxilia a encobrir a visão 

da rua e a visão dos vizinhos. Os assaltantes teriam como preocupação central o fato 

de encontrar os moradores nas residências, mas preferem testar os vestígios de 

ocupação por não serem confiáveis.  

Vale ressaltar que a pesquisa de Newman tem alcance limitado segundo o 

entendimento de Brantingham e Brantingham (1993, p. 13) pois analisou somente 

complexos residenciais de baixa renda, aparentemente assumiu que os crimes são 

cometidos por pessoas de fora da comunidade não levando em consideração que os 

próprios moradores também podem cometer crimes e, identificou caminhos que 

acreditou desviar a conduta criminosa para outros alvos em potencial, porém, “não fez 

distinção entre tipos de crime ou entre as características ou motivações das pessoas 

que cometem crimes e não tratou de maneira séria o pano de fundo em que os eventos 

criminosos ocorrem”. 

A teoria do espaço defensável abordou as questões sócioeconômicas do 

ambiente que influenciam a prática do crime somente em um segundo momento. 
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Os fatores socioeconômicos foram estudados pela teoria das Janelas 

Quebradas ou Broken Windows, influenciando o avanço do CPTED de 1ª geração. 

Esta, como as teorias anteriores, estudou o impacto das condições ambientais na 

segurança de espaços urbanos (TASCA, 2013). 

A teoria das Janelas Quebradas (KELLING, 2015) demonstrou a relação de 

causalidade entre desordem (física e social) e criminalidade.  As condições de 

desordem social (ex. vadiagem, consumo de bebida alcóolica em público e 

prostituição) e desordem física (ex., lotes baldios, lixo e construções abandonadas) 

causam aumento do medo nos moradores e trabalhadores da comunidade. O medo 

faz muitas famílias fixas do bairro a se mudarem e os demais moradores a se isolarem 

e evitarem os outros. O anonimato aumenta e o nível de controle social informal 

diminui. A ausência de controle e o aumento de desordem atraem mais potenciais 

infratores para a área e com isso aumenta o comportamento criminoso mais grave 

(WELSH; BRAGA; BRUINSMA, 2015). 

Sinais de desordem têm como consequência estimular a decadência física e 

social do local, bem como passam a mensagem que os moradores não protegem sua 

comunidade (TASCA, 2013, p. 55).  As condutas de desordem transmitem uma ideia 

de deterioração, de desinteresse, despreocupação, ausência de leis e regras, e por 

consequência estimulam mais desordem.  

De acordo com Kelling (2015) os primeiros sinais de desordem devem ser 

combatidos pelos moradores e pelos órgãos públicos, para se evitar os efeitos 

danosos. O descaso, a falta de punição dos pequenos delitos e contravenções pode 

levar a condutas cada vez mais graves. A polícia e a comunidade devem trabalhar 

juntos na prevenção da desordem. 

Em decorrência das pesquisas realizadas nas últimas décadas, os avanços e 

as críticas, o CPTED foi aperfeiçoado e permitiu uma abordagem mais abrangente do 

ambiente ao incorporar novas dimensões ao conjunto de conhecimentos adquiridos 

até então. O CPTED de 2ª geração, como é chamado, considera aspectos físicos e 

sociais do ambiente (COZENS; SAVILLE; HILLER, 2005), “além de agregar a 

avaliação de risco, perfil sócio-econômico e demográfico e, principalmente, a 

participação ativa da comunidade” (TASCA, 2013, p. 56) na apropriação e 

manutenção dos espaços. 
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Em síntese, a teoria reconheceu em sua origem a importância dos fatores 

físicos como forma de reduzir os índices de criminalidade. Posteriormente agregou o 

conhecimento de que fatores sócios econômicos também influenciam o crime.  

Partindo da descrição das teorias basilares trabalhadas até esse momento 

para fazer uma análise comparativa entre elas identifica-se que o ambiente é um dos 

elementos centrais para todos esses autores. 

Jacobs, Jeffery e Newman concordam que o ambiente tem que proporcionar 

mais visibilidade dos espaços públicos e privados, favorecendo a vigilância natural 

destes. Por essa perspectiva, conhecer o ambiente auxilia a entender o crime. As 

características das construções das casas (tamanho e quantidade das casas na rua, 

posições de janelas e portas) e delimitação dos espaços públicos e privados são 

fatores que auxiliam nesta tarefa. 

Newman e Jacobs divergem quanto à presença de estranhos. Na visão de 

Newman o ambiente deve possuir barreiras físicas, simbólicas e, ruas projetadas para 

reduzir o fluxo de estranhos no local e favorecer o sentimento de territorialidade. Em 

sentido oposto Jacobs percebe que o ambiente deve possuir número variado de 

residências, estabelecimentos públicos e privados que estimulem o fluxo de pessoas 

durante as 24 horas do dia. 

Apesar de algumas divergências entre as teorias até aqui estudadas, entende-

se que todas já trabalhavam com a ideia da oportunidade que o ambiente proporciona 

ao crime ocorrer. Conhecer os fundamentos da teoria da oportunidade auxilia a 

entender como o ambiente pode ser utilizado para reduzir a criminalidade. 

Ao final, segue um quadro sinóptico com os principais pontos abordados pelas 

teorias analisadas (figura 2). 

 

Figura 2: Quadro sinóptico. 

 

OLHOS DA RUA – JACOBS 

Área de 
atuação 

Voltada ao planejamento urbano das cidades.  
As características físicas do ambiente influenciam a segurança e o 
controle da criminalidade e violência. 

Tipos de crimes Não fez distinção entre os tipos de crimes. 

 
 
Territorialidade 

Presente na obra de Jacobs com a ideia de que os moradores têm 
que cuidar e vigiar dos espaços públicos ao entorno de sua moradia. 
Esta característica é para ser estimulada com a estrutura física das 
casas e também com o fluxo de pessoas na rua que estimulam os 
moradores a ficarem nas janelas observando as ruas e calçadas. 
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Vigilância 

Tem como ideia central a necessidade de vigiar os espaços públicos 
e privados seja de forma consciente quanto inconsciente. Abarca 
tanto a vigilância natural exercida por moradores e empresários 
quanto à exercida por estranhos que transitam no local.  

Presença de 
estranhos 

Ponto relevante nesta teoria como forma de aumentar a vigilância. 
Tem como proposta aumentar o número de pessoas em determinado 
local, principalmente estranhos. 
Esta teoria exige: fluxo ininterrupto de pessoas durante todo o 
período do dia e da noite, variedades de casas e de estabelecimentos 
públicos e privados a estimular o fluxo de pessoas. 

Ruas e 
calçadas 
 
Espaços 
Públicos e 
privados 

As ruas e calçadas são os órgãos vitais de uma cidade, pois é nelas 
que se dá toda a integração e convivência de uma sociedade, sendo 
que os principais protagonistas do uso e ocupação das ruas e 
calçadas são as pessoas. Rua deve ter infraestrutura adequada para 
receber estranhos. Calçada deve ter usuários transitando 
ininterruptamente. 
Nítida separação entre o espaço público e o espaço privado. 
Espaços atrativos. 

Oportunidade 
do crime 

Propôs reduzir a oportunidade do crime acontecer atuando 
diretamente no alvo e no guardião capaz de evitar o crime.  A 
vigilância aumenta o número de guardião capaz de impedir o crime 
reduzindo as chances de o alvo ser considerado adequado pelo 
criminoso. 

 

CPTED – JEFFERY 

Área de atuação Ampliar o grau de segurança em escolas, e está voltada 
mais diretamente a eliminação de delitos cometidos 
pela população jovem. 
Utilização melhor do ambiente para reduzir a 
criminalidade. 

 

TEORIA DO ESPAÇO DEFENSÁVEL - NEWMAN 

Área de atuação Analisou conjuntos habitacionais de famílias de baixa renda, com 
pressuposto de reestruturação dos espaços físicos e 
desenvolvimento do senso de territorialidade e cuidado pelos 
espaços públicos. 
1º momento – reconheceu que atributos físicos do ambiente podem 
afetar o comportamento das pessoas, agindo de forma a favorecer 
ou impedir delitos. 
2º momento – reconheceu que características sociais do ambiente 
também influenciam o crime. 

Territorialidade Característica basilar. Fundamento para todas as características 
desta teoria e também de outras que se desenvolveram após 
Newman. Transmite responsabilidade dos moradores. 

Vigilância  Um dos pontos principais da teoria é a necessidade de se vigiar os 
espaços principalmente por meio de uma vigilância realizada pelos 
próprios moradores (vigilância natural). Apesar de não tratar 
especificamente da vigilância formal, entende-se que este ponto 
também tinha relevância para Newman ao propor controle de 
acesso, iluminação pública, etc. 

Controle de 
Acesso 

Proposta de controlar a entrada e saída das pessoas. 
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Estrutura física 
do ambiente 

Ele propôs aumentar as barreiras físicas, simbólicas, controle de 
acesso, manutenção da estrutura física, aumentar áreas privadas e 
reduzir os espaços públicos e semipúblicos, reduzir áreas comuns 
e o número de pessoas dividindo essas áreas comuns. 

Presença de 
estranhos 

Rechaça a presença de estranhos no local, por dificultar o senso de 
territorialidade nos moradores que não reconhecem os seus 
vizinhos e tendem a não vigiar e tomar conta dos espaços públicos 
e das casas da vizinhança. 

Oportunidade do 
crime 

Propôs reduzir a oportunidade do crime acontecer atuando 
diretamente no alvo e no guardião capaz de evitar o crime.  
As barreiras físicas e simbólicas dificultam as chances do alvo ser 
escolhido pelos criminosos. 
Ao estimular a territorialidade nos moradores buscava além de 
dificultar o alvo, aumentar os agentes capazes de impedir o crime 
de ocorrer.  
Essas características do ambiente desestimulam o criminoso a 
escolher determinado local para praticar o crime. 

 
BROKEN WINDOWS 

Área de atuação Relação de causalidade entre desordem (física e social) e 
criminalidade. 
Política de segurança pública no enfrentamento ao crime, tendo 
como visão fundamental a desordem como fator de elevação dos 
índices de criminalidade. 

Territorialidade Trabalha com esta ideia ao propor que a comunidade e a polícia 
não trabalham juntas para controlar e reduzir a desordem física e 
social do ambiente. Para ele a comunidade é uma das responsáveis 
por não cuidar e se apoderar dos espaços. Os primeiros sinais de 
desordem devem ser combatidos. 
As condutas de desordem transmitem uma ideia de deterioração, 
de desinteresse, despreocupação, ausência de leis e regras. 
Crimes menos graves e contravenções penais se não forem 
combatidas levam a si 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 TEORIA DA ATIVIDADE ROTINEIRA E TEORIA DO PADRÃO DO CRIME 

 

A abordagem da atividade rotineira foi primeiramente apresentada por 

Lawrence Cohen e Marcus Felson em 1979. Estes autores escreveram sobre crimes 

predatórios e concluíram que a oportunidade era uma das principais causas do crime. 

Esta abordagem propôs estudar os atos criminosos, não tendo a pretensão de estudar 

os criminosos ou suas motivações para a prática delitiva.  

Para Cohen e Felson (1979, p. 588) a maioria dos atos criminosos requerem 

a convergência no espaço e no tempo de um provável agressor, alvo adequado e a 

ausência de um guardião capaz de impedir o crime. Assim, o crime está condicionado 
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à ocorrência destes três elementos, os quais devem estar presentes ao mesmo tempo 

em um mesmo local. Sem esta convergência não se pode dizer que existe a 

oportunidade de o crime ocorrer. Esses elementos foram representados na figura de 

um triângulo, conforme abaixo (figura 3). 

Figura 3: Triângulo básico do crime 

 

The Chemistry for Crime 

 

                                                                                2   Capable guardian 

 

 

 

 

 

 

                                         3                                                                 1 

                            Likely Ofender                                               Suitable Target 

                                                                                                            

Fonte: Fonte e Clarke, 1998, p. 4. 

 

Na visão de Brantigham e Brantigham (1993) o provável agressor é uma 

pessoa predisposta a cometer o crime, ou seja, aquele que está com vontade de 

praticar a conduta criminosa. No entanto, a abordagem da atividade rotineira não se 

propôs a estuda-lo, mas simplesmente assumiu que ele existe (FELSON; CLARKE, 

1998), “já que a ganância e o egoísmo humano são explicações suficientes para a 

maioria das motivações para o crime” (CLARKE; ECK, 2013, p. 38). 

No que se refere ao alvo adequado, este pode ser tanto uma pessoa quanto 

um objeto (CLARKE; ECK, 2013). Isto porque para o alvo ser considerado adequado 

depende do que o criminoso procura. Em alguns crimes a vítima sequer está presente 

como ocorre em casos de furto de eletrônicos a residência. A situação e o local em 

que este alvo se encontra também devem ser levados em consideração, pois 

interferem na forma como o alvo é percebido pelo criminoso (BRANTINGHAM; 

BRANTINGHAM, 1993). 
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De acordo com Felson e Clarke (1998, p. 5) existem quatro elementos que 

influenciam o risco de um alvo ser objeto de crime: valor, inércia, visibilidade e 

acessibilidade. Para os autores os criminosos estão interessados em alvos que eles 

valorizam. A inércia refere-se à possibilidade ou impossibilidade de o objeto ser levado 

de um local para outro devido a seu peso. A visibilidade está relacionada à exposição 

do alvo para o criminoso. O acesso refere-se às características que torna mais fácil 

para o criminoso chegar ao alvo, por exemplo, a forma como a rua foi projetada, 

objetos próximos a porta e etc. 

Por guardião capaz de impedir o crime se entende por qualquer pessoa 

(FELSON; CLARKE, 1998) ou dispositivo de segurança (CLARKE; ECK, 2013) que 

esteja presente ou nas proximidades do local que desencorajaria o criminoso em 

praticar o crime. São exemplos de guardião, o vizinho, um transeunte, o porteiro, o 

policial, vigilantes, sistema de segurança, etc. 

Felson e Clarke (1998, p. 5) destacam que os índices de criminalidade podem 

aumentar mesmo sem aumentar o número de criminosos. Para tanto, basta ter mais 

alvos adequados ou que infratores possam chegar ao alvo sem a presença de 

guardiões. Isto também significa que a vida da comunidade pode mudar para produzir 

mais oportunidades para o crime sem qualquer aumento na motivação criminal.  

Para um criminoso determinar quando a oportunidade está presente ele faz 

um juízo de valor subjetivo. A percepção do agressor é relevante para se determinar 

quando um alvo se insere na qualidade de adequado. O mesmo alvo pode ser 

percebido como adequado para um agressor e não ser assim considerado para outro. 

Vários elementos devem ser levados em consideração para se definir a oportunidade, 

por exemplo, a experiência de vida do indivíduo, o alvo procurado, que tipo de crime 

pretende cometer, quando um alvo potencial se insere na classe de pessoas ou coisas 

que podem ser consideradas adequadas e o local e situação adequado onde irá 

cometer o crime.  

Esta teoria acredita que a estrutura das atividades rotineiras da vida 

cotidiana é um fator que influenciam a oportunidade do crime pois podem facilitar a 

convergência dos três elementos no tempo e no espaço. Para se evitar a prática do 

crime, pode-se agir de forma a impedir que um dos elementos esteja presente. Pode-

se dificultar o alvo, aumentar ou facilitar a presença de guardiões e também buscar 

reduzir a presença de criminosos motivados. (COHEN; FELSON, 1979, p. 589). 
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O conceito de atividade rotineira de acordo com entendimento de Cohen e 

Felson (1979, p. 593) compreende qualquer atividade que se torne recorrente na vida 

cotidiana e fornece para a população suas necessidades. Assim, as atividades de 

rotina incluem trabalho formalizado, bem como o fornecimento de alimentos, abrigo, 

sexo, lazer, interação social, aprendizagem e educação dos filhos. Atividades de rotina 

podem ocorrer (1) em casa, (2) em posto de trabalho longe de casa, e (3) em outras 

atividades fora de casa. Este último pode envolver principalmente os membros da 

família ou outros. 

Com base na teoria das atividades rotineiras Brantingham e Brantingham 

(1993) desenvolveram a teoria do padrão do crime. Os padrões de criminalidade local 

pode nos dizer muito sobre como as pessoas interagem com o ambiente físico, 

produzindo mais ou menos oportunidades para que o crime ocorra (FELSON; 

CLARKE, 1998, p. 6).   

Esta teoria leva em consideração como as pessoas e os objetos envolvidos 

no crime se movimentam no tempo e no espaço (FELSON; CLARKE, 1998), para 

descrever como infratores encontram alvos no decurso de suas rotinas diárias 

(CLARKE; ECK, 2013, p. 64). 

Apesar da complexidade do crime e da individualidade na percepção da 

oportunidade, geralmente, a maioria dos crimes apresentam padrões de 

comportamento criminoso, no qual a pessoa que comete o crime aparenta seguir 

padrões de decisões (consciente ou inconsciente) que outros avaliam aceitável. Esses 

padrões são seguidos para escolher o alvo adequado e um bom local para a prática 

do crime (BRANTINGHAM; BRANTINGHAM, 1993, p. 9). 

Para Brantigham e Brantigham (1993) os crimes ocorrem em locais de 

atividades rotineiras. Estes autores defendem que os criminosos passam a maior 

parte do seu tempo em atividades não criminosas e, os crimes são praticados nos 

locais em que eles mais conhecem. Ou seja, os crimes tendem a acontecer próximo 

a moradia dos criminosos, nos locais que frequentam ou em suas proximidades, ou 

ainda no caminho entre estes locais. Para estes autores quando uma área é bem 

conhecida por criminosos, "proximidade" cobre uma área muito mais ampla longe da 

estrada principal. Quando a área é menos conhecida, locais de crime agrupam mais 

perto da principal via de percurso. 
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Clarke e Eck (1998, p. 65), apropriando-se dos trabalhos desenvolvidos por 

Brumwell e por Wernicke, comentam que os criminosos tendem a praticar crimes nas 

proximidades de suas casas. Andy Brumwell demonstrou que criminosos costumam 

praticar crimes entre 1 a 3 km de suas residências. Ao analisar jovens infratores entre 

11 a 17 anos, Susan Wernick apresentou informações na Conferência Nacional de 

Mapeamento de Crimes de 2000 do Instituto Nacional de Justiça em San Diego, 

Califórnia, de que a distância percorrida pelos infratores aumenta conforme sua idade 

aumenta, variando entre 1,05 milhas de sua casa a 2,7 milhas.  

Nesta perspectiva a forma como as cidades foram construídas e se 

desenvolveram ao longo de sua existência, criam esses locais de concentração de 

atividades, onde os crimes tendem a ocorrer com maior frequência. Esses locais são 

mais conhecidos e frequentados pelos indivíduos, tanto infratores quanto vítimas, 

potencializando o surgimento da oportunidade para o crime. Assim, a maioria dos 

crimes tende a ocorrer em um número limitado de locais e situações (BRANTINGHAM; 

BRANTINGHAM, 1993). 

A teoria do padrão do crime trabalha com três conceitos principais: nós de 

atividade (locais de concentração de atividade), caminhos entre os nós de 

atividade e as margens (BRANTINGHAM; BRANTINGHAM, 1993). Os crimes 

tendem a ocorrer nesses locais. Passa-se a detalhar cada um destes conceitos 

segundo o autor. 

Os locais de concentração de atividade ou nós de atividade, como o próprio 

nome prenuncia, referem-se aos locais onde concentram intensa atividade com um 

grande fluxo de pessoas, bem como suas proximidades.  

Para Felson e Clarke (1998, p. 6), nós é um termo de transporte, refere-se ao local 

onde as pessoas viajam para e de. Tais lugares não só pode gerar crime dentro, mas 

também nas proximidades. São exemplos de locais de nós de atividade, avenidas 

principais, centro da cidade, hospitais, escolas, órgãos públicos em geral, 

estabelecimentos comerciais como bancos, etc.  

Os caminhos entre os locais de concentração são os caminhos que servem 

de passagem entre um ponto de concentração de atividade e outro.  

As margens são locais que possuem características evidentes de uma 

mudança entre uma parte e outra. Refere-se “aos limites das áreas onde as pessoas 

vivem, trabalham, fazem compras ou buscam entretenimento” (CLARKE; ECK, 2013, 
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p. 64).  São vários os locais na cidade que podem evidenciar essas mudanças, como 

por exemplo, casas logo após uma rua comercial, as laterais dos parques, as laterais 

de bairros residenciais, as laterais de áreas comerciais e até mesmo as avenidas 

principais podem criar margens. Segundo Clarke e Eck (2013, p. 64) “alguns crimes 

são mais prováveis de ocorrerem nestas margens – tais como ataques raciais, roubos, 

ou furtos a lojas”. Essas áreas promovem o encontro de pessoas desconhecidas de 

diversas partes da cidade favorecendo a prática de crimes por pessoas estranhas 

aquela localidade.  

As margens podem criar áreas onde estranhos são mais facilmente aceitos 

porque eles estão presentes com frequência e se sentem legitimados, enquanto os 

interiores dos bairros podem construir territórios onde estranhos se sentem 

desconfortáveis e sujeitos a serem desafiados. (BRANTINGHAM; BRANTINGHAM, 

1993, p. 18). 

A teoria do padrão do crime parte dos pressupostos que os criminosos tendem 

a procurar por alvos adequados próximos aos locais de nós de atividade pessoais (ex. 

casa, escola e área de entretenimento) e nos caminhos destes locais, bem como, que 

os caminhos que as pessoas frequentam na sua rotina de vida diária guardam relação 

com os locais onde são vítimas (BRANTINGHAM; BRANTINGHAM, 1993). Os trajetos 

que as pessoas fazem no decorrer de suas atividades cotidianas e os nódulos em que 

vivem explicam os riscos de vitimização como também os padrões de crime (CLARKE; 

ECK, 2013, p. 64). 

Esta teoria busca conhecer todo e qualquer processo que faz as pessoas se 

deslocarem entre os nós de atividade e seus caminhos (ex. fluxo de pessoas que 

transitam de casa para o trabalho, fechamento de bares, saída das crianças da escola, 

fim de expediente dos estabelecimentos comerciais e públicos, etc.), sendo este o 

motivo porque a teoria do padrão do crime presta tanta atenção para a distribuição 

geográfica do crime e o ritmo diário de atividade (FELSON; CLARKE, 1998, p. 6).  

Esses pesquisadores geram mapas de crime para diferentes horas do dia e 

dias da semana, relacionando tipos específicos de crimes aos fluxos de pessoas que 

transitam entre os nós e os caminhos (BRANTIGHAM; BRANTIGHAM, 1993; 

CLARKE; ECK, 2013; FELSON; CLARKE, 1998). 

Como cada crime específico guarda características particulares relevantes 

que os diferenciam de outros crimes, torna-se importante entender as características 
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de cada tipo de crime. Estes, muitas das vezes se diferem, na motivação, nos meios 

empregados, no modo de agir do agressor e da vítima, no local adequado para a 

prática do crime, etc. Enquanto para alguns criminosos o local adequado para praticar 

crimes seria o que concentra maior fluxo de pessoas, para outros seria o local com 

pouca movimentação de pessoas ou até mesmo local com ausência de pessoas. Por 

exemplo, um criminoso que pretende furtar objetos de uma casa tende a procurar 

casas em que os proprietários estejam ausentes, enquanto praticantes de furto de 

carteiras procuram locais mais movimentados. 

A teoria da atividade rotineira e teoria do padrão do crime ajudam a entender 

a concentração da oportunidade do crime em locais e horários determinados. 

(FELSON; CLARKE, 1998). 

Apresentada estas duas teorias parte-se para analisar como o roubo de 

veículos pode ser trabalhado a partir deste conhecimento adquirido. 

Se apropriando da visão da atividade rotineira e trazendo para o roubo de 

veículos deve-se prestar atenção a como o ambiente favorece o surgimento da 

oportunidade para o crime acontecer, ao produzir locais que influenciam os três 

elementos (agressor potencial, alvo adequado e ausência de guardião) de 

convergirem com maior frequência no tempo e no espaço. As informações relevantes 

são as relacionadas aos elementos com ênfase na identificação das características 

do local em que o roubo está ocorrendo com maior e menor frequência. Buscar 

informações sobre o fluxo de pessoas nos diferentes horários, dias e dias da semana 

ajuda a entender a atividade rotineira das pessoas e como se relaciona ao roubo de 

veículos. Ela permitirá entender como, onde e quando o roubo de veículos está 

ocorrendo e, se há uma relação com os locais que as pessoas rotineiramente se 

movimentam. 

A teoria do padrão do crime está em consonância com a abordagem da 

atividade rotineira, e propõe analisar o fluxo diário de atividades e sua relação com o 

roubo de veículos para identificar padrões. Para esta o roubo de veículos tende a 

acontecer nos locais de maior concentração de atividade, nos caminhos entre os nós 

ou nas margens. Conhecer os locais e horários de concentração do fenômeno ajuda 

a relacionar ao fluxo das atividades rotineiras. 

Ao final, segue um quadro sinóptico com os principais pontos abordados pelas 

teorias analisadas (figura 4). 
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Figura 4: Quadro sinóptico. 
 

TEORIA DA ATIVIDADE ROTINEIRA 

Objetivo/ Foco Trabalha com a ideia de reduzir a oportunidade dos crimes 
predatórios. 
Esta abordagem propôs estudar os atos criminosos, não tendo a 
pretensão de estudar os criminosos ou suas motivações para a 
prática delitiva. 

Tipos de 
problemas 

Crimes predatórios. 

 
 
 
 
 
 
Fatores que 
influenciam o 
crime 

O Ambiente físico influencia 
a convergência dos três 
elementos do crime no 
tempo e no espaço. Surge a 
oportunidade para o crime 
 
 
A forma como as cidades 
foram construídas e se 
desenvolveram ao longo de 
sua existência, criam esses 
locais de concentração de 
atividades, onde os crimes 
tendem a ocorrer com 
maior frequência. 

                                                                              
 
 
 
 
     03 
elemento
s do crime      
                                                  

Potencial infrator 
Assumiu que ele 
existe, mas não se 
propôs a estuda-lo.                                                         

                                         
Alvo adequado (vítima ou 
objeto) 
                                  
Ausência de guardião 
capaz de impedir o crime 
 

 

TEORIA DO PADRÃO DO CRIME 

Objetivo/ Foco Trabalha com a ideia de reduzir a oportunidade do crime. 

Segue o modelo da atividade rotineira, acrescentando que o crime apresenta padrões. 

As pessoas interagem com o ambiente físico, produzindo mais ou menos oportunidades 
para que o crime ocorra. 

O ambiente influencia os três elementos do crime (potencial agressor – alvo adequado 
– ausência de guardião capaz de impedir o crime) a convergirem no tempo e no espaço. 
 
A oportunidade do crime guarda relação com o fluxo de pessoas. 
 
O padrão do crime tem relação com os nós de atividade, os caminhos ou as margens. 

Ajuda a entender a concentração da oportunidade do crime em locais e horários 
determinados 

Método de 
atuação 

Propões gerar mapas para diferentes horas e dias da semana para 
identificar os padrões do crime e relacioná-los com os fluxos de 
atividade das pessoas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 POLICIAMENTO ORIENTADO PARA O PROBLEMA 

 

No ano de 1979, o então professor da Faculdade de Direito da Universidade 

de Wisconsin - Madison, Herman Goldstein apresentou os fundamentos da Teoria do 

Policiamento Orientado para o Problema, voltada para a atuação da instituição policial 

com “orientações para um método mais eficaz e eficiente de policiamento” 

(SPELMAN; ECK, 1983, p. 3). 

O marco teórico desta nova proposta de atuação policial é a solução de 

problemas a partir de ações preventivas como instrumento de contenção da violência 

e tem como objetivo agir sobre as causas que dão origem aos problemas de 

segurança repetitivos (TASCA, 2010). 

Tasca (2010, p. 36) citando Goldstein (1990) afirma que este modelo pode ser 

entendido como: 

“Uma estratégia moderna de policiamento que direciona as atividades 
policiais para identificar os problemas da comunidade que tenham 
relação com a polícia, analisar suas causas, desenvolver respostas 
direcionadas a resolução do problema, por meio da intervenção sobre 

as suas causas, e avaliar os resultados alcançados.” 

O policiamento orientado para o problema prevê um conjunto de técnicas e 

procedimentos a ser aplicado a qualquer tipo de problema que a polícia vier a 

enfrentar. Esta teoria busca aumentar a eficácia da polícia atuando nos problemas 

repetidos que mais consomem tempo e dinheiro, reforça a confiança na experiência e 

criatividade dos policiais para estudar minuciosamente os problemas e desenvolver 

soluções inovadoras e, por fim, estreita as relações entre a polícia e comunidade 

(SPELMAN; ECK, 1987). 

Este novo conceito de policiamento busca romper com o modelo anterior de 

polícia voltado simplesmente a responder aos incidentes quando eles ocorrem ou 

tentar impedi-los por meio de policiamento ostensivo.  

A forma de atuação policial e enfrentamento aos problemas passaram por 

mudanças ao longo de sua trajetória. Para um maior esclarecimento do assunto, antes 

de retomar na abordagem do policiamento orientado para o problema, teceremos 

alguns parágrafos para situar o leitor quanto ao processo histórico de evolução da 

atuação policial. 
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O marco histórico da polícia moderna foi à criação da Polícia Metropolitana de 

Londres, na Inglaterra, no ano de 1829, que tinha como objetivo central a prevenção 

do crime. Este modelo influenciou e ainda influencia os trabalhos dos organismos 

policiais de todo o mundo (TASCA, 2010). 

O policiamento moderno passou por três fases fundamentais: a primeira foi à 

política que durou aproximadamente entre 1830 e 1930, a segunda foi à fase da 

reforma ou profissional com duração entre 1930 e 1980, e, a terceira é à fase de 

resolução de problemas com a comunidade (BRASIL, 2009; MORAIS; VIEIRA, 2015; 

TASCA, 2010). 

Na fase política a polícia estava vinculada ao poder político local o qual 

selecionava os novos policiais pelo apadrinhamento político. O trabalho policial estava 

além de prevenir o crime e manter a ordem, precisavam também prestar inúmeros 

serviços sociais e atuavam como cabos eleitorais junto à comunidade para conseguir 

votos para seus padrinhos políticos (TASCA, 2010). Para Morais e Vieira (2015, p. 

234) “não estava definido de forma clara e bem delineado o objeto do policiamento, e 

os policiais, próximos à comunidade, buscavam atender aos interesses dos cidadãos 

e dos políticos”. De acordo com o curso “Policiamento Orientado para o Problema” da 

SENASP o policiamento ostensivo a pé e montado eram as principais técnicas 

empregadas, o que gerava maior contato com as pessoas (BRASIL, 2009). Apesar da 

“instituição policial ser importante e estar presente” o serviço policial era visto, muito 

das vezes, como abusivo, desproporcional (MORAIS; VIEIRA, 2015, p. 234), 

ineficiente, corrupto e não comprometido com o serviço público. (TASCA, 2010).  

Na segunda fase, a da reforma ou profissional, o organismo policial rompeu 

com o modelo político partidário. Esta fase se divide em duas formas de policiamento: 

o policiamento profissional e o policiamento estratégico (BRASIL, 2009).  

O policiamento profissional recebe também a denominação de “policiamento 

tradicional ou combate profissional ao crime” (BRASIL, 2009, p. 12). A partir daqui a 

polícia passou a atuar seguindo padrões burocráticos de controle, ingresso e 

qualificação profissional, e sua responsabilidade passou a enfatizar a aplicação da lei 

com objetivo de controlar o crime (TASCA, 2010). As principais tecnologias 

operacionais utilizadas era o rádio patrulhamento, com uso de automóvel e telefone. 

Este modelo presava por eficiência operacional e administrativa, mas sofreu duras 
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críticas por distanciar a polícia da comunidade e principalmente por não conseguir 

reduzir os índices de criminalidade. (BRASIL, 2009).  

No modelo tradicional de polícia se esperava dos policiais uma atuação de 

forma a cumprir a lei e a responder de forma imediata às chamadas urgentes, ou seja, 

reagir, dar enfrentamento ao crime consumado (BRASIL, 2009) Neste modelo ficava 

comprometido o compartilhamento de informações entre os policiais, restando ao 

policial resolver os problemas a partir de suas habilidades, experiência individual e do 

seu conhecimento prático (MIRANDA; GUEDES, BORGES; BEATO; SOUZA; 

TEIXEIRA, 2008, p. 92).  

O policiamento tradicional “não só tem falhado no controle, na prevenção do 

crime e em fazer do policiamento uma profissão, mas tem promovido uma separação 

pouco saudável entre a polícia e as comunidades servidas por ela”. (BRASIL, 2009). 

Os próprios policiais se sentem desmotivados (CLARKE; ECK, 2013), pois os 

problemas que enfrentam são muitos das vezes os mesmos e sua atuação não tende 

a resolver as causas do problema. 

Dentro da fase de reforma, surgiu o policiamento estratégico com os mesmos 

fundamentos da polícia profissional, mas tentando corrigir alguns pontos fracos. 

Pautou por uma atuação mais específica contra os crimes que geravam grande 

repercussão e também reconheceu a importância da comunidade como um 

instrumento de auxílio importante para a polícia. Mas, na prática não trouxe melhorias 

significantes. (BRASIL, 2009). 

Na terceira fase, a polícia passa a atuar na resolução de problemas junto com 

a comunidade. Nesta fase se insere a proposta de Herman Goldstein sobre o 

policiamento orientado para o problema, fruto da evolução das estratégias do 

policiamento moderno, com foco em solucionar os problemas do policiamento 

profissional, acrescentando reflexão e prevenção criminal (BRASIL, 2009). 

Goldstein defende a posição de que a polícia precisa ter uma 
preocupação mais sistemática com o produto final de seus esforços, 
que é o combate à criminalidade. Logo, ela não deve ficar restrita a 
uma atuação burocrática e voltada exclusivamente à sua competência 
administrativa. Os esforços da polícia devem estar direcionados para 
os problemas com os quais deve lidar. Assim, o policiamento deve 
buscar prevenir e combater o crime. (AZEVEDO, RICCIO; 

RUEDIGER, 2011, p. 11). 
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Hoje em dia é possível notar que está superada a primeira fase, mas a 

segunda fase ainda persiste com uma mudança de foco. A terceira fase dá ênfase às 

questões preventivas e comunitárias, mantem características reativas e incorpora 

ferramentas e elementos estratégicos da segunda fase. 

Na nova concepção de atuação policial proposto por Goldstein o foco deve se 

voltar à solução de problemas de forma eficiente e eficaz. O caminho para se alcançar 

esse objetivo seria através da análise mais detalhada dos problemas diários que a 

polícia manuseia e a elaboração de soluções sob medida (CLARKE, 1997). Todo o 

processo desde o reconhecimento do problema até sua solução requer várias etapas, 

conforme atesta Clarke (1997, p. 9) ao referenciar a Goldstein (1979). 

“requer identificar o problema de forma mais precisa, pesquisando 
cada problema, documentar a natureza da resposta atual da polícia, 
avaliando a sua adequação e adequação da autoridade e os recursos 
existentes, engajar-se em uma exploração mais ampla de alternativas 
para apresentar respostas, pesando os méritos dessas alternativas, e 
escolhendo dentre eles”.  

A polícia passou a resolver problemas complexos de diversas naturezas, não 

só os problemas com crimes e contravenções penais. A comunidade passou a chamar 

a polícia para resolver problemas que ela não conseguia resolver sozinha. Goldstein 

propôs que o primeiro passo da polícia seria identificar com precisão quais os 

problemas que levam o cidadão a buscar os serviços policiais para então fazer um 

trabalho exploratória de conhecimento de suas origens e características com 

finalidade de propor soluções mais adequadas e sob medida para acabar ou minimizar 

a incidência do problema (Tasca, 2010).  

Os problemas devem ser definidos a partir de padrões de comportamentos. A 

teoria pressupõe que a maior parte dos crimes estaria sendo causados por problemas 

específicos e contínuos em uma mesma localidade (BRASIL, 2009).  

Morais e Vieira (2015, p. 233) citam uma pesquisa realizada nos Estados 

Unidos da América por Rolim (2009) na qual ficou comprovado que “cerca de 10% 

das vítimas estão envolvidas em 40% dos crimes; 10% dos agressores estão 

envolvidos em 50% dos crimes; e 10% dos lugares formam o ambiente para cerca de 

60% das ocorrências infracionais”. 

TASCA (2010) aplicando o princípio de Pareto acredita que esta realidade 

seja semelhante no Brasil. Para ele um pequeno número de causas (20%) é 
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responsável por uma grande proporção de resultados (80%). Para CLARKE E ECK 

(2013, p. 71) a aplicabilidade desta teoria deve ser analisada diante do problema.  

Na rotina policial é normal o policial se deparar com o mesmo problema por 

diversas vezes, inclusive ter que retornar em um mesmo local pelo mesmo problema 

e às vezes causado pelo mesmo grupo de pessoas. Isolar determinados problemas 

poderia facilitar resolvê-los.  

Compete à polícia direcionar suas atividades para identificar os problemas 

policiais repetitivos, analisar suas causas, resolvê-los e avaliar os resultados 

alcançados.  

Neste ponto, torna-se importante a gestão de informação como forma de se 

adquirir um maior conhecimento dos problemas enfrentados pela polícia. Sem uma 

ferramenta eficiente de gestão de informação fica difícil conhecer o problema e mais 

ainda, propor soluções. Esta ferramenta é indispensável nos dias de hoje para 

instituição policial que trabalha com uma enorme quantidade de informações de 

diversas naturezas. 

“Goldstein associa a definição de problemas às situações que os 
cidadãos consideram responsabilidade da polícia, como os roubos de 
rua, os assaltos à residência, os casos de violência doméstica, o 
vandalismo, os atos de terrorismo e todos os tipos de eventos que 
causem insegurança. Não se trata da eliminação de tais problemas, 
mas de sua redução. Assim, evita-se a sua repetição e obtém-se a 
otimização de suas ações. Busca-se inicialmente a identificação dos 
padrões dos incidentes. Em etapa posterior, a análise de suas causas 
é estabelecida e formas de intervenção são efetivadas, como também 
se determinam mecanismos de avaliação para suas ações” 
(AZEVEDO; RICCIO; RUEDIGER, p. 11). 

Com esta mudança no modelo de atuação policial, a utilização da informação 

no planejamento da atividade policial se tornou fator importante. 

Este modelo também permite à polícia atuar de forma direta na causa do 

problema, ao invés de somente atuar na repressão ou investigação, ou seja, nos 

efeitos. A polícia deixa de somente reagir a incidentes e passa a adotar uma 

abordagem preventiva, otimizando seus recursos e competências na identificação, 

análise e busca de soluções definitivas para os problemas. 

Esse modelo parte da ideia de que problemas distintos merecem respostas 

distintas, não somente a aplicação do sistema penal, mas também de uma atuação 

da polícia junto com a comunidade na busca de uma solução mais adequada.  
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Desta forma, não se tem como propor uma solução específica para cada 

crime. A solução será construída individualmente, a partir da análise cuidadosa e 

detalhada das causas de cada crime específico. 

Este modelo concedeu ao policial maior autonomia para solucionar 

problemas. Poderá analisar o problema como um todo e propor soluções criativas, 

diferente das formas padronizadas e rotineiras de lidar com o problema. Por outro 

lado, demanda um investimento em treinamento dos policiais para entender as causas 

subjacentes do problema. (BRASIL, 2009). 

Os fundamentos do policiamento orientado para o problema foram capturados 

por Bill Spelman e John Eck (1987, p. 4) em 04 etapas de aplicação do método. Essas 

etapas ficaram conhecidas pela sigla “SARA” que se referem a “scanning the 

environmental for problem selection, analyzing the problem selected, responding to 

the problem in a new and different way, and, assessing the results of the new 

response”. 

No Brasil esses elementos são sintetizados no método IARA de solução de 

problemas (figura 5), o qual inclui a identificação e especificação do problema, a 

análise para descobrir as causas do problema, uma resposta baseada nos dados 

analisados para eliminar as causas geradoras do problema e, avaliação e 

monitoramento de todo o processo (CLARKE; ECK, 2013; TASCA, 2010). O método 

IARA é uma técnica voltada para a melhoria da qualidade do trabalho policial.  
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Figura 5: Método IARA de solução de problema. 

 

 

                              IDENTIFICAÇÃO          ANÁLISE 

 

 

 

 

 

 

                                AVALIAÇÃO             RESPOSTA 

 

 

Fonte: Clarke e Eck (2013, p. 36). 

O modelo IARA não necessariamente segue uma ordem linear, ou seja, não 

necessariamente terá que se passar da identificação para a análise e depois para a 

resposta e por final avaliação. Há casos em que será necessário pular de uma etapa 

para outra e até mesmo retornar para a fase anterior do ciclo, conforme afirma Clarke 

e Eck (2013). A conclusão de uma de suas etapas permite trazer novos elementos 

para se repensar etapas anteriores. Por exemplo, a etapa de análise pode indicar que 

o problema não foi bem definido no primeiro estágio de identificação, demandando 

assim uma melhor precisão em relação aos seus elementos constitutivos. Assim 

também, dificuldades na formulação de respostas podem apontar para inadequações 

e imprecisões na etapa de análise do problema, exigindo-se assim um aprimoramento 

desse estágio. 

Deste ponto passa a descrever respectivamente cada uma dessas etapas. 

 

I. Identificação 

 

No processo de solução de problemas a identificação é uma etapa de extrema 

importância, onde se fará o levantamento preliminar de informações a partir de uma 

vasta variedade de fontes (SPELMAN; ECK, 1987). É a base para a utilização de todo 

o método proposto por Goldstein.  
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Nesta que se determinará se o problema realmente existe e se será 

necessário passar para as demais etapas. Também se fará um exame cuidadoso dos 

dados, para identificar os padrões dos incidentes em que a polícia lida rotineiramente. 

Não se podem tratar os incidentes de forma isolada, é necessário agrupá-los. 

Pois, podem estar ocorrendo de forma repetida, envolvendo um mesmo 

comportamento, um mesmo local ou as mesmas pessoas (TASCA, 2010). 

No âmbito policial muitas ocorrências possuem um padrão de repetição. A 

partir das informações disponíveis devem-se identificar estas ocorrências.  

O teste CHEERS pode ser utilizado para identificar o problema. Para tanto 

são necessários estar presente os seis elementos para que um crime ocorra: 

Community (Comunidade); Harm (Dano ou prejuizo); Expectation (Expectativa); 

Events (Eventos); Recurring (Recorrentes); e Similarity (Similaridade). Os membros 

da comunidade devem conhecer por experiência o problema, devendo o problema ter 

ocasionado uma perda ou dano e a comunidade deve esperar uma atuação da polícia. 

O evento que compõe o problema deve ser repetido e possível de ser descrito, além 

de ter algo em comum entre eles (CLARKE; ECK, 2013). 

Para identificar o problema é recomendável que se utilize de todos os meios 

de informações possíveis, por exemplo, informações obtidas a partir do atendimento 

das ocorrências, dados oficiais das polícias; conhecimento e habilidade de policiais; 

dados de pesquisas de vitimização; informações decorrentes da própria comunidade 

e entrevistas com agentes infratores, entre outras.   

O objetivo é definir de forma mais precisa e detalhada possível o problema 

em questão para ter uma visão clara sobre o problema. A quantidade e a qualidade 

das informações obtidas têm impacto importante. 

Como nesta etapa a prioridade é identificar os problemas policiais, entendo 

necessário fazer uma concessão para compreensão do que seja problema policial. 

O curso de policiamento orientado para o problema (BRASIL, 2009, p. 40) cita 

Goldstein (2001) para conceituar problema policial como sendo: 

"um grupo de duas ou mais ocorrências (cluster de incidentes) que são 
similares em um ou mais aspectos (procedimentos, localização, 
pessoas e tempo) que causa danos e, além disso, é uma preocupação 
para a polícia e, principalmente, para a comunidade; e acomete, em 
pouco tempo, grande número de pessoas”.   
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No entendimento de Clarke e Eck (2013, p. 53) problema policial é definido 

como “um conjunto de eventos repetitivos e relacionados que causam algum tipo de 

prejuízo a uma comunidade na qual membros do público esperam que a polícia faça 

alguma coisa”. 

Um único incidente isolado não se enquadra na classificação de problema 

policial, conforme as definições apresentadas. Necessário haver um grupo de 

incidentes relacionados e recorrentes.  

Para se definir se os incidentes se inserem na qualidade de problema policial, 

deve-se procurar identificar similaridades entre eles. Verificar se estes incidentes 

seguem padrão de comportamento e se está ocorrendo de forma repetida. Alguns 

aspectos podem auxiliar na identificação das similaridades, como por exemplo, o tipo 

de infração, local em que estão ocorrendo, os autores e as vítimas envolvidos, a 

frequência e os horários em que ocorrem, etc. (TASCA, 2010).  

Se o incidente com que a polícia está lidando não se encaixa dentro 
dessa definição de problema (fatos repetitivos), então o modelo de 
solução de problemas não deve ser aplicado e a questão deve ser 
tratada com a estratégia de policial tradicional (reativa). (BRASIL, 

2009, p. 42). 

Na maior parte das vezes, quando se fala em problema policial, de imediato 

se pensa em crimes e contravenções penais, porém, estes não são os únicos. 

Problema policial é muito mais abrangente, e pode incluir desordens físicas e sociais, 

no entanto, deve-se tomar cuidado para não perder o foco de atuação da polícia. 

Às vezes o problema é tão profundo e de difícil compreensão e enfrentamento 

que se torna salutar dividi-lo em problemas menores para poder lidar com ele. Uma 

única vitória pequena pode não ter um significado tão importante diante da dimensão 

do problema, mas a partir do momento que se consegue várias pequenas vitórias 

pode causar grandes impactos. O curso do SENASP (BRASIL, 2009) faz referência a 

Karl Weick como o criador do conceito de pequenas vitórias.  

Perceba a importância de se delimitar ao máximo o problema enfrentado 

(CLARKE; ECK, 2013).  Para Tasca (2010, p. 45) a falta de precisão em dividir e 

rotular um problema pode “[...] dificultar ou limitar o processo de análise do problema 

pela ausência de informações que indiquem o melhor caminho a seguir neste 

processo”, bem como, “[...] pode levar a adoção de respostas igualmente genéricas 

que não atenderão as especificidades do problema.” 
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Dentro de uma categoria de crimes mais abrangentes, como no caso de 

crimes patrimoniais, pode-se verificar que são cometidos por uma variedade de 

motivos, diversos infratores, com vários níveis de organização, conhecimento e 

habilidades. Em uma categoria abrangente as soluções são das mais variadas. A 

teoria trabalha com categorias mais específicas de crimes (TASCA, 2010). Agrupar 

tipos diferentes de crimes pode dificultar encontrar os verdadeiros fatos em comum 

sobre as condições que propiciam cada um desses grupos de crime. (CLARKE E ECK 

2013, p. 32). 

 

II. Análise 

 
Esta fase é tida pelos criadores do método Spelman e Eck (1987, p. 5) como 

“o coração de todo o processo”. Tem como propósito aprender o máximo sobre o 

problema, para buscar identificar suas causas. Nesta inclui “revisar, selecionar, 

comparar e interpretar as informações” utilizadas na fase de identificação do problema 

(MIRANDA; GUEDES, BORGES; BEATO; SOUZA; TEIXEIRA, 2008, p. 100). Se 

houver necessidade pode-se ainda utilizar novas fontes de dados para agregar mais 

informações sobre o problema. 

De acordo com Tasca (2010, p. 59) três grandes categorias de perguntas 

foram formuladas por Goldstein (1990) para gerar o conhecimento sobre o problema: 

a primeira relacionada aos atores envolvidos no problema; a segunda, sobre os 

incidentes que compõe o problema; e, a terceira, sobre as ações empreendidas pela 

comunidade e órgãos do governo em relação ao problema. 

Nesta se cruzará todas as informações colhidas das mais variadas fontes 

possíveis. O objetivo é reconhecer a natureza do problema, identificar possíveis 

causas e sugerir uma variedade de opções para a solução do problema (SPELMAN; 

ECK, 1987).  

Tasca (2010) cita que em Goldstein (1990) uma variedade de fontes de 

informações podem e devem ser utilizadas para ampliar a perspectiva de análise, 

dentre elas: trabalhos acadêmicos, registros policiais, policiais de ponta, vítimas, 

comunidade, infratores e outras agências governamentais e não governamentais. O 

autor também destaca a importância de se incorporar o conhecimento já adquirido das 

teorias que estudaram a criminologia ambiental, sendo as principais, a Teoria das 

atividades rotineiras (Routine Activities Theory); Teoria da escolha racional (Rational 
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Choice Theory); Teoria do padrão criminal (Crime Pattern Theory); e, Teoria da 

oportunidade (Crime Opportunity). 

Para auxiliar na análise do problema a teoria sugere a utilização da ferramenta 

denominada Triângulo para Análise do Problema - TAP (CLARKE E ECK, 2013), na 

qual são necessárias mais informações em basicamente três elementos para entender 

o que está provocando o problema policial e qual a solução a ser dada em cada caso, 

sendo eles: vítima, agressor e ambiente (ver parte central do triângulo na figura 6). 

Esta ferramenta foi criada a partir da teoria das atividades rotineiras que propôs os 

três elementos do crime (agressor provável, alvo adequado e ausência de guardião 

capaz de impedir o crime), conforme exposto anteriormente.  

Assim, os elementos do TAP devem convergir no tempo para que o crime 

possa ocorrer. O agressor (alguém que está motivado em praticar o crime) deve 

encontrar uma vítima em um local adequado para que o crime ocorra, onde não exista 

um agente que possa impedir o crime.  

A falta de qualquer um destes fatores poder impedir o crime de acontecer. Ou 

seja, quando um crime está ocorrendo repetidas vezes e apresenta um padrão de 

comportamento, a atuação policial pode ser direcionada a remover um dos três 

elementos para impedir o padrão e prevenir futuros problemas. 

Os elementos do TAP podem ser controlados (CLARKE; ECK, 2013), pois 

cada um está vinculado a um elemento interveniente que pode tanto auxiliar quanto 

atrapalhar nas possíveis respostas ao problema (ver parte externa da figura 6). Os 

elementos intervenientes existentes são: guardião, supervisor e gerente (CLARKE; 

ECK, 2013). Tasca (2010) utiliza outra nomenclatura para os elementos 

intervenientes: guardião, controlador e responsável. 
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Figura 6: Triângulo de análise do problema com as partes intervenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Clarke e Eck (2013, p. 38). 

• Para o alvo/vítima, o controle é o guardião capaz da definição original 
da teoria da atividade rotineira – geralmente pessoas protegendo a si 
mesmas, os seus próprios pertences e os pertences dos membros da 
família, amigos e colegas de trabalho. Guardiães também incluem a 
polícia pública e a segurança privada.  

• Para o infrator, o controle é o supervisor, alguém que conhece bem 
o infrator e que está na posição de exercer algum controle sobre as 
ações dele. Supervisores incluem os pais, irmãos, professores, 
amigos e cônjuges. Autoridades como guardas da condicional e os 
oficiais da justiça que acompanham infratores, que não foram colados 
na prisão, mas cumprem pena em liberdade frequentemente 
aumentam a eficiência dos supervisores comuns ou os substituem.  

• Para o local, o controle é o gerente, o proprietário ou seu 
representante que tem alguma responsabilidade em controlar 
comportamentos em locais específicos, como por exemplo, um 
motorista de ônibus ou um professor na escola, proprietários de bares 
que vendem bebidas alcoólicas (CLARKE; ECK, 2013, p. 39). 

Nota-se que um crime somente ocorre quando estiverem reunidos os três 

elementos do crime. Se um crime aconteceu provavelmente os controladores 

falharam. Ao se analisar esses elementos poderão identificar com mais precisão quais 

hipóteses de solução do problema.  

Clarke e Eck (2013) propuseram classificar os problemas em LOBO, PATO e 

TOCA. Os problemas LOBO dizem respeito a um número de incidentes praticados por 

um infrator repetido, ainda que se controle o local ou o alvo, o incidente continuará a 

ocorrer, pois o problema está na ausência de controle do supervisor. Os problemas 

PATO ocorrem quando a pessoa é vitimizada várias vezes por infratores diferentes 

 

Alvo / Vítima 

 CRIME 

Guardião 

 



50 
 

 
 

em locais diferentes, sugerindo uma ausência ou ineficiência dos guardiões. Os 

problemas TOCA são aqueles incidentes que envolvem o mesmo local, praticados por 

infratores diferentes a vítimas diferentes. Neste há ausência de gerenciamento do 

local. Clarke e Eck (2013) chama atenção para o fato de que os problemas policiais 

geralmente envolvem uma mistura de problemas LOBO, PATO e TOCA, devendo ser 

verificado no caso específico qual é predominante. 

Outras ferramentas de análise podem ser utilizadas. Uma delas é o diagrama 

de causa e efeito – diagrama de Ishikawa ou diagrama “espinha de peixe”, servindo 

como ferramenta para caracterizar o problema, pois auxilia a resumir e identificar suas 

causas principais e secundárias (BRASIL, 2009; TASCA, 2010). Ao fazer a análise 

deve-se indagar se conseguiu responder a seis perguntas: o quê, onde, quando, 

quem, por quê e como? (CLARKE; ECK, 2013). Tasca (2010) referencia a Freitas 

(2007) por apresentar uma lista de perguntas para auxiliar neste processo analítico.  

Outra forma de auxiliar a análise seria a formulação de hipóteses, a qual 

serviria de norte para coleta e interpretação dos dados. As hipóteses poderiam ser 

testadas e adaptadas conforme novos dados forem sendo coletados. Com isso, 

contribuiria na compreensão da natureza e da extensão do problema e auxiliaria no 

desenvolvimento de intervenções mais adequadas (MIRANDA; GUEDES, BORGES; 

BEATO; SOUZA; TEIXEIRA, 2008). “Um conjunto de hipóteses serve de roteiro para 

a análise. Hipóteses sugerem que tipos de dados coletar, como esses dados devem 

ser analisados, e como interpretar os resultados da análise” (CLARKE; ECK, 2013, p. 

78). 

Não se pretende nesta pesquisa analisar todas as formas de análise do 

problema. Até porque não se tem uma lista exaustiva de formas de análise. Como já 

dito anteriormente, esta depende da criatividade de cada analista. 

 

III. Resposta 

 

Nesta fase serão elaboradas as estratégias alternativas de enfrentamento do 

problema já identificado e analisado. O elemento chave desta etapa é a criatividade 

na formulação das respostas (MIRANDA; GUEDES, BORGES; BEATO; SOUZA; 

TEIXEIRA, 2008). 
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O problema pode demandar uma única resposta ou até mesmo um conjunto 

de alternativas, incluindo o modelo reativo tradicional da polícia, o envolvimento da 

comunidade e diversas alternativas criativas (TASCA, 2010).  As soluções não 

precisam se limitar ao sistema de justiça criminal tradicional, indo além da captura e 

prisão dos agentes infratores para envolver a participação de parceiros em potencial 

como, por exemplo, outros órgãos governamentais, instituições, igrejas, comércio e o 

público em geral. Todos os envolvidos diretamente com o problema e os que sofrem 

suas consequências podem participar. (SPELMA; ECK, 1987; TASCA, 2010). 

 

IV. Avaliação e monitoramento 

 

Nesta etapa dever ser feito uma avaliação do processo de implementação das 

respostas e seus impactos. Também deve ser feito o acompanhamento sistemático 

das ações implementadas a fim de evitar que o problema surja novamente. 

Deve-se verificar se todos os esforços empreendidos na solução do problema 

foram bem sucedidos e se conseguiu resolver ou minimizar o problema (SPELMAN; 

ECK, 1987). 

Como resultado, cada obstáculo identificado nesta etapa implicará o reinício 

do processo IARA ou de pelo menos um de seus estágios. O resultado da etapa de 

avaliação e monitoramento é crucial para orientar a formulação de novas estratégias, 

bem como de novas políticas de prevenção. 

Tasca (2010, p. 47) destaca que muitos departamentos de polícia estão 

estabelecendo parcerias com universidades, fundações e pesquisadores para avaliar 

a efetividade das respostas implementadas, diante da dificuldade de se auferir com 

precisão o resultado devido às inúmeras variáveis que podem interferir.  

Uma das vantagens do método IARA é auxiliar a equipe de analistas de 

problemas a formular perguntas mais relevantes que possam contribuir na 

identificação e definição de problemas de forma mais precisa e adequada. Esse 

método requer a coleta e processamento de ampla gama de dados que orientem a 

formulação e implementação de respostas mais criativas e práticas, de modo a intervir 

nas causas dos problemas, causas estas que sejam passíveis de avaliação e 

monitoramento. (MIRANDA; GUEDES, BORGES; BEATO; SOUZA; TEIXEIRA, 2008, 

p. 103).  
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O método IARA busca evitar as respostas imediatas normalmente 

empregadas pelos policiais para solucionar os problemas, uma vez que poderiam 

insistir em respostas comuns e gerais para problemas diferentes sem analisar 

cuidadosamente os problemas ou avaliar minuciosamente seus resultados ou 

monitorar seu processo de implementação (MIRANDA; GUEDES, BORGES; BEATO; 

SOUZA; TEIXEIRA, 2008). “A metodologia IARA de solução de problemas contribui 

assim para potencializar um policiamento inteligente baseado num processo 

sistemático de coleta e processamento de informação e análise” (ibid. p. 102). Neste 

sentido o sucesso da aplicação do método IARA depende de uma maior atenção dos 

analistas a cada um desses estágios, avaliando minuciosamente os problemas. 

Descritas todas as etapas do método IARA, necessário trazer este 

conhecimento para o tema de pesquisa. O policiamento orientado para o problema 

trabalha com crimes específicos.  

Ao final, segue um quadro sinóptico com os principais pontos desta teoria 

(figura 7). 

Figura 7: Quadro sinóptico. 
POLICIAMENTO ORIENTADO PARA O PROBLEMA 

 
Objetivo/ Foco 

Atuação da instituição policial na busca por eficiência e eficácia.  
Trabalha com a ideia de reduzir a oportunidade do crime. 
Ações predominantemente preventivas. Mas não descarta a ação 
repressiva em alguns casos. 

Pessoas que 
podem atuar 

Direcionada a polícia.  
Mas envolve a participação da comunidade. 

 
Tipos de 
problemas 

Enfrentamento de problemas específicos vivenciados pela polícia. 
Atua em todo tipo de problema, uma vez que no dia a dia a polícia é 

chamada a atuar em problemas que não são típicos de polícia. 
Problemas repetidos 

 
Fatores que 
influenciam o 
crime 

Esta teoria é uma proposta de atuação mais eficiente e eficaz da polícia. 
Não se propôs a estudar o crime como a criminologia ambiental e outras 
teorias. 
O POP se apoderou do conhecimento adquirido pela criminologia 

ambiental para propor soluções mais adequadas a atuação policial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método de 
atuação 

Nesta foi criado o método IARA. Propõe uma análise detalhada do 
problema e soluções sob medida. 
 
IDENTIFICAÇÃO - a primeira etapa prioriza identificar e conhecer o 
problema, suas causas, motivos e características para só então passar 
para as demais fases. Privilegia a coleta de informações de formas mais 
variadas, por exemplo, Boletim de ocorrência, policial, comunidade, 
pesquisas científicas. 
Levantamento preliminar de informações a partir de uma vasta variedade 
de fontes. Identificar padrões. Trabalhar com problemas específicos. 
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ANÁLISE - aprender o máximo sobre o problema, para buscar identificar 
suas causas. Importante incorporar o conhecimento adquirido por toda a 
criminologia ambiental. 
     Algumas técnicas utilizadas: 

1) Atores envolvidos – incidentes que compõem o problema – ações 
empreendidas pela comunidade e os órgãos do governo em relação ao 
problema 
2) Triângulo para Análise do Problema: vítima, agressor e ambiente 
criada a partir da teoria das atividades rotineiras que propôs os três 
elementos do crime (agressor provável, alvo adequado e ausência de 
guardião capaz de impedir o crime).  
3) Elementos intervenientes existentes que podem controlar os 
elementos do TAP são: guardião, supervisor/controlador e 
gerente/supervisor. 
4) Classificar os problemas em LOBO, PATO e TOCA. 
5) Diagrama de causa e efeito – diagrama de Ishikawa ou diagrama 
espinha de peixe; 
6) Formulação de hipóteses; 

Este rol é exemplificativo. Qualquer outro meio pode ser utilizado. 
 
RESPOSTA – elemento chave desta etapa é a criatividade na formulação 
das respostas. 
AVALIAÇÃO. 

Técnicas de 
atuação 

As técnicas deverão ser criadas a partir da análise do problema específico. 
Não possui técnicas preestabelecidas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.4 PREVENÇÃO SITUACIONAL DO CRIME 

 

Ronald V. Clarke (1980) contribuiu para o desenvolvimento do modelo de 

prevenção situacional do crime (FELSON; CLARKE, 1998) que compreende medidas 

de redução de oportunidade do crime ocorrer. Esta proposta é uma abordagem de 

controle do crime para qualquer pessoa que puder reunir esforços para enfrentar o 

problema e abrange todos os tipos de ambientes e objetos envolvidos no crime e prevê 

soluções legais, de gestão de design para reduzir as oportunidades (CLARKE, 1997). 

A prevenção situacional parte da premissa que todas as pessoas têm 

probabilidade em cometer crimes, por isso não faz distinção entre criminosos e outras 

pessoas. Na mesma linha da teoria da atividade rotineira que enxerga no crime uma 

questão de oportunidade, esta teoria também assume que uma pessoa com 

predisposição para cometer o crime ao encontrar uma circunstância que favoreça o 

ato criminoso tende a praticá-lo. Por estes motivos, a teoria não está preocupada em 
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entender o criminoso, eliminar tendências criminosas, muito menos detectar ou punir 

o criminoso (ibid.). 

A prevenção situacional é uma estratégia preventiva que tem como objetivo 

tornar a ação criminosa menos atraente, diminuindo os riscos de vitimização e 

aumentando as dificuldades e riscos no potencial criminoso. Os infratores avaliam os 

riscos e benefícios do crime, daí que as mudanças no ambiente proposta pela 

prevenção situacional são concebidas para afetar as avaliações feitas pelos potenciais 

infratores. Dificultar a prática criminosa é uma técnica para reduzir o crime. (ibid.). 

As medidas situacionais são direcionadas a formas altamente específicas de 

crime. Por esse motivo, parte-se da análise das circunstâncias particulares de um 

dado tipo de crime e tenta entender suas configurações, para então, propor mudanças 

sistemáticas e permanentes nas políticas de gestão e nas características ambientais. 

(ibid.). 

A distinção entre os diferentes tipos de crimes é relevante para a abordagem 

situacional porque a “prática de tipos específicos de crimes depende crucialmente de 

uma constelação de oportunidades particulares do ambiente e que estas 

oportunidades necessitam ser inibidas de forma altamente específica” (CLARKE, 

1997, p. 4). O autor cita como exemplo o furto que pode ser estudado de forma mais 

específica, subdividindo em outras categorias como o furto de objetos eletrônicos de 

uma residência e furto de dinheiro ou joias de residências. Apesar de estarem no rol 

de furtos à residência, cada um possui características diferentes. 

Embora a proposta situacional buscar entender cada tipo específico de crime, 

o âmbito de aplicabilidade da teoria se estende a todo e qualquer crime e auxilia na 

redução dos índices de criminalidade, não servindo apenas a proteção individual de 

pessoas e agências vitimizadas como atestam algumas críticas (ibid., p. 3). 

Os alvos desta teoria são todos aqueles que possam se interessar em reduzir 

a oportunidade de o crime ocorrer, principalmente as organizações públicas, 

organizações privadas e agências que geram oportunidades para diferentes crimes 

ocorrerem devido aos produtos, serviços e operações que constituem seus negócios. 

O rol de pessoas que podem utilizar este método não é taxativo, alguns exemplos são 

estabelecimentos comerciais, escolas, hospitais, sistemas e redes de tráfego e de 

transporte, parques de estacionamento, bares, etc. (ibid.). 
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A formulação das bases da teoria da prevenção situacional sofreu influências 

de diversas pesquisas, dentre elas a teoria do espaço defensável (Newman, 1972), 

CPTED (Jeffery, 1971), Teoria do Policiamento Orientado para o Problema (Goldstein, 

1979), Teoria das Atividades Rotineiras (Cohen and Felson, 1979), Teoria do Estilo 

de Vida (Hindelang, 1978) e a Teoria da Escolha Racional (Clarke e Cornish, 1985). 

Ela incorporou as principais conquistas das teorias, mas não se limitou a elas. A 

prevenção situcional é mais ampla que a Teoria do Espaço Defensável, CPTED e 

Policiamento Orientado ao Problema, pois não se limita a atuação policial e tão pouco 

tende a focar somente no design do ambiente construído. (ibid.). 

As quatro etapas do modelo IARA proposto pelo Policiamento Orientado para 

o Problema representam os mesmos métodos de ação da prevenção situacional 

(ibid.). 

A maioria das teorias citadas no parágrafo acima foi abordada nos 

subcapítulos anteriores, com exceção da teoria do estilo de vida e da teoria da escolha 

racional. Nos dois parágrafos seguintes se fará uma breve contextualização dessas 

duas teorias para situar o leitor, uma vez que não se enquadra no escopo desta 

proposta de pesquisa focar nos padrões de comportamento da vítima e ou do 

criminoso. 

A Teoria do Estilo de Vida focou sua atenção nas vítimas e defendeu que elas 

poderiam agir de forma a reduzir seus riscos de sofrerem crimes. 

A teoria da escolha racional elaborada por Clarke e Cornish (1985) vê o 

comportamento criminoso como um resultado de decisões e escolhas racionais, e não 

como resultado de disposições psicologicamente e socialmente determinadas pelo 

criminoso. O crime é um comportamento intencional concebido para satisfazer as 

necessidades comuns do criminoso que vão desde dinheiro, status, sexo e emoção 

(CLARKE, 1997). O criminoso avalia a oportunidade, os custos e benefícios de sua 

conduta criminosa. Esta abordagem fornece uma base para a elaboração de modelos 

de comportamento criminoso.  

Como demonstrado, a prevenção situacional é uma teoria que agregou 

conhecimento de diversas outras teorias. Clarke (1997) cita Cusson (1996) pela 

tentativa de integrar todo este conhecimento e por apresentar o modelo de estrutura 

da oportunidade para o crime (figura 8). 
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Figura 8: A ESTRUTURA DE OPORTUNIDADES PARA O CRIME 
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Fonte: Clarke (1997, p. 13, tradução do autor). 
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No modelo apresentado existem três elementos que compõe a estrutura da 

oportunidade para o crime: vítima, alvo e facilitadores.  Esses três elementos se 

interagem de forma complexa com os potenciais infratores para determinar proporção 

e a natureza da oportunidade do crime. 

Diversos outros fatores estão relacionados com estes elementos e influenciam 

a oportunidade de o crime ocorrer, conforme será abaixo demonstrado. 

A estrutura sócio econômica ocupa o topo da estrutura e influência todos os 

demais elementos. A partir dela são determinadas as características físicas do 

ambiente, o estilo de vida e a atividade rotineira da população.  

O estilo de vida e a atividade rotineira da população fornecem as vítimas 

adequadas, enquanto as características físicas fornecem os facilitadores do crime. Os 

dois juntos, características físicas do ambiente e estilo de vida e atividade rotineira da 

população, fornecem os alvos adequados para o crime.   

O número de potenciais infratores e os seus motivos são determinados pela 

combinação de dois fatores, a estrutura sócio econômica da sociedade através de 

seus mecanismos (ex. alienação, influência subcultural, negligência e falta de amor, 

etc.) e pelo estilo de vida e atividades rotineiras da população que tem impacto sobre 

a natureza do controle social proporcionado pelos manipuladores íntimos e de outras 

formas. A percepção dos potenciais infratores e seus julgamentos sobre os riscos e 

benefícios do crime também devem ser levados em consideração, pois desempenham 

papel importante. 

Utilizando todo o conhecimento adquirido ao longo dos estudos da 

criminologia ambiental desde a Teoria do Espaço Defensável até os dias atuais, a 

prevenção situacional sintetizou todo o conhecimento acerca da oportunidade do 

crime neste modelo. Praticamente está reunido diversos elementos que se entendeu 

influenciar a prática do crime. 

A partir de agora, passaremos a analisar a proposta de ação da prevenção 

situacional com a finalidade de reduzir a oportunidade do crime ocorrer. O modelo de 

ação é baseado no mesmo modelo de solução de problema da Teoria do Policiamento 

Orientado para o Problema denominado “IARA”.  

Para Gladstone (1980) referenciado por Clarke (1997, p. 15) o projeto 

situacional exige 05 etapas: 1) Coleta de informações acerca do crime específico; 2) 

Análise das condições situacionais que permitem ou facilitam a prática do crime; 3) 
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Estudo sistemático dos meios possíveis de neutralizar as oportunidades destes crimes 

em particular, incluindo análise dos custos; 4) Implementação das medidas mais 

promissoras, factíveis e econômicas; e ao final, 5) Monitorar/avaliar os resultados e 

disseminar a experiencia adquirida.  Estas cinco etapas propostas por Gladstone 

estão em total consonância com o método IARA já abordado no subcapítulo anterior. 

Outro ponto importante para a prevenção situacional são as técnicas 

desenvolvidas para reduzir a oportunidade. Várias técnicas deveriam ser levadas em 

consideração na aplicação da prevenção situacional, e que dependendo das 

caracteristicas de cada crime em determinado local algumas técnicas teriam maior 

eficácia do que outras. 

Ronaldo V Clarke (1997) em sua primeira obra estabeleceu 12 técnicas de 

redução de oportunidade e posteriormente aumentou para 16. Clarke e Eck (2013) 

citam 25 técnicas de prevenção situacional de crime, que se dividem em cinco grandes 

grupos de possibilidades de intervenção para modificar as situações existentes: 

aumentar o esforço do crime, aumentar os riscos, reduzir as recompensas, reduzir 

provocações e remover as justificativas (figura 9). Este aumento no número de 

técnicas se explica porque a prevenção situacional é abordagem contemporânea e 

ainda em evolução. 

Figura 9: Vinte e cinco técnicas de prevenção situacional do crime. 

 

 

Aumentar o Esforço 

 
1. Dificultar o alvo/ a vítima  
2. Controlar o acesso a estabelecimentos  
3. Inspecionar as saídas  
4. Desviar a atenção dos infratores  
5. Controlar as ferramentas / armas 

 

 

Aumentar os Riscos 

 
6. Estender a vigilância  
7. Ajudar a vigilância natural  
8. Reduzir o anonimato  
9. Usar gerentes de local  
10. Reforçar a vigilância formal 
 

 

Reduzir Recompensas 

11. Ocultar alvos  
12. Remover alvos  
13. Identificar a propriedade  
14. Interromper mercados  
15. Negar benefícios 
 

 16. Reduzir frustrações e estresse  
17. Evitar disputas  



59 
 

 
 

Reduzir Provocações 18. Reduzir estímulo e atração  
19. Neutralizar a pressão de grupo  
20. Inibir imitação 
 

 

Remover Justificativas 

21. Definir regras  
22. Publicar instruções  
23. Alertar consciência  
24. Ajudar na obediência às regras  
25. Controlar drogas e bebidas alcoólicas  
 

Fonte: Adaptado de Clarke e Eck (2013, p. 143). 

 

Algumas considerações acerca das técnicas situacionais preventivas foram 

levantadas pelo próprio criador Ronald V. Clarke (1997). Para ele as medidas nem 

sempre funcionam da forma esperada e sugerem que o problema é mais complexo 

do que as medidas adotadas, necessitando refazer as fases do método IARA para 

propor técnicas mais eficientes. As medidas podem funcionar por um período limitado, 

sendo aconselhável escolher dentre as opções preventivas de diferentes graus de 

dificuldade e de custo. Algumas medidas funcionam melhor do que outras e o desafio 

é saber quais são mais eficientes em determinadas condições e quais as combinações 

de medidas mais adequadas para o caso concreto.  

Após aplicação das técnicas, a última fase da prevenção situacional prevê a 

avaliação dos resultados alcançados (CLARKE, 1997). Deve-se levar em 

consideração que as medidas preventivas podem gerar o efeito positivo esperado de 

impedir que infratores cometam crimes no futuro, bem como efeitos positivos não 

esperados de redução do crime de forma mais ampla do que o campo de abrangência 

das medidas implementadas (difusão de benefícios) e também o caso de redução do 

crime antes que elas tenham sido implementadas (antecipação de benefícios). 

Também, devem ser levados em consideração os efeitos negativos de deslocamento 

do crime para além da abrangência do método preventivo e de adaptação dos 

infratores as técnicas implementadas por longo período (CLARKE; ECK, 2013). Veja 

que o deslocamento do crime e a difusão dos benefícios podem gerar mudanças no 

local onde o crime ocorrerá ou no horário, no alvo, no modo de agir e até no tipo de 

crime a ser praticado (CLARKE; ECK, 2013). 

A prevenção situacional concentrou o conhecimento de todas as teorias 

estudadas neste capítulo, pelo que possui uma abordagem mais ampla e pretende 

conhecer todas as características abordadas pelas teorias apresentadas. 
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Ao final, segue um quadro sinóptico com os principais pontos desta teoria 

(Figura 10). 

Figura 10: Quadro sinóptico. 
PREVENÇÃO SITUACIONAL DO CRIME 

 
Objetivo/ Foco 

● Reduzir a oportunidade do crime. 
● Tornar a ação criminosa menos atraente, diminuir o risco de 

vitimização, dificultar o alvo e aumentar o risco do criminoso. 
● Abrange questões legais e de design do ambiente. Não se limita ao 

ambiente ou a polícia. Abarca todo tipo de ambiente 

Pessoas que 
podem atuar 

●Direcionada a qualquer pessoa que possa enfrentar o problema.  
●Não está voltada só ao governo ou a polícia 

Tipos de 
problemas 

Enfrentamento de problemas específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatores que 
influenciam o 

crime 

●Estrutura socioeconômica 

●Demografia/ geografia/ industrialização/ urbanização/ bem 

estar/saúde/ educação/instituições legais. 

 
 
 
● Ambient

e físico 

● Territorialidade 
● Vigilância natural e formal 
● Controle de acesso 
● Imagem manutenção 

● Proteção de Alvos (objeto ou vítima) 
● Atividade suporte 
● Barreiras Físicas e Simbólicas 
● Estrutura das ruas, calçadas e construções 

● Desordem física 
● Presença ou ausência de guardiões 

●Criminoso – a teoria assume que seu 

comportamento é racional, avalia os 

custos e benefícios. Não está 

preocupada em entender o criminoso, 

tendências criminosas e muito menos 

detectá-lo ou puni-lo. 

 

● Percepção 
● Quantidade  
● Motivação 

● Ausência de supervisão 

 

●Estrutura da oportunidade 
● Vítima 
● Alvo  
● Facilitadores 

●Atividade rotineira das pessoas 

 

●Padrão do crime 
● Nós  
● Caminhos  
● Margens 

Método de 
atuação 

Método IARA 

Técnicas de 
atuação 

Prevê diversas técnicas para serem aplicadas caso a caso. 

Fonte: Elaboração do autor a partir da análise da criminologia ambiental 
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4.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PREVENÇÃO 

DE CRIME ATRAVÉS DO AMBIENTE FÍSICO. 

 

Diante de todo o exposto é possível verificar na revisão de literatura e nos 

quadros sinópticos apresentados que a criminologia ambiental foi evoluindo ao longo 

dos anos. Em um primeiro momento abarcou características físicas do ambiente que 

influenciam o crime, depois foi incorporando características sociais e nos dias atuais 

transcenderam as questões ambientais. Outra evolução foi que os primeiros estudos 

não se preocupavam com crimes específicos. Também foram aplicados em locais 

bem delimitados e específicos como escola (JEFFERY, 1971) e conjuntos 

habitacionais (NEWMAN, 1972). A exceção foi Jacobs (1961) ao tratar de ampla 

escala, do planejamento urbano, tendo como base de investigação a metrópole de 

Nova York. Em um segundo momento os estudos partiram para uma visão que 

identifica os tipos de crimes, que pode ocorrer em qualquer local, a serem enfrentados 

de forma específica e delimitada no tempo e no espaço (BRANTINGHAN; 

BRANTINGHAN,1993; CLARKE, 1980; COHEN; FELSON, 1979; GOLSDSTEIN, 

1979). 

O marco divisor para a difusão da criminologia aplicada ao ambiente foi a 

teoria do espaço defensável. Essa influenciou as pesquisas da área e expressamente 

trabalhou com o fundamento da territorialidade, a qual serviu de base para a 

abordagem de Oscar Newman e para as outras que a sucederam. A territorialidade 

como sentimento de pertencimento da pessoa a determinado local faz com que 

mantenha, zele, vigie e proteja o lugar. Todos os demais fundamentos desta teoria 

partiram desta ideia. As demais teorias que a sucederam não trataram de forma 

específica deste fundamento, mas o reconheceram em suas pesquisas de forma 

implícita, como ocorre na teoria da atividade rotineira ao tratar dos três elementos: a 

territorialidade, que interfere na forma como o criminoso escolhe o local, dificulta o 

alvo e fortalece a presença de guardiões. Outro desdobramento da territorialidade 

presente em todas as teorias é a vigilância, seja ela natural ou formal. 

Outro ponto relevante identificado na revisão foi a importância atribuída pelos 

autores estudados à fase de conhecer o problema. 

A Prevenção Situacional do Crime é a mais abrangente das teorias estudas, 

já que incorporou todo o conhecimento produzido pelas demais e, foi além, por incluir 
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questões que transcendem a criminologia ambiental. Ainda assim não perdeu a 

essência da territorialidade. Nesta está inserida, além das questões físicas e sociais 

do ambiente, questões mais amplas como: estrutura sócio econômica, demografia, 

geografia, industrialização, urbanização, bem-estar, saúde, educação, instituições 

legais.  

Isto acaba levando para a consideração de que a Prevenção Situacional do 

Crime é a que mais bem poderia orientar uma política pública de segurança que 

incorpore as questões relativas ao ambiente. Por este motivo esta teoria será utilizada 

como orientadora na construção do método segundo o ponto de vista da relação com 

o ambiente.  

Percebe-se aderência entre o fenômeno de pesquisa e a Prevenção 

Situacional do Crime expressa na primeira etapa dessa teoria: conhecer o problema. 

Logo, dar uma resposta à pergunta de pesquisa formulada aqui ou definir uma 

orientação do método que deverá ser aplicado, envolve em sua essência o 

levantamento de informações e identificação de padrões nos incidentes. 

Identifica-se ainda que a presente pesquisa poderá valer-se de elementos das 

Teorias da Atividade Rotineira e do Padrão do Crime, especificamente por, apesar de 

sua incorporação no interior da Prevenção Situacional, foi nestas que se encontrou 

maior diligência em como incorporar o território em termos práticos.  Para estas teorias 

a coleta de informações para conhecer o problema envolve questões de 

territorialidade e a leitura do fenômeno a partir da geração de mapas gráficos visuais 

de espacialização onde a informação é georreferenciada. 

Nesta lógica, argumenta-se que há indícios de que o boletim de ocorrência, 

enquanto instrumento de coleta de informações, pode servir como base para o 

mapeamento do roubo de veículos em Cáceres. Neste sentido, avalia-se que o próprio 

mapeamento passaria a ser um modo de aprimoramento do instrumento de coleta de 

dados BO segundo a teoria do ambiente. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO MÉTODO 

 

Para definir um método de pesquisa adequado a investigar a pergunta de 

pesquisa feita e capaz de conduzir o projeto de pesquisa até seus objetivos se faz 

necessário desenhar a pesquisa. Nesse sentido, Toit (2007) foi escolhido como base 

para auxiliar na construção dos passos de pesquisa e sua concatenação, uma vez 

que o faz para o planejamento urbano e regional, uma disciplina territorial, ou seja, 

uma disciplina vinculada a temática e ao fenômeno de pesquisa em questão nesta 

dissertação.  

Em seu texto Toit (2007) problematiza um conjunto de condições a serem 

ponderadas para a escolha de um caminho de pesquisa, que dizem respeito a 

aspectos metodológicos da pesquisa e os relaciona com dez tipos de pesquisa mais 

comuns.  

O pesquisador deveria observar, a partir de sua pergunta de pesquisa, se essa 

seria: 1) básica ou aplicada, ou seja qual o contexto e objetivo de sua pesquisa; 2) 

exploratória, descritiva, explicativa, interpretativa, formativa, avaliativa ou 

emancipatória, a fim de compreender a proposta da pesquisa e a lógica de pesquisa 

a serem seguidas; 3) positivista, interpretativa, crítica, pragmática, ou seja, qual o 

paradigma metodológico ou a ontologia que orienta a pesquisa; 4) com base em dados 

qualitativos, quantitativos, mistos, ou ainda, se o foco é nos sujeitos da pesquisa como 

na pesquisa participativa definido a natureza dos dados ou o foco da pesquisa; e 5) 

sustentada por fonte de dados primários, secundários ou híbridos. 

Observando o objetivo da presente pesquisa é possível identificar que tem 

potencial de contribuição para o desenvolvimento do conhecimento no campo da 

Política Pública de Segurança ao aproximar a Prevenção Situacional do Crime e as 

duas fases do Método IARA do Boletim de Ocorrência. Ainda que não chegue a propor 

algo que inove o campo de conhecimento traz ao foco do debate um olhar pouco 

explorado. Nesse sentido, teria contornos de uma pesquisa básica. 

A pesquisa proposta investiga paralelamente, de modo específico, o 

funcionamento do Boletim de Ocorrência de acordo com categorias de análise da 

Prevenção Situacional do Crime. Portanto, guarda também indiretamente uma relação 
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com a pesquisa aplicada, já que permite avaliar dados coletados pelo boletim de 

ocorrência frente a categorias analíticas relativas ao crime. 

A classificação quanto ao contexto e objetivo admite certo grau de hibridismo 

(TOIT, 2007), mas nesta pesquisa se solidariza mais com a pesquisa básica já que 

seu objetivo leva a uma indagação primária de fundo teórico e apenas secundária de 

cunho aplicado.   

Em relação a seu propósito, se pondera que esta é mais aderente a pesquisa 

exploratória, com certas particularidades no que se refere ao uso de dados e desenho 

de pesquisa. Após a descrição das caraterísticas que levam a esta constatação se 

pondera o motivo dela não ser descritiva, interpretativa, explicativa, formativa, 

avaliativa e emancipatória. Este procedimento é feito para garantir maior precisão 

lógica que corrobore a afirmação de sua aderência a pesquisa exploratória.  

Identifica-se que a presente pesquisa tem contornos exploratórios ao tratar de 

uma relação pouco explorada que poderia ocorrer entre o Boletim de Ocorrência e a 

Prevenção Situacional do Crime. Assim, se concede a esta proposta de pesquisa ter 

uma inquietação mais tipicamente vinculada a pesquisa exploratória. A proposta de 

pesquisa trata da Prevenção Situacional do Crime, como base teórica do estudo de 

criminalidade, e do Boletim de Ocorrência, como meio de coleta de informação da 

Política Pública de Segurança Pública, ambos elementos de investigação 

consolidados em seus campos de investigação e prática, mas que não se encontram 

relacionados: a proposta da pesquisa é explorar sua possível contribuição ao vinculá-

los.  

 A aderência a uma pesquisa descritiva pode ser questionada diante da 

percepção de que a proposta da presente pesquisa trata de uma relação que se 

pretende construir entre teoria (categorias teóricas) e instrumento de coleta (boletim 

de ocorrência), logo o propósito da pesquisa antecede a descrição de um fenômeno 

de pesquisa consolidado. 

Em relação a possível aderência a uma pesquisa explicativa, percebe-se que 

não se está testando uma hipótese com busca a explicação da relação causa-efeito, 

como se no caso hipotético de se estar buscando determinar se o crime é originado 

por certa realidade presente no ambiente – foco da criminologia ambiental. Logo, o 

propósito não é o do teste de uma hipótese que revelaria se certas causas levam a 

resultados específicos, mas tão somente avaliar se há evidências da possibilidade de 
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tratar o Boletim de Ocorrência segundo as duas primeiras fases do método IARA, o 

que permitiria incorporar elementos de uma área da criminologia reconhecidamente 

influente neste campo de enfrentamento ao crime. 

Como não se está interpretando como pontos de vista conferem sentido e 

substância a certo fenômeno de pesquisa, esta pesquisa não apresenta contornos de 

uma pesquisa interpretativa, ou seja, ainda que se valha de documentos para fazê-la, 

a pesquisa não foca em uma análise de discurso que construiria o centro da 

investigação, ou o fenômeno de pesquisa.  

Resta observar as pesquisas formativa, avaliativa e emancipatória. No que 

tange a pesquisa formativa se avalia que a presente pesquisa poderia em algum grau 

auxiliar no futuro a uma pesquisa formativa, já ao fornecer bases para compreender 

de modo mais preciso o funcionamento do boletim de ocorrência em que participaria 

de eventuais pesquisa com certos grupos de interesse sobre a própria política de 

segurança pública, por exemplo, as instituições da Polícia Judiciária Civil e Polícia 

Militar do Município de Cáceres - MT. Contudo, ainda que esta pesquisa possa 

eventualmente orientar a novos contornos de utilização do Boletim de Ocorrência não 

se está centralizando a pesquisa nos grupos de interesse nesta pesquisa. Logo, ela 

não possui aderência a pesquisa formativa. 

A presente proposta de pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento de 

pesquisa avaliativa sobre o tema.  

Referente aos Ciclos e Subsistemas de uma Política Pública Howllet, Ramesh 

e Perl (2013) discutem formas de fazer a avaliação da Política Pública e de seus 

instrumentos. Neste modelo de Políticas Públicas (Ciclo e Subsistemas de Políticas 

Públicas) há uma etapa própria para avaliação, onde se verifica se os meios 

empregados para enfrentar o problema público conseguiram atingir os objetivos 

previstos. Esta avaliação pode ser de três tipos: administrativa, judicial ou política. A 

avaliação administrativa ocorre no âmbito do governo e tem o objetivo de verificar se 

o programa é eficiente, eficaz ou efetivo (MENDES, SOCORRO, SORDI; REGINA, 

2013), existindo 05 formas de realizá-la: avaliar o processo, o esforço, o desempenho, 

a eficiência e a eficácia. Já a avaliação judicial leva em consideração a 

constitucionalidade e a legalidade das políticas públicas implementadas. Por outro 

lado, a avaliação política tem conotação partidária e leva em consideração uma 
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perspectiva ideológica que geralmente não utiliza das técnicas sofisticadas e 

sistemáticas. 

A avaliação de uma Política Pública sob a perspectiva do Ciclo e Subsistemas 

de Políticas Públicas envolve contornos específicos que se aproximam em termos de 

propósito posto por Toit para a pesquisa de avaliação: “[...] avaliação é praticada 

através do diagnóstico ou do esclarecimento de problemas, monitoramento de 

programas e medidas de resultados e impactos”. (TOIT, 2007, p.63).  

Diante da pesquisa avaliativa existiria a possibilidade de considerar que os 

elementos especializáveis do boletim de ocorrência poderiam constituir um 

instrumento de avaliação físico-territorial da efetividade da política pública de 

segurança pública caso a base teórica empregada nesta dissertação houvesse sido 

outra como a da geoestatística.  Contudo, a compreensão de que esta é uma pesquisa 

exploratória indica que o uso da geoestatística pode servir para confirmar ou não a 

capacidade de espacialização do crime atual do boletim de ocorrência e as 

possibilidades de expansão de coleta de informação caso esse incorpore a Prevenção 

Situacional do Crime.  

A pesquisa emancipatória tem como foco a transformação do indivíduo ou do 

grupo social o que revela distância entre propósitos da presente pesquisa e desta 

última, sendo assim descartada. 

A definição das demais condições de pesquisa se encontra simplificada após 

marcado o contexto de pesquisa e seu objetivo e a proposta da pesquisa. De fato, 

torna-se possível observar diretamente a relação que Toit (2007) desenvolve entre os 

10 tipos de pesquisa e as condições de seleção. Nesse sentido, indica que uma 

pesquisa com um contexto e objetivos mais tipicamente vinculados a uma pesquisa 

básica pode levar a uma proposta de pesquisa exploratória, descritiva, Interpretativa 

ou explicativa. 

Sendo uma pesquisa básica e exploratória, como é o caso, o paradigma 

metodológico que a orienta seria o da Ciência Social Interpretativa. Por sua vez isso 

indica que a abordagem metodológica levaria a dados de natureza qualitativa, a uma 

fonte de dados primário (tendendo ao hibrido), secundario ou hibrido. No caso de 

dados primários se tenderia a lógicas interpretativas (etnográfica e fenomenológica) 

ou a contextualização, os primeiros levando a pesquisa de campo e os últimos ao 
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estudo de caso. No caso de fontes secundárias, levaria a lógica da interpretação 

hermenêutica com pesquisa narrativas e textuais.  

A definição de que o paradigma metodológico envolve a Ciência Social 

Interpretativa e de que a abordagem metodológica seria qualitativa leva a 

compreensão de que se estaria diante da necessidade de estudar a questão 

metodológica não apenas em relação aos seus objetivos (objetivos e contexto), mas 

também em relação ao tipo de procedimento conforme propõe Gil (2008). Com isso, 

se chega ao entendimento de que a pesquisa será bibliográfica e documental, além 

de ser ancorada em um estudo de caso. Afinal, o que se está fazendo é um estudo 

teórico para verificar como a Prevenção Situacional pode melhorar o instrumento 

boletim de ocorrência (pesquisa básica). Trata-se, portanto, de compreender que este 

trabalho de investigação visa, analisar se o instrumento de coleta pode incorporar 

esses elementos que vem da Prevenção Situacional do Crime. 

A Prevenção Situacional apresenta as categorias de informações necessárias 

para leitura do crime. Dentro dessa perspectiva pretende verificar se as categorias 

existentes no BO atende as categorias da teoria, e se ao acrescentar essas categorias 

o BO obtém ganhos na leitura do crime conforme estabelece a teoria. Logo, é uma 

pesquisa bibliográfica acerca da Prevenção Situacional do Crime e documental acerca 

do Boletim de Ocorrência.   

As categorias de Identificação e Análise do método IARA da Prevenção 

Situacional do Crime se prestam para trabalhar tanto com a observação da própria 

estrutura do Boletim de Ocorrência quanto o preenchimento do Boletim de Ocorrência 

nas ocorrências de roubo de veículos. Nesse sentido, está-se diante de um estudo de 

caso, o que fecha o ciclo analítico feito até o momento já que o estudo de caso é um 

elemento cuja lógica reportaria a contextualista de Toit (2007) e esta retroagiria sobre 

a escolha de fontes primárias de interpretação: os dados coletados no Boletim de 

Ocorrência.  

Em síntese, utilizando a orientação de Toit, esta seria uma pesquisa básica, 

exploratória, cujo paradigma metodológico é da ciência social interpretativa, a 

abordagem metodológica é qualitativa, a base de dados é primária e a lógica central 

de investigação será contextualista, o que leva ao desenho final da pesquisa 

envolvendo um estudo de caso.  
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Paradoxalmente se verifica que a intenção desta pesquisa envolve também 

conferir se a Prevenção Situacional poderia levar a um entendimento maior da 

espacialização da informação sobre o crime contida no Boletim de Ocorrência, e que 

o modo de fazer isso resulta no mapeamento e em analises geoestatísiticas. Logo se 

percebe estar diante de uma pesquisa que se valerá de dados de natureza qualitativa 

e quantitativa apesar de se estar pesquisando em um estudo de caso.  

Toit (2007) sinaliza que os tipos de desenho de pesquisa que envolvem 

modelagem, simulação, mapeamento e técnicas de visualização estariam vinculadas 

a pesquisa básica, descritiva ou explicativa, cujo paradigma metodológico seria 

positivista e a abordagem metodológica quantitativa e que se valeria de dados 

secundários (numéricos/espaciais). Nesse sentido, a solução parece estar em tratar 

os dados sem que se perca sua natureza, ou seja, que se mantenha a relação 

ontológica quati - res extensas e quali - res cogito, em uma simplificação do texto de 

Martinez (1999), triangulando sua utilização, mas preservando a natureza do dado. 

Ao que Creswell (2010) organiza a seu modo quando diz que a estratégia da pesquisa 

pode assumir um viés qualitativo, um viés quantitativo ou ainda uma mistura das 

estratégias denominado método misto. 

 

5.2 Etapas e Fases do Método  

 

A primeira etapa se refere a pesquisa bibliográfica da Teoria da Criminologia 

Ambiental e da Prevenção Situacional do Crime para entender o estado da arte e 

identificar as categorias territoriais de análise a serem utilizadas na fase de coleta das 

informações na etapa de estudo de caso. Nota-se que a revisão bibliográfica foi 

construída no tópico 4 no capítulo “O crime sobre a perspectiva da oportunidade”. 

Em seguida se passa a etapa de pesquisa documental para analisar o próprio 

documento Boletim de Ocorrência a partir das categorias que a teoria sinaliza como 

importante. 

A etapa referente ao estudo de caso ocorre no município de Cáceres-MT por 

ser o local onde o autor da pesquisa, trabalha e tem mais facilidade em levantar 

informações, bem como por essa ser uma região de fronteira na qual a prática do 

crime de roubo de veículos possui índices acima da média estadual.  
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A primeira fase da etapa do estudo de caso refere-se a seleção e coleta de 

dados. De acordo com o artigo 157 do Código Penal o roubo de veículos é um crime 

que envolve o uso de violência ou ameaça para subtrair o veículo da vítima. Não se 

deve confundir com o furto de veículos onde a subtração se dá sem o uso de violência 

ou ameaça. Esta pesquisa não pretende adentrar no furto de veículos devido a 

Prevenção Situacional do Crime entender necessário trabalhar com o crime de forma 

mais específica possível e também devido ao volume de informações que se 

acrescentaria a pesquisa tornando inviável sua finalização em tempo hábil. 

Por se estar diante de um fenômeno que ocorre em todo o Brasil e que possui 

grande quantidade de informações se trabalhou com uma amostra do boletim de 

ocorrência acerca do roubo de veículos delimitada no tempo e no espaço. Para Barros 

e Lehfeld (2004, p. 57) “a amostragem é a menor representação de um todo maior 

(universo)” e, ainda, de acordo com estes autores tem sua importância no 

procedimento científico diante da limitação de tempo e recurso do pesquisador para 

trabalhar com todo o universo. 

Outra delimitação necessária para dar conta da pesquisa foi a relacionado ao 

período dos dados coletados que se restringiu ao período de 01 de janeiro de 2012 a 

31 de dezembro de 2015. Este período foi escolhido por ser o quadriênio previsto no 

Plano Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso para enfrentamento 

da criminalidade. 

A segunda fase do estudo de caso se refere ao tratamento dos dados 

coletados. Os dados coletados receberam tratamento estatístico para permitir uma 

concentração das informações no espaço e uma melhor visualização do objeto da 

pesquisa por meio da representação em quadros, gráficos e mapas 

georreferenciados. Para Cervo e Bervian (2002) a estatística tem aplicabilidade em 

todos os campos da investigação científica e se tornou uma ferramenta sofisticada de 

alto padrão em decorrência dos avanços da computação eletrônica. 

Ressalta-se que a estatística não será utilizada como um elemento final, mas 

sim para obter uma amostra que seja significativa do total de casos para 

posteriormente fazer uma análise qualitativa das respostas que foram dadas em 

algumas das categorias segundo os padrões esperados pela Prevenção Situacional 

do Crime. 
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A etapa subsequente se refere a discussão de resultados obtidos pelas etapas 

anteriores. Na prática se propõe retomar as categorias advindas da pesquisa 

bibliográfica e documental e confrontá-las com os dados estatísticos e mapas 

georreferenciados para verificar o que estão medindo e como poderiam ser analisados 

frente a Prevenção Situacional do Crime. Nesta pesquisa, se optou em discutir os 

resultados no final de cada capítulo, ao invés de acrescentar um capítulo próprio de 

discussão de resultados. 

A etapa final envolveu as considerações finais. 

 

5.3 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS EMPREGADOS  

 

Na fase de coleta de dados se definiu as estratégias para se atingir os 

objetivos da pesquisa. “A coleta de dados envolve diversos passos, como a 

determinação da população a ser estudada, a elaboração do instrumento de coleta, a 

programação da coleta e também os dados e a própria coleta.” (CERVO; BERVIAN, 

2002, p. 45). 

A partir da revisão de literatura da Criminologia Ambiental buscou 

compreender como esta teoria foi evoluindo ao longo dos anos com o enfoque para 

compreender como a Prevenção Situacional do Crime fundou suas bases teóricas. 

Da Prevenção Situacional do Crime foram identificadas as informações 

relevantes nas duas primeiras fases do método IARA (Identificação e Análise) para se 

conhecer o problema. Deste ponto de vista e levando em consideração as 

características físicas do ambiente se identificou quais as etapas e objetos que devem 

ser observados na coleta. Segue uma amostra das informações necessários que a 

Teoria considera importante. 

TEORIA SITUACIONAL DO CRIME - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE 

                               FASE DE IDENTIFICAÇÃO 

 
Identificar padrões e agrupá-
los de forma repetida 

 

• Comportamento 

• Local 

• Pessoas 

 
 
Teste Cheers 

• Comunidade conhece o problema 

• Dano/ Prejuízo 

• Expectativa de atuação policial 

• Eventos 

• Recorrentes 

• Similariedade 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Do manual de Registro das Ocorrências disponível no sistema SROP utilizado 

no Estado de Mato Grosso foram identificadas todas as categorias de informações 

que o Boletim de Ocorrência permite coletar. Segue uma amostra dos dados que 

permite cadastrar. 

 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MT 

 
 
 
 
 
 
 
Dados 
sobre o fato 

 
Dados da ocorrência 

Data de registro do BO 
Data do fato 
Hora do fato 

 
Narrativa * 

Suscinta  - atentando apenas aos fatos, limitado a 
4000 caracteres. Não deve incluir informações de 
outros campos específicos. 

 
Local do fato 

Tipo do local * 
Detalhamento do local * 
Complemento do local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endereço do local do 
fato 

 
 
 
 
 
Zona urbana  
 
 

Estado* 
Município * 
Bairro* 
Logradouro 
Número e complemento 
Ponto de referência 
Longitude 
Latitude 

 
 
 
Zona Rural 
 
 

Estado* 
Município * 
Localidade 
Rodovia e KM 
N.º e complemento 
Ponto de referência 
Longitude  
Latitude 

 
 
 
Material encontrado 
no local do fato 

 
 
 
Material 
vinculado – fato 
do boletim de 
ocorrência 

 
Lista de arma 
de fogo 

Proprietário 
Empresa 
Marca 
Calibre 

 
Lista de 
materiais 
diversos 

Descrição 
Quantidade 
Sigla 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados obtidos no Manual do SROP e 

também no próprio sistema SROP. 

 

A partir da comparação entre as informações necessárias na fase de 

identificação e análise da Prevenção Situacional do Crime e as informações que o 

boletim de ocorrência permite cadastrar foi possível verificar se este instrumento 
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atende a todos os itens da Teoria e a partir deste resultado se discutiu as 

possibilidades de incremento de informações que por si só já contribuiria para uma 

melhora na coleta, como, por exemplo, incluir informações acerca das condições de 

iluminação do local ou da existência de barreiras físicas. 

As informações do roubo de veículos foram coletadas dos registros de 

ocorrências policiais (boletim de ocorrência) da Cidade de Cáceres a partir dos 

arquivos existentes na Delegacia de Polícia de Cáceres (protocolo dos registros de 

ocorrência, arquivo físico e inquéritos policiais) bem como do Sistema de Registro de 

Ocorrências Policiais (SROP). Também foram necessários acessar o arquivo físico da 

Polícia Militar e o sistema de registro de ocorrências da Polícia Rodoviária Federal. 

Faz-se uma ressalva que primeiro foi necessário identificar as ocorrências de roubo 

em geral, para após análise identificar as ocorrências específicas de roubo de 

veículos. Segue um demonstrativo do boletim de ocorrência preenchido.  

 

 

O ponto de partida para conseguir as informações foram os arquivos da PJC 

de Cáceres por dois motivos. O autor da pesquisa exerce a função de escrivão de 

polícia e está lotado na Delegacia de Polícia de Cáceres o que facilitou o acesso às 

informações, tanto dos arquivos da instituição quanto do sistema SROP. O segundo 

motivo está na própria atividade desempenhada pela instituição que atua diretamente 

na investigação dos atos delituosos. 

Foram identificados boletins de ocorrência registrados pela Polícia Judiciária 

Civil (PJC), Polícia Militar (PM), Grupo Especializado de Fronteira (GEFRON) e Polícia 

Rodoviária Federal (PRF). Registra-se que a PRF possui sistema próprio para registro 

das ocorrências, sistema diverso do SROP. 



73 
 

 
 

Importante destacar alguns boletins de ocorrência não foram registrados no 

sistema SROP por diversos motivos, por exemplo, falta de energia, problemas com a 

conexão da internet e ou até mesmo falha no sistema, bem como, os BOs registrados 

pela PRF. Nestes casos, não seguiram a numeração do SROP. 

Em um primeiro momento da pesquisa, utilizando as informações constantes 

na Planilha de Boletins de Ocorrência do Plantão da Delegacia de Polícia de Cáceres 

recebidos no protocolo do expediente, foram identificadas e relacionadas todas as 

notícias de crime de roubo em geral. Em seguida, a busca se iniciou no arquivo físico. 

Oportuno esclarecer que o SROP no campo “natureza do crime” não permite 

especificar que o roubo fora de veículo automotor. Assim sendo, foi necessário 

relacionar e ler todos os boletins de ocorrência de natureza roubo para identificar qual 

se referia especificamente ao crime de roubo de veículos. 

O arquivo de boletins de ocorrência da Delegacia de Polícia de Cáceres não 

segue um critério técnico de arquivamento. Diversos boletins de ocorrência não foram 

localizados no arquivo físico da PJC. 

A busca continuou diretamente no SROP, onde com a numeração dos boletins 

de ocorrência e a data do fato foi possível localizar a maioria dos boletins restantes.  

Ainda assim, muitos boletins de ocorrência não foram encontrados via sistema 

porque foram registrados em sistemas diversos do SROP como, por exemplo, boletins 

registrados pela PF, PRF, alguns da GEFRON e alguns que apesar de serem 

registrados pela Polícia Militar ou Polícia Civil por motivos diversos também foram 

registrados fora do SROP. Destaca-se que alguns boletins registrados no SROP (com 

predominância nos meses de Dezembro de 2102 e Janeiro de 2013) não foram 

encontrados no sistema pelo motivo de o próprio sistema desconhecer a numeração, 

mas foram localizados no arquivo físico da Polícia Militar. 

Em continuidade, a busca na Delegacia foi feita no Livro de Registro de 

Inquéritos Policiais. Após localizar o número do Inquérito Policial referente ao boletim 

de ocorrência procurado, foi necessário tirar uma cópia da ocorrência diretamente dos 

Inquéritos Policiais na sala de cada escrivão de polícia. 

Esgotadas todas as alternativas acima citadas de busca na Delegacia de 

Polícia foi necessário coletar dados nas demais instituições. 
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Com autorização do comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cáceres, 

tive acesso ao arquivo físico de boletins de ocorrência registrados pela Polícia Militar 

de onde encontrei a maioria dos boletins faltantes. 

Mediante ofício, a PRF efetuou a busca de alguns boletins de ocorrência no 

sistema próprio e me encaminhou por e-mail. Tiveram dificuldades em localizar porque 

o plantão da Delegacia de Polícia lança na planilha somente parte da numeração do 

BO da PRF. 

Quanto a Polícia Federal, nenhum registro de roubo foi encontrado na planilha 

da PJC. 

No total, a partir da planilha do Plantão, foram encontrados 2063 registros de 

Roubo em geral. Ao fazer a análise de todos foram identificados 555 roubo de veículos 

automotores. Segue quadro demonstrativo da planilha cadastrada em Programa Excel 

com os dados do Roubo em Geral. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Oportuno esclarecer que foram identificadas algumas ocorrências registradas 

na planilha do plantão como roubo que em análise se tratava de outro crime. Também 

foram identificados boletins que estavam cadastrados no “campo natureza” como 

roubo, porém “na narrativa dos fatos” indicava outra natureza de crime, como por 

exemplo, furto e receptação. Estes registros não foram considerados roubo de 

veículos. 

Ao final, restaram 25 boletins de ocorrência de roubo registrados na planilha 

do plantão que não foram localizados para verificar se são específicos de roubo de 

veículos. 

A partir dos BOs de roubo de veículos cadastrados foi feito tratamento das 

informações e relacionadas em uma planilha do sistema “excell” que permitiu 

detalhamento das informações preenchidas e das eventuais falhas no cadastramento. 

ROUBO EM GERAL

jan/12

DIA MÊS ANO

1 292 PM COMÉRCIO/POSTO DE COMBUSTÍVEL/DINHEIRO E CIGARROS1 janeiro 2012 07:00 AVENIDA SÃO LUIS, N 1000JARDIM PARAÍSO M 19 2º GRAU COMPLETO 2 M ARMA DE FOGOBICICLETA

2 796 PM VEÍCULO RECUPERADO REFERENTE AO FURTO MOTO BO 2012.3261 janeiro 2012

M

M

4 10352 PJC COMÉRCIO/DINHEIRO E CELULAR3 janeiro 2012 22:30 PADRE CASSEMIRO, N. 1651CENTRO M 36 2º GRAU COMPLETO 3 M ARMA DE FOGOA PÉ 

F 29 2º GRAU COMPLETO

5 12492 PM VIA PÚBLICA/BICICLETA 4 janeiro 2012 21:00 RUA DOS SERINGUEIROS, N. 143JARDIM CIDADE NOVA M 16 NI 3 M ARMA DE FOGO

6 14396 PJC MOTOCICLETA TENTADO 3 janeiro 2012 23:30 AVENIDA EUROPAJARDIM PANORAMA NI NI NI NI M 23 NI 2 M ARMA BRANCAMOTOCICLETA

7 15196 PM COMÉRCIO/DINHEIRO 5 janeiro 2012 NI RUA SANTOS DUMONTDNER M 22 SUPERIOR INCOMPLETO2 M ARMA DE FOGOMOTOCICLETA

M 19 SUPERIOR INCOMPLETO

8 21546 PM COMÉRCIO/SUPERMERCADO/DINHEIRO6 janeiro 2012 13:40 RUA GETÚLIO VARGASCENTRO M 49 NI 2 M ARMA DE FOGOMOTOCICLETA assaltantes usavam uma motocicleta HONDA CG FAN PRETA

7 22434 PM COMÉRCIO/SUPERMERCADO/DINHEIRO7 janeiro 2012 12:30 RUA PORTO CARREIROCENTRO M 57 SUPERIOR COMPLETO 2 M ARMA DE FOGOMOTOCICLETA

ARMA 

UTILIZADA ABORDAGEM

INQUÉRITO 

INSTAURADO 

OU ARQUIVO N.º IPCOR SEXO IDADE

GRAU 

ESCOLAR

QUANT

IDADEBAIRRO TIPO MARCA MODELO ANO

VEÍCULOS ROUBADOS

DATA

N.º DE 

ORDEM

Nº B.O. ORIGEM NATUREZA HORÁRIO

DIA DA 

SEMANA

PROCEDIMENTO 

ADOTADO

AUTORES ROUBO VÍTIMASBOLETIM DE

 OCORRÊNCIA

ROUBO

SEXORUA

3 3566 PJC

COMÉRCIO/GARR

AFÃO DE VINHO E 2 janeiro 2012 03:00 RUA JERUSALEMJARDIM DAS OLIVEIRAS F 51 1º GRAU INCOMPLETO2 ARMA DE FOGOA PÉ 
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Também serviu de base para a geoespacialização da informação. Segue uma amostra 

da planilha de roubo de veículos. 

 

 

 

Estes dados receberam tratamento estatístico e foram elaborados mapas 

georeferenciados para melhor compreensão e visualização do fenômeno e, também, 

para avaliar se as informações cadastradas estão sendo coletadas de forma eficiente. 

Para realização dos mapas georreferenciados a densidade foi calculada 

através da ferramenta Density Kernel no software ArcGIS, utilizando os requisitos 

padrão da ferramenta pelo número de pontos. O resultado foi dividido em 4 classes 

utilizando o método dos quantis para definir os intervalos. Os intervalos de classe 

ficaram baixo (0-25%), moderado (25-50%), alto (50-75%) e muito alto (75-100%). 

Ao cruzar as informações da Prevenção Situacional do Crime na fase de 

conhecer o problema com os dados estatísticos e os mapas georreferenciados do 

boletim de ocorrência espera-se identificar espaços de melhoria deste instrumento 

para auxiliar na identificação e análise do roubo de veículos. 

Ao final, foi feito a análise dos dados, apresentação dos resultados e 

considerações finais. 

 

6 CAPÍTULO I: PESQUISA DOCUMENTAL 

 

6.1 POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA  

 

No Brasil, o tema segurança pública tem ocupado uma posição de destaque 

na agenda pública, desde a Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Este 

subcapítulo tem a pretensão de elencar algumas das principais políticas públicas de 

segurança relacionadas ao tema de pesquisa. 

Com a promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 1988) ficou evidente 

que a segurança pública faz parte da agenda institucional, pois elevou à segurança 

CONSUMADO 

OU TENTADO DIA MÊS ANO COMPLEMENTO LOCAL

MOTOCICLETA TENTADO 3 janeiro 2012 23:30 TERÇA AVENIDA EUROPA JARDIM PANORAMA NI NI NI NI NI M 23 NI 2 M ARMA BRANCAMOTOCICLETA os assaltantes estavam em uma motocicleta XR branca.

MOTOCICLETA CONSUMADO 15 janeiro 2012 NI DOMINGO RUA RIACHUELO Nº 1676 CAVALHADA 1 MOTO HONDA CG TITAN NI VERMELHAM 19 NI 2 M ARMA DE FOGOMOTOCICLETA os assaltantes usaram uma motocicleta YES prata.

M 35 NI

CONSUMADO NA LOCALIDADE DO AVIÃO CAÍDO, QUASE NA DIVIDA ENTRE BRASIL E BOLÍVIA F 17 NI

MOTOCICLETA CONSUMADO 18 janeiro 2012 22:20 QUARTA RUA DAS NOVE HORAS PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL JARDIM SOLUÇÃO MOTO HONDA CG FAN NI VERMELHAM 29 2º GRAU COMPLETO2 M ARMA DE FOGOBICICLETA

MOTOCICLETA TENTADO 20 janeiro 2012 13:30 SEXTA RUA BERTOLDO FREIRE MENDES Nº 34 SÃO LUIS MOTO HONDA CG FAN NI PRETA M 18 SUPERIOR INCOMPLETO1 M AMEAÇA o assaltante adentrou a residência da vítima com uma pedra na mão e ordenou  à vítima que entregasse as chaves da motocicleta

MOTOCICLETA TENTADO 23 janeiro 2012 05:45 SEGUNDA RUA VOLUNTARIO DA PATRIA EM FRENTE A SAEC CENTRO MOTO NI NI NI NI M 23 2º GRAU COMPLETO2 M ARMA DE FOGOMOTOCICLETA assaltantes usavam uma motocicleta Honda POP 100 vermelha. Conseguiram roubar dinheiro, relogio e celular, mas quando pediram a moto a vítima acelerou e conseguiu fugir.

M 34 1º GRAU INCOMPLETO

CONSUMADO EM FRENTE A IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS F 32 2º GRAU COMPLETO

M 22 NI

CONSUMADO NA CURVA DO RIO F 20 NI

ROUBO DE VEÍCULOS 2012

M AMEAÇA

ARMA DE FOGOHONDA NXR BROS NI PRETA 2 M2012 23:30 QUINTA RUA BOA VISTA CENTROMOTOCICLETA 26 janeiro

VERMELHA

SEXO

ASSENTAMENTO CORIXA - ZONA RURALMOTO SUZUKI YES 2011 PRATA16 janeiro 2012 10:00 SEGUNDA BR 070

2012 NI QUARTA AVENIDA GETULIO VARGAS CENTRO MOTOMOTOCICLETA 25 janeiro 1

ANO

ARMA 

UTILIZADA ABORDAGEM

MOTOCICLETA

COR SEXO IDADE

GRAU 

ESCOLAR

QUANTI

DADE

a vítima não sabe informar as caracaterísticas da moto usada pelos assaltantes2 M ARMA DE FOGOMOTOCICLETA

MOTO

HONDA CG FAN 2011

OBSERVAÇÕES

NATUREZA

DATA

HORÁRIO

DIA DA 

SEMANA LOCAL BAIRRO

ROUBO VEÍCULOS ROUBADOS VÍTIMAS AUTORES ROUBO 

TIPO MARCA MODELO
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ao patamar de direito fundamental individual (art. 5º, “caput” da CF) e social (art. 6º, 

caput da CF).  

A segurança pública está inserida no artigo 144 da CF (ibid.) no Título V (Da 

Defesa do Estado e das Instituições Democráticas) e no capítulo III (Da Segurança 

Pública). 

Do caput do artigo 144 da CF (ibid.) se extrai a definição constitucional de 

segurança pública: “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos”. Com base neste artigo se 

define segurança pública tanto pela preservação da ordem pública e incolumidade das 

pessoas e patrimônio. 

O Código Penal vigente (BRASIL, 1940) em consonância com as diretrizes 

constitucionais estabelece, dentre outras, o conceito de crime, as condutas tipificadas 

como crimes e suas respectivas penalidades. No seu artigo 157 está previsto o crime 

de roubo. 

Os órgãos de Segurança Pública dos diversos entes Políticos da Federação 

buscam prevenir e ou reprimir as práticas de delito no País e manter ou resgatar a 

sensação de segurança da população.  

Segundo Souza e Compans (2009) no ano de 2013 a SENASP (Ministério da 

Justiça) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) formaram 

uma parceria para a implementação do Projeto Segurança Cidadã, com vistas a 

amenizar a situação da violência no Brasil, baseando-se no princípio de que a 

segurança não se limita à atuação policial, mas significa poder andar em espaços 

urbanos seguros, resolver conflitos de forma pacífica, integrar as comunidades para 

evitar rixas, entre outras coisas. 

Uma iniciativa importante do Governo Federal com foco na melhoria da 

Segurança Pública foi a promulgação e publicação da Lei 11530, de 24 de outubro de 

2007, que instituiu o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – 

PRONASCI, o qual começou a ser implementado em 2008.  Este programa destina-

se a articular ações de segurança pública para a prevenção, controle e repressão da 

criminalidade, estabelecendo políticas sociais e ações de proteção às vítimas (art. 2º). 

A lei priorizou suas ações nas cidades metropolitanas do país e naquelas em que os 

níveis de criminalidade atingem as mais destacadas posições do território nacional. 
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O PRONASCI é fruto do alinhamento às políticas modelizadas pelas agências 

internacionais como Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) com a finalidade de revisar as 

políticas de segurança pública em países latino-americanos (SOUZA; COMPANS, 

2009). 

Em âmbito do Estado de Mato Grosso, algumas políticas públicas de 

segurança pública foram estabelecidas, como o Plano de Desenvolvimento do Estado 

de Mato Grosso – MT+20 (MATO GROSSO, 2006) e o Plano Estadual de Segurança 

Pública (MATO GROSSO, 2011) que abaixo estão descritos. 

O Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - MT+20 (MATO 

GROSSO, 2006) definiu as grandes prioridades estratégicas para o desenvolvimento 

sustentável do Estado nos próximos 20 anos, que preparam Mato Grosso para os 

desafios do futuro. Um dos eixos trata da Qualidade de vida, cidadania, cultura e 

segurança pública. 

O Estado de Mato Grosso implantou o Plano Estadual de Segurança Pública 

(MATO GROSSO, 2011) com foco na diminuição da insegurança da população, 

através da prevenção e controle da criminalidade, melhora da credibilidade das 

instituições, e presença efetiva do aparelho do estado no cumprimento do seu papel 

junto à sociedade. Estabeleceu como meta a redução dos índices de criminalidade se 

comprometendo a melhorar os indicadores de Segurança Pública de modo a colaborar 

para que o Estado reduza os números da criminalidade até 2015. (MATO GROSSO, 

2011, p.21). 

A Secretaria de Segurança Pública reconheceu a necessidade de se 

promover ambientes seguros como uma das formas de enfrentar a criminalidade 

(figura 11), porém aponta que esta não seria de responsabilidade da segurança 

pública, mas sim, de outras instituições do governo. 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

Figura 11 – Formas de enfrentar a criminalidade. 

 

Fonte: Plano Estadual de Segurança Pública 2012–2015 disponível na Secretaria de 

Segurança Pública (MATO GROSSO, 2011, p. 21). 

 

O crime violento ao patrimônio, em especial o de roubo, teve uma participação 

nas taxas de violência urbana no Brasil, foi selecionado como um dos principais 

indicadores estratégicos da criminalidade, pois é um dos que mais afetam a sensação 

de segurança da população, sendo elencado pelo Plano Estadual de Segurança 

Pública como um dos problemas prioritários. (MATO GROSSO, 2011). A meta a ser 

alcançada em 2015 com relação ao crime de roubo é de 409 registros de ocorrências 

para cada 100.000 habitantes. (ibid., p. 27). 

No de 2015 se encerro o período previsto no Plano Estadual de Segurança 

Pública para se diminuir os índices de criminalidade e atingir as metas previstas. 

Veja, que diante da complexidade dos problemas a serem enfrentados pela 

Segurança Pública se faz necessário ter mecanismos de coleta de informações para 

subsidiar as políticas públicas, tanto em sua implantação, implementação e sua 

avaliação.  
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Em âmbito federal o decreto n. 6138 de junho de 2007 instituiu, no âmbito do 

Ministério da Justiça, a Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança 

Pública, Justiça e Fiscalização – REDE INFOSEG (BRASIL, 2007). A INFOSEG é 

uma rede que reúne informações de segurança pública dos órgãos de fiscalização do 

Brasil, através do emprego da tecnologia da Informação e comunicação. O objetivo é 

a integração nacional das informações que se relacionam com segurança pública, 

identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, 

a fim de disponibilizar suas informações para a formulação e execução de ações 

governamentais e de políticas públicas federal, estaduais, distrital e municipais. 

 De acordo com o art. 3º (BRASIL, 2007) a Rede Infoseg poderá disponibilizar 

informações nacionais de estatística de segurança pública e de justiça criminal, dos 

cadastros nacional e estaduais de informações criminais e de identidade civil e 

criminal, de inquéritos, de mandados de prisão, de armas de fogo, de veículos 

automotores, de processos judiciais, de população carcerária, de Carteiras Nacionais 

de Habilitação, de passaportes de nacionais e de estrangeiros, de Cadastros de 

Pessoas Físicas e Jurídicas e outras correlatas. 

No ano de 2012 a Lei 12681 instituiu o Sistema Nacional de Informações de 

Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas – SINESP com a finalidade de 

armazenar, tratar e integrar dados e informações para auxiliar na formulação, 

implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas relacionadas 

com a segurança pública, o sistema prisional e execução penal e, com o 

enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas (BRASIL, 2012). As ocorrências criminais 

registradas, servem de base de informações para o SINESP. 

No âmbito da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso foi instituído o 

projeto Geia. Conforme notícias da PJC este é um sistema que reúne um conjunto de 

módulos que visa à gestão, controle e rotinas administrativas e operacionais, 

ajudando no fornecimento de informações rápidas sobre efetivo, lotações, viaturas, 

móveis e relatórios para os titulares, além de outras ferramentas que ajudarão as 

unidades em pesquisas e análise de vínculos de pessoas investigadas, como o IdSeg 

(software com recurso para coletar, integrar e armazenar dados), da Diretoria de 

Inteligência e o Guardião Web. (MATO GROSSO, 2012).  

O módulo administrativo do GEIA faz a gestão sobre recursos humanos, 

armas, imóveis patrimônio, despesas e adiantamentos.  
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Na versão operacional entra em funcionamento o boletim estatístico mensal 

que passa a ser confeccionado pelo Geia e o Vinculum para consulta de alvos e o 

compartilhamento de informações entre as delegacias, conforme notícia da PJC 

(MATO GROSSO, 2014).  Este é direcionado as delegacias de polícia, para o 

armazenamento de dados de alvos investigados em operações policiais, de forma a 

criar um banco de informações único e integrado na Polícia Civil. Notícias da PJC 

informam que o Vinculum deve ser alimentado com todas as informações cadastrais 

de pessoas suspeitas investigadas nas delegacias de polícia e também os presos que 

passam pelas unidades. O cadastro requer detalhes das características dos 

criminosos, como tatuagens, tiques e outras características da personalidade, além 

dos relacionamentos com outros criminosos, vida pregressa (passagens criminais) e 

inquéritos que respondem. (MATO GROSSO, 2014). 

 

 

6.2 BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

Enfrentados as principais abordagens da criminologia ambiental e algumas 

das políticas de segurança pública em âmbito nacional e do Estado de Mato Grosso. 

Em todas se percebe a importância de ter mecanismos de coleta de informações para 

conhecer o problema e também para propor políticas públicas relacionadas ao 

enfrentamento do problema ou até mesmo para adequar as já existentes.  

Este trabalho tem como objetivo exatamente trabalhar com uma dessas 

ferramentas, o modelo de boletim de ocorrência existente hoje no Estado de Mato 

Grosso para documentar informações sobre o crime de roubo de veículos. 

Esta pesquisa se limita a colher os dados para mapear o roubo de veículos a 

partir dos boletins de ocorrência registrados em Cáceres-MT, apesar de reconhecer 

que as teorias pregam utilizar a maior quantidade de informações possíveis das mais 

variadas fontes. Também reconhece as limitações dos dados colhidos nos boletins de 

ocorrência. Esta delimitação da coleta de dados se justifica pela limitação temporal 

para a defesa da dissertação e também diante do recorte teórico que propõe conhecer 

o crime a partir dos dados do boletim de ocorrência e analisar a eficiência deste 

instrumento que pode ser utilizado em Políticas Públicas. 
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A apuração das infrações penais e sua autoria são atribuições da autoridade 

policial conforme artigo 4º do Código Processual Penal (BRASIL, 1941). Neste 

contexto, o boletim de ocorrência surge como uma ferramenta de comunicação para 

noticiar a ocorrência de um determinado fato, criminoso ou não, para a autoridade 

policial tomar as providências que entender cabíveis. 

Não se deve confundir a notícia de um crime com o BO que é uma ferramenta 

de comunicação. Ao receber a notícia de um crime a polícia é chamada a atuar, muitas 

vezes imediatamente. O BO como ferramenta de comunicação para noticiar o crime, 

pode ser realizado no momento da notícia do crime ou em momento posterior. Cita-

se por exemplo a vítima que encontra policiais na rua e noticia que seu veículo fora 

roubado a poucos minutos, de imediato a polícia inicia rondas nas ruas da cidade 

buscando localizar o veículo e prender o autor do crime. O BO, no exemplo citado, 

será registrado posteriormente.  

Assim, com base no Código de Processo Penal, o boletim de ocorrência 

aparenta ser utilizado como um instrumento de coleta de informações para auxiliar na 

aplicação da lei penal, seja na tentativa de identificar autoria ou na busca de provas 

para puni-lo. Função típica de uma polícia tradicional voltada a cumprir a lei que não 

tem conquistado resultados positivos, conforme já demonstrado no subcapítulo que 

trata do Policiamento Orientado para Problema. 

Por outro prisma, percebe-se uma capacidade muito mais ampla para o 

boletim de ocorrência. Este instrumento pode ser utilizado como uma importante base 

de informações para os órgãos de segurança pública (PM e PJC) atuar de forma 

reativa (policiamento tradicional) quanto de forma proativa e preventiva no 

enfrentamento aos problemas buscando identificar suas causas (policiamento 

orientado para o problema).  

No Estado de Mato Grosso o decreto nº 184 de 08 de julho de 2015 instituiu 

normas para registros das ocorrências policiais em um sistema único denominado 

Sistema de Registros de Ocorrências Policiais – SROP que integra a informação entre 

a PJC e PM criando um banco de dados único de ocorrências policiais. O objetivo é 

manter base de conhecimento sobre criminalidade para subsidiar a tomada de 

decisões em ações estratégicas, gerenciais e operacionais de segurança pública, 

facilitando a estratificação de informações criminais mediante estatísticas, 
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georeferenciamento e análise criminal, bem como ampliar os pontos de atendimento 

ao cidadão (MATO GROSSO, 2015).  

O SROP já existia antes de 2015, mas não como um sistema integrado, e sim 

com a versão SROP WEB que possibilitava o registro e acompanhamento em tempo 

real das ocorrências policiais registradas. No ano de 2012 a versão WEB foi 

melhorada para a versão SROP V.2 e em 2015 evoluiu para a versão SROP V.3 para 

atender ao decreto 184. 

Percebe-se que o sistema de registro de ocorrências policiais no Estado de 

Mato Grosso vem sofrendo reformulações que buscam melhorar a eficiência na 

atuação da atividade policial. 

Não é novidade a utilização das informações dos boletins de ocorrência para 

subsidiar ações policiais e também pesquisas das mais diversas naturezas. 

JANNUZZI (2005) ao tratar de indicadores para diagnóstico, monitoramento e 

avaliação de programas reconhece que os dados administrativos e as estatísticas 

auxiliam no acompanhamento das ações dos programas. Assim, os dados dos 

boletins de ocorrência podem servir de base para criar indicadores, porém o próprio 

Jannuzi (2005) critica a utilização de indicadores baseados nos registros de ocorrência 

policial para a avaliação do nível de violência de uma comunidade por serem menos 

confiáveis e válidos do que pesquisas de vitimização, uma vez que as vítimas podem 

omitir informações por se sentirem constrangidas. 

Ou seja, a crítica à utilização do boletim de ocorrência é que muitas vezes 

este instrumento não fornece informações precisas dos incidentes reportados. Neste 

sentido segue abaixo a crítica apresentada por Tasca (2010, p. 60-61). 

As severas limitações de conteúdo dos registros em um contexto de 
análise e solução de problemas, posto que na maioria das 
organizações policiais, são coletados, apenas, aqueles dados que 
interessam a persecução criminal e ao controle dos atendimentos 
efetuados. Ou seja, lastreados tão-somente nessas informações não 
é possível retratar com fidelidade todas as perspectivas e a 
complexidade do problema. Os registros policiais são muito 
importantes, mas sua análise deve ser contextualizada e cotejada com 

outras fontes de informação. 

O boletim de ocorrência também pode servir a um propósito maior do que 

somente atuação policial. Pode ser utilizado como base de informações a influenciar 

os atores políticos na implantação e implementação de Políticas Públicas, seja de 

Segurança Pública ou de outras áreas do governo que igualmente podem auxiliar a 
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resolver os problemas enfrentados pelos órgãos policiais ou demais setores públicos. 

Esta característica pode ser percebida na Lei 12681 que institui o SINESP, conforme 

citado anteriormente. 

A informação é um insumo para a produção do conhecimento e também para 

a própria atividade de inteligência. O BO é relevante não apenas neste nível de dado 

e informação, mas, também, para o nível de conhecimento e na atividade de 

inteligência, para que gestores em outros níveis possam efetivar ações que não sejam 

apenas no campo operativo, mas no campo político e estratégico, para alavancar 

ações que possam ter efeitos duradouros. 

Posto isto, necessário analisar este instrumento para verificar se as 

informações que constam neste atendem aos fins específicos de atuação policial e 

também aos fins mais amplos expostos anteriormente.  

Com o intuito de detalhar as informações contempladas no modelo de boletim 

de ocorrência do Estado de Mato Grosso foi elaborado pelo autor um quadro contendo 

todas as informações que este instrumento permite cadastrar. Este quadro encontra-

se no anexo I.  De forma exemplificativa segue um fragmento do quadro para 

demonstrar o nível de detalhamento que existe (figura 12). 

 

Figura 12: Quadro com os dados do Boletim de Ocorrência – MT. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MT 

 
 
 
 
 
 
 
Dados 
sobre o fato 

 
Dados da ocorrência 

Data de registro do BO 
Data do fato 
Hora do fato 

 
Narrativa * 

Suscinta  - atentando apenas aos fatos limitado a 
4000 caracteres. Não deve incluir informações de 
outros campos específicos. 

 
Local do fato 

Tipo do local * 
Detalhamento do local * 
Complemento do local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endereço do local do 
fato 

 
 
 
 
 
Zona urbana  
 
 

Estado* 
Município * 
Bairro* 
Logradouro 
Número e complemento 
Ponto de referência 
Longitude 
Latitude 

 
 
 
Zona Rural 
 

Estado* 
Município * 
Localidade 
Rodovia e KM 
N.º e complemento 
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 Ponto de referência 
Longitude  
Latitude 

 
 
 
Material encontrado 
no local do fato 

 
 
 
Material 
vinculado – fato 
do boletim de 
ocorrência 

 
Lista de arma 
de fogo 

Proprietário 
Empresa 
Marca 
Calibre 

 
Lista de 
materiais 
diversos 

Descrição 
Quantidade 
Sigla 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados obtidos no Manual do SROP e 

também no próprio sistema. 

 

Esta ferramenta permite incluir as seguintes informações: dados sobre o fato, 

natureza da ocorrência, comunicante, vítima, suspeito, testemunha, exame perícia 

técnica e providências. Cada um destes tópicos permite colher várias informações. 

Ressalta-se que nem todos são de preenchimento obrigatório.  

A partir de agora passa-se a detalhar na prática o funcionamento do BO na 

cidade de Cáceres-MT, as pessoas aptas a efetuar o registro e o trâmite deste 

instrumento na Delegacia de Polícia da cidade. 

No Estado de Mato Grosso o Sistema de Registro de Ocorrências Policiais 

(SROP) é utilizado pelos policiais civis e militares que possuem senha de acesso para 

registro das ocorrências. O sistema SROP gera os boletins de ocorrência com 

numeração sequencial. Uma dificuldade vivenciada no decorrer da pesquisa foi que 

os policiais civis somente conseguem visualizar, imprimir e alterar os seus registros, 

não conseguindo sequer visualizar os boletins de ocorrência registrados pela Polícia 

Militar, exceto o número, a data e o nome do policial que registrou. Da mesma forma 

os Policiais Militares não conseguem acesso, via sistema, aos boletins de ocorrência 

registrados pela Polícia Civil. 

No Estado foi criado o Grupo Especializado de Fronteira (GEFRON) com base 

na cidade de Porto Espiridião, mas com atuação em toda a extensão da fronteira. O 

GEFRON é composto por policiais civis e militares que também registram boletins de 

ocorrência e atuam na cidade de Cáceres. Em alguns casos excepcionais os policiais 

do GEFRON registram boletins de ocorrência em um formato diverso do Sistema de 

Registro de Ocorrências Policiais, daí porque não são encontrados no SROP e 

também não seguem a numeração sequencial deste sistema. 
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As forças de segurança do governo federal também registram boletins de 

ocorrência, como é o caso da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Estas duas 

instituições fazem seus registros em sistemas próprios, por isso não segue a 

numeração sequencial do SROP. 

Na cidade de Cáceres-MT todas as Delegacias de Polícia Judiciária Civil 

registram Boletins de Ocorrência durante o horário de expediente que se inicia as 

08:00 horas e termina as 18:00 horas. A partir das 18:00 horas somente são 

registrados os Boletins de Ocorrência no Plantão da Delegacia de Polícia que funciona 

24 horas ou via “online”. Os registros via “online” não permitem cadastrar crimes de 

natureza grave, como nos casos de roubo de veículos. 

Os Boletins de Ocorrência registrados no Plantão da Delegacia de Polícia de 

Cáceres e todos os outros boletins de ocorrência registrados pelos demais órgãos de 

segurança pública que noticiam um crime de competência da Justiça Estadual são 

encaminhados para a PJC e protocolados no Plantão da Delegacia de Polícia de 

Cáceres onde são relacionados em uma planilha e posteriormente encaminhados 

para o protocolo do setor de expediente.  

Quando se trata de uma prisão em flagrante o Delegado Plantonista de 

imediato lavra Auto de Prisão em Flagrante, porém o auto de prisão é encaminhado 

juntamente com o boletim de ocorrência para o protocolo do setor de expediente e 

relacionados na planilha. 

Os boletins de ocorrência registrados durante o expediente na Delegacia 

Especializada do Adolescente e na Delegacia Especializada da Mulher somente são 

encaminhados para a Delegacia de Polícia de Cáceres se não noticiarem crimes de 

atribuição das especializadas. No entanto, quando se trata de crime de roubo de 

veículos estes são normalmente registrados na Delegacia de Polícia de Cáceres. 

Importante destacar que por diversas situações, por exemplo, falta de energia, 

problemas com a conexão da internet e ou até mesmo falha no sistema, alguns 

boletins de ocorrência foram registrados manualmente fora do SROP. Nestes casos, 

também não seguiram a numeração do SROP. 

Uma vez recebidos os boletins de ocorrência no protocolo do setor de 

expediente da Delegacia de Polícia de Cáceres juntamente com a planilha contendo 

a relação de todos os registros, o (a) servidor (a) policial civil encaminha os boletins 

de ocorrência aos Delegados de Polícia lotados na unidade, conforme atribuição 
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interna de cada autoridade policial, que determinarão os procedimentos a serem 

adotados. As ocorrências de atribuição das Delegacias Especializadas são para elas 

encaminhadas, enquanto as ocorrências de atribuição da Delegacia de Polícia de 

Cáceres são respectivamente instauradas Inquéritos Policiais, investigações 

preliminares para verificar a ocorrência de crime ou localizar elementos probatórios, 

aguardam novas diligências ou arquivamento. 

Por estes motivos a base de coleta de informações do roubo de veículos foram 

a planilha de registros de BO do protocolo.  

 

 

 

7. ESTUDO DE CASO 

 

7.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 

O município de Cáceres foi fundado em 06 de outubro de 1778, localizado no 

Sudoeste do Estado de Mato Grosso em área do Pantanal e em zona fronteiriça 

internacional na divisa com a Bolívia. A cidade se desenvolveu às margens do Rio 

Paraguai distante 209 km da capital do Estado, Cuiabá. (MUNICÍPIO, 2010). 

 

Figura 13: Mapa de Cáceres 
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Fonte: IBGE (2010). 

 

A população está estimada em 87942,00 habitantes com uma área territorial 

correspondente a 24.577,149 km² (IBGE, 2010) e densidade demográfica de 3,47 

hab/km² (LEANDRO; SOUZA, 2010). Nas últimas décadas o município apresentou 

êxodo rural, no ano de 2010 residiam na área urbana 76.566 habitantes e na área 

rural 11374 habitantes (SANTOS;  ZAMPARONI, 2012). 

O perímetro urbano de Cáceres, compreende 69.835.961 m², com 40.876 

imóveis, destes, 24.588 são residenciais, 2072 são comerciais, 1050 são institucionais 

e 90 são caracterizados como outros. O que chama atenção é que 12446 são imóveis 

baldios. O tipo de domicilio predominante é casa para uso residencial e residencial-

mixto. (MUNICÍPIO, 2010). 

A organização espacial do Município se deu de acordo com as necessidades 

dos colonizadores sem possuir um planejamento do espaço urbano, com um processo 

de urbanização desordenado no tempo e no espaço (SANTOS;  ZAMPARONI, 2012). 

Atualmente, no perímetro urbano, a margem esquerda do rio Paraguai encontra-se 

totalmente ocupada por residências, ruas, áreas de recreação, comércios, indústrias, 

ancoradouros e área portuária. Na contemporaneidade a cidade enfrenta inúmeros 

problemas de infra-estrutura urbana, sobretudo no centro histórico, que vão desde 

problemas com a mobilidade urbana e o tratamento de esgoto (LEANDRO; SOUZA, 

2010). A pecuária é a principal fonte econômica do município, que possui um dos 

maiores rebanho bovinos do Brasil (IBGE, 2010).  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Município está abaixo 

da média Nacional e também do Estado de Mato Grosso. De acordo com a nota do 

IDEB 2013 os alunos do município na 4ª série obtiveram a pontuação 4.8 e na 8ª série 

obtiveram a pontuação 4.1. A média nacional foi respectivamente 5.2 e 4.2 enquanto 

no Mato Grosso a média foi respectivamente 5.3 e 4.4. (INEP, 2016).  

O município possui uma frota de 40856 veículos automotores (figura 14). 

Divididos da seguinte forma:  

Figura 14: Frota de veículos de Cáceres 

Automóveis 12513 

Caminhões 974 

Caminhões tratores 252 

Caminhonetes 3372 

Caminhonetas 526 
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Micro ônibus 58 

Motocicletas 16931 

Motonetas 5773 

Ônibus 313 

Tratores 0 

Utilitários 144 

Fonte: IBGE (2010). 

 

O Plano Diretor da Cidade cita um fluxo de pessoas indo e vindo de São 

Matias (Bolívia) de aproximadamente 160 pessoas por dia levando em consideração 

somente as linhas de ônibus existentes, ou seja não considera veículos particulares e 

táxis. Este movimento se dá principalmente para brasileiros efetuar compras de 

mercadorias mais baratas no país vizinho. A cidade de Cáceres é também referência 

de saúde para os bolivianos que diariamente cruzam a fronteira na busca de 

atendimentos na área da saúde. (MUNICÍPIO, 2010). 

“A presença da fronteira, resulta para Cáceres e, também para San 
Matias, a presença de contingentes militares e de segurança (exército 
e polícia) da fronteira.   O processo de adensamento das atividades 
econômicas, e as diferenças cambiais, junto com a pobreza de regiões 
distantes dos centros econômicos de ambos os países, geram a 
alternativa de sobrevivência pelo contrabando.   Assim, na literatura 
de ambos os lados, existe documentação de ações individuais ou em 
bandos em ações criminais, geralmente citando os vizinhos a criarem 
maior intranqüilidades.” (MUNICÍPIO, 2010, p. 35). 

 

 

7.2. ROUBO DE VEÍCULOS 

 

O roubo de veículos está previsto no art. 157 do decreto lei n.º 2848 de 07 de 

dezembro de 1940 que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e 

atualmente é conhecido como Código Penal Brasileiro. Está inserido no rol de crimes 

contra o patrimônio e é definido legalmente como: “Subtrair coisa móvel alheia, para 

si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-

la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência” (BRASIL, 1940). Veja 

que a definição de roubo é ampla, envolvendo qualquer tipo de objeto móvel, incluindo 

aqui veículos automotores. 

Em conformidade com o Código Penal existe diferença entre o crime de roubo 

tipificado no art. 157 e o crime de furto tipificado no artigo 155 (BRASIL, 1940). O 
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roubo envolve o uso de violência ou ameaça para subtrair o bem da vítima. Não se 

deve confundir com o furto onde a subtração se dá sem o uso de violência ou ameaça. 

O roubo causa prejuízo ao patrimônio da vítima e geralmente é praticado 

com violência e com emprego de armas de fogo. 

No cenário internacional o Brasil se destaca como um país com elevadas 

taxas de criminalidade. De acordo com o Anuário Nacional de Segurança Pública de 

2015 foram registradas em 2014 aproximadamente 500 mil ocorrências de Roubo e 

Furto em todo o País. Nos debates acerca de segurança pública o roubo tem ganho 

posição de destaque, fazendo parte das estatísticas nacionais.  

 

Figura 15: Número de registros de ocorrência de roubos de veículo e taxas por 100 
mil veículos referente aos anos de 2011 a 2014. 

Fonte: SINESP/PJC. 

 

Pelos dados publicados pelo SINESP/PJC percebe-se que no Brasil está 

ocorrendo um aumento gradativo no roubo de veículos ao longo dos anos de 2011 a 

2014. Mato Grosso seguiu nesse mesmo sentido. 

Em comparação aos demais Estados da Federação, Mato Grosso está 

ocupando uma posição mediana no número de ocorrências em comparação a frota 

de veículos. Ainda assim, não deixa de ser preocupante, uma vez que o crime está 

aumentando gradativamente e afeta a sensação de segurança da população. 

Corroborando esta preocupação, o roubo foi selecionado no Plano Estadual 

de Segurança Pública do Mato Grosso 2012-2015 como um dos indicadores 

Tipo de Crime
Unidade da 

Federação

Registros de 

Ocorrências
Taxa

Registros de 

Ocorrências
Taxa

Registros de 

Ocorrências
Taxa

Registros de 

Ocorrências
Taxa

ACRE NI NI NI NI NI NI NI NI

ALAGOAS 1.647 360,4 2.366 458,7 2.816 491,5 3.373 537

AMAPÁ 33 26,9 142 105 189 129,2 254 160,9

AMAZONAS 6.499 1.177,3 4.763 785,6 1.969 297,4 2.595 362,1

BAHIA 8.963 369,5 12.442 461,1 13.065 437,7 14.579 448,7

CEARÁ 2.823 156 6.359 312,7 9.595 425,9 NI NI

DISTRITO FEDERAL 2.769 216,2 4.120 301,8 4.143 284,9 7.110 463,4

ESPÍRITO SANTO 3.178 247,5 2.469 177,3 4.115 274,3 3.336 208,9

GOIÁS 4.166 169,3 2.202 82 9.119 312,7 9.450 302,3

MARANHÃO 1.085 124,4 1.492 147,4 2.098 182,4 3.347 261,6

MATO GROSSO 2.176 181,8 2.512 190,4 3.282 227,2 4.338 276,5

MATO GROSSO DO SUL 407 41,1 332 30,8 490 41,9 546 43,5

MINAS GERAIS 4.065 56,3 4.896 62,4 7.723 91,4 9.955 110,7

PARÁ 1.306 127,5 NI NI 4.350 325,7 4.970 333,9

PARAÍBA 501 67,1 451 53,8 387 42,1 570 57,3

PARANÁ NI NI NI NI 7.628 127,7 8.503 134,3

PERNAMBUCO 7.010 375,9 6.972 335,5 7.012 308 7.363 300

PIAUÍ 717 114,6 1.131 157,7 1.653 204,7 2.560 283,9

RIO DE JANEIRO 18.773 404,6 22.065 441,5 28.002 522,8 32.652 572,6

RIO GRANDE DO NORTE NI NI 3.363 399,4 3.319 360,6 4.237 425,6

RIO GRANDE DO SUL 10.965 227,1 12.044 232,8 12.412 224,6 14.233 242,6

RONDÔNIA 884 150,7 835 127,2 1.242 173,3 1.235 159,8

RORAIMA 60 45,7 78 53,8 209 132,2 256 149,7

SANTA CATARINA 944 27,3 2.492 67 2.495 62,9 3.267 77,7

SÃO PAULO 79.191 377,7 87.227 390,8 98.725 418,8 98.451 397,8

SERGIPE 845 189,2 1.201 241,9 1.570 289,6 1.778 302,9

TOCANTINS 118 29,2 144 32,3 294 60,1 474 89,4

159.125 192,81 182.098 220,65 227.902 276,15 239.432 290,12Totalizadores para este crime →

NI - Não Informado

(*)Os dados de Goiás foram extraídos do site da SSP/GO em virtude das indisponibilidades desses números de 2014 e inconsistências dos dados de 2013 no SINESPJC.

2011 2012 2013 2014

Roubo de veículo

Número de registros de ocorrências de roubos de veículo e taxa por 100 mil veículos referente aos anos de 2011 a 2014.Número de registros de ocorrências de roubos de veículo e taxa por 100 mil veículos referente aos anos de 2011 a 2014.

Ano
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estratégicos da criminalidade registrada. Percebe-se que o Plano Estadual trata do 

roubo em geral, não tratando especificamente de roubo de veículos. 

A Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso por intermédio da 

Coordenadoria Geral de Estatísticas e Análise Criminal fez um comparativo da 

criminalidade entre os anos de 2013 e 2014. O roubo e o furto ocupam posição de 

destaque com aumento de 34% nas ocorrências de roubo no Estado. De acordo com 

este estudo a Regional de Cáceres tem índices de roubos elevados se comparados a 

outras Regionais do Estado, vide figura 16. (MATO GROSSO, 2014). A título de 

esclarecimento a Regional de Cáceres engloba outras cidades circunvizinhas. 

 

 

Figura 16: Mapa de roubos 

 

Fonte: Mato Grosso (2014). 

 

Não foi encontrado arquivo com dados estatísticos acerca do roubo de 

veículos em Cáceres-MT. No entanto, o autor atuou no ano de 2012 diretamente em 

crimes patrimoniais e percebeu um elevado número de ocorrências noticiando este 

crime.  

A cidade de Cáceres está localizado em área de fronteira com o país Bolívia, 

rota conhecida pela Segurança Pública como passagem de veículos provenientes de 

crimes que são levados para o país vizinho para serem vendidos ou trocados por 
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substâncias entorpecentes, principalmente cocaína. A região possui uma extensa 

área de fronteira seca e alagada para ser fiscalizada, o que pode dificultar esta 

fiscalização. 

 

 

7.3 BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO MT COMPARADO À PREVENÇÃO 

SITUACIONAL DO CRIME 

 

Este capítulo tem como objetivo comparar as características físicas da 

Prevenção Situacional do Crime com as categorias de informações que o instrumento 

BO permite cadastrar. O intuito é verificar se o instrumento contêm as informações 

que a teoria entende necessária para identificar e analisar o problema. 

A Prevenção Situacional do Crime em sua primeira fase propõe a identificação 

do problema e de padrões nos incidentes. Estes padrões vão desde ocorrências de 

forma repetida, mesmo comportamento, envolvendo um mesmo local e/ou as mesmas 

pessoas (vítimas e criminosos), a frequência e o horário em que ocorrem. Para esta 

teoria é necessário identificar o crime de forma altamente específica, pois cada tipo 

de roubo guarda características peculiares a serem observadas no momento da 

análise e das outras fases do método IARA. O teste Cheers pode ser utilizado para 

identificar o problema. 

O Boletim de Ocorrência permite a identificação do problema, vez que no 

campo “dados sobre o fato” possui informações sobre a localização exata da 

ocorrência (inclusive com ponto de referência e coordenadas de longitude e latitude). 

Além destas informações, possui informações sobre o crime praticado com os meios 

empregados e a motivação, bem como dados das partes envolvidas (vítima e 

criminoso). Desta forma, é possível identificar padrões no crime, desde, local, horário 

e pessoas envolvidas.  

Neste ponto o BO consegue realizar parcialmente o teste Cheers, pois 

identifica eventos similares e recorrentes. O próprio ato de registrar o BO e levar a 

conhecimento das autoridades públicas já denota o dano ou prejuízo sofrido pela 

vítima e o desejo de uma atuação estatal. Porém o teste Cheers exige informações 

da comunidade, como conhecimento por experiência do problema e a expectativa de 

uma atuação policial. Nestes casos, entende-se necessário uma pesquisa direta com 
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o comunidade, apesar de alguns crimes mais graves como o roubo de veículos sugerir 

a existência de interesse por parte da comunidade na atuação policial. 

No entanto, o BO apesar de possuir o campo “natureza” que permite cadastrar 

diferentes tipos de crimes, como por exemplo, furto, roubo, tráfico de drogas, etc., não 

permite cadastrar o roubo de veículos de forma específica. Na pesquisa foi necessário 

identificar todos os roubos em geral para após análise destes identificar quais se 

referiam a roubo de veículos. 

Ainda que, a Prevenção Situacional do Crime exija que se utilize de todos os 

meios de informações necessários para identificação do problema, deve-se 

reconhecer que o Boletim de Ocorrência é somente um dos instrumentos de 

informações possíveis. Neste sentido, não terá ele o condão de suprir informações 

acerca das habilidades policiais desenvolvidas em suas atividades diárias ou até 

mesmo das pesquisas de vitimização e das pesquisas com a própria comunidade, 

bem como outras fontes. 

Não é diferente a fase de análise, onde devem ser utilizados informações das 

mais diversas fontes. Esta pesquisa ressalta o conhecimento adquirido das teorias 

que estudaram a criminologia ambiental quanto a territorialidade que foram 

incorporados pela Prevenção Situacional do Crime. 

De acordo com a criminologia ambiental a oportunidade de o crime ocorrer 

leva em consideração três elementos do “Triângulo Básico do Crime” que devem 

convergir no tempo e no espaço: provável agressor, o alvo adequado e a ausência de 

um guardião capaz de impedir o crime.  Sabe-se da teoria que o alvo adequado pode 

ser tanto um objeto ou uma pessoa a depender do que o criminoso procura, e neste 

contexto a situação e o local em que este alvo se encontra interfere na opção do 

criminoso. 

Para auxiliar na análise do problema a teoria sugere a utilização da ferramenta 

denominada “Triângulo para Análise do Problema” na qual são necessárias mais 

informações em basicamente três elementos para entender o que está provocando o 

problema, sendo eles: alvo/vítima, agressor e ambiente.  

 Seguindo esta linha de raciocínio encontrar o local de ocorrência do crime é 

importante, mas também é necessário conhecer as características destes locais que 

os tornam atrativos para o ato criminoso. 
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O local conta muito sobre o crime praticado, mas para isso diversas 

informações são necessárias. Desde estrutura das ruas e calçadas, e distribuições de 

casas e estabelecimentos comerciais ao longo da extensão destas. Outros 

informações são relevantes, como a existência de barreiras física, barreiras 

simbólicas, vigilância do local, controle de acesso, imagem manutenção do espaço, 

presença de guardiões, etc. (vide quadro ilustrativo). 

Do próprio local pode-se obter informações acerca da existência ou 

inexistência de guardiões capazes de impedir o crime, como por exemplo dispositivos 

eletrônicos de segurança, existência de moradores nas proximidades, porteiros, etc. 

Neste ponto, o Boletim de Ocorrência possui espaços de melhorias. O 

instrumento atualmente se concentra em identificar a localização, data e horário do 

fato, não possuindo campo específico para cadastrar características físicas do local 

como sugere a teoria.  

A teoria também aponta para a existência de padrões de comportamento 

criminoso que são seguidos para escolher o alvo adequado e um bom local para a 

prática do crime. A estrutura das atividades rotineiras é fator influenciador da 

oportunidade do crime por facilitar ou dificultar a convergência dos três elementos do 

triângulo. Os criminosos tendem a escolher o local adequado para praticar o crime 

nos locais que frequentam ou em suas proximidades. Assim três locais são propícios 

a serem alvos de crimes: nós de atividade (locais de concentração de atividade), 

caminhos entre os nós de atividade e as margens. Informações acerca deste fatores 

são importantes para se conhecer o crime. Os pontos nós de atividade são locais de 

muito movimento de pessoas, como por exemplo, escolas, hospitais, bares, igrejas e 

áreas de entretenimento, dentre outros.).  

O Boletim de Ocorrência permite informações quanto a existência de padrões 

de comportamento como já dito nos primeiros parágrafos deste capítulo. Assim, as 

informações do BO permite gerar mapas geoespacializados das informações para 

uma melhor leitura do fenômeno, como concentração do crime em locais, dias e 

horários determinados como sugere a teoria.  

Apesar de existir um campo específico no BO para cadastro de ponto de 

referência do local onde ocorreu o crime, este não possui um campo específico para 

lançar a proximidade aos locais nós de atividade. Veja que, um ponto de referência 

pode coincidir ou não com um local nó de atividade. Assim, seria plausível existir um 
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campo específico para cadastrar a proximidade com os pontos nós de atividade 

(escolas, igreja, hospitais, etc). 

Porém, a teoria vai além de conhecer somente os pontos nós de atividade, 

esta busca conhecer todo e qualquer processo que faz as pessoas se deslocarem 

entre os nós de atividade e seus caminhos que faz gerar mais oportunidades de o 

crime ocorrer por facilitar um maior número de criminosos entrar em contato com um 

maior número de alvos adequados e em locais que os criminosos juguem mais 

propícios para o ato criminoso. Assim, necessário informações acerca do fluxo de 

pessoas que transitam nos diferentes horários do dia.  

Neste ponto, seriam necessários informações que fogem ao alcance do BO 

por exigir um trabalho constante de análise do tráfego. As próprias características do 

BO não possibilitam informações sobre estes fatos. Seria necessário participação de 

outros setores para dar conta destas informações. O BO poderia cadastrar o fluxo 

diário das vítimas e dos suspeitos, lançando informações acerca dos locais que 

costumam frequentar diariamente (casa, escola, bares) a partir de coleta de 

informações diretamente com estas pessoas. 

Uma preciosa fonte de informação são: o comunicante, a vítima e o criminoso. 

Estas informações deveriam ser exploradas ao máximo.  Inúmeros dados sobre o local 

poderiam ser colhidos destas pessoas. Exemplos são vários: existência de iluminação 

no local, presença de outras pessoas no local que serviriam de guardiões a impedir o 

crime de ocorrer, existência de calçadas, estabelecimentos comerciais nas 

proximidades, existência de câmeras de vigilância, existências de casas, casas 

possuem barreiras físicas, as casas possuem capacidade para vigiar as ruas, 

existência de terrenos baldios, existência de sinais inibidores do crime, etc. 

Outra fonte vasta de informação seriam os próprios policiais se dirigirem ao 

local e coletar todas estas informações para complementar o preenchimento do 

Boletim de Ocorrência. Esta informações poderiam ser coletadas mais facilmente por 

intermédio de sistemas informatizados. Isto já possibilitaria um ganho na qualidade da 

informação. 

Todas as características físicas e simbólicas do local sugerem como aquela 

vizinhança se relaciona com o ambiente e passa uma sensação de maior ou menor 

proteção do local. A forma como as casas foram construídas, com janelas e portas 

que permitam uma melhor visualização das ruas e calçadas tendem a inibir a prática 
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do crime. Também tem essa finalidade a existência de barreiras físicas e simbólicas 

no local. Com o mesmo intuito agem os guardiões e os sinais de manutenção do 

espaço. 

Outro ponto a ser analisado são os 03 elementos intervenientes (guardião, 

supervisor/controlador ou gerente/responsável) que podem controlar o três elementos 

do crime (alvo adequado/vítima, criminoso/agressor e o local/ambiente). 

Neste ponto, o BO possui campo específico para cadastrar informações sobre 

a vítima e testemunhas do crime que por algum motivo falharam em proteger o alvo, 

bem como, permite cadastrar informações sobre o criminoso.  Veja que, a vítima e as 

testemunhas podem servir como guardiões e por algum motivo falharam nesta tarefa. 

As testemunhas também incluem os responsáveis em cuidar determinados locais que 

por algum motivo também falharam. Quanto aos supervisores dos criminosos, que são 

aquelas pessoas que possuem influência sobre eles, o BO não possui qualquer 

informação, exceto o nome dos pais e seu estado civil. Aqui os próprios criminosos 

poderiam ser questionados acerca das pessoas que tem maior influência em suas 

vidas (ex. pais, parente, professores, cônjuges, etc.). Ainda assim, neste particular 

entende-se que seria necessário uma participação de outros órgãos para acompanhar 

os criminosos e conhecer seu histórico de vida. 

Outra forma de análise do problema são identificar os problemas LOBO, 

PATO e TOCA. O BO possui campos específicos que dão conta de verificar estes três 

tipos de problemas, conforme abaixo se demonstrará. 

As informações sobre os problemas PATO que envolve a mesma vítima por 

várias vezes podem ser visualizadas no campo “vítima”. No que se refere aos 

problemas TOCA, o campo “local do fato” permite a localização exata do local. Os 

problemas LOBO que envolvem incidentes praticados por um mesmo infrator podem 

ser visualizados no campo do BO “suspeito”, “modus operandis”, “motivação”, 

“narrativa do fato”. Estas informações podem ser colhidas das vítimas e das 

testemunhas. No entanto, deve-se reconhecer a dificuldade em identificar o suspeito 

neste primeiro momento, pois dependerá da própria atividade investigativa que 

seguirá. Porém, importante para a fase de análise que o BO fosse aditado com as 

informações dos suspeitos após sua identificação.  

Nota-se que o BO responde às perguntas: o quê, onde, quando, quem, por 

quê e como?  
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No campo natureza do crime se identifica o crime praticado. Ressalta-se a 

ressalva já feita anteriormente que o crime deve ser classificado de forma mais 

específica possível. No campo “local do fato” está respondido onde o crime foi 

praticado. Nos campos vítima e suspeito se identifica as pessoas envolvidas. No 

campo motivação permite cadastrar os fatos e acontecimentos que levaram o autor a 

praticar esta conduta. Na breve narrativa dos fatos e nos demais campos “modus 

operandi” permitem verificar como o crime foi praticado.  Destaca-se que esta 

pesquisa não analisou as características defendidas pela Teoria da Escolha Racional, 

onde se faz necessário entender o criminoso, e neste particular envolveria uma série 

de informações acerca da vida do suspeito e da motivação que o levaram a prática do 

delito. 

A coleta de informações influencia todas as fases do método IARA. Daí a 

importância de se coletar informações com maior grau de precisão e confiabilidade. 

Assim, além do BO ter campos específicos para cadastrar informações detalhadas 

acerca do crime, faz-se necessário que os responsáveis pela coleta de informações 

preencham todos os campos de forma correta. 

Para facilitar a compreensão deste subcapítulo foi elaborado quadro 

comparativo entre o BO e a Prevenção Situacional. Abaixo segue uma amostra da 

tabela que pode ser integralmente vista no anexo II. 

Quadro comparativo das categorias territoriais do Bo e das categorias territoriais da 
Prevenção Situacional do Crime. 

PREVENÇÃO SITUACIONAL – 

INFORMAÇÕES TERRITORIAIS  

BO  - INFORMAÇÕES 

QUE 

CORRESPONDEM A 

PREVENÇÃO 

SITUACIONAL 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

• Identificação do 

Problema  

                

e  

• Padrões nos 

Incidentes 

1. Ocorrências repetidas 

2. Comportamento 

repetido 

3. Local repetido  

4. Pessoas repetidas 

(vítimas e criminosos) 

5. Frequência  

6. Horário da ocorrência 

7. Crime altamente 

específico 

                           

• Natureza/ artigo/ 

legislação/ meio 

empregado/ 

motivação; 

• Modus operandi 

• Vítima 

• Suspeito 

• Data do Fato  

• Hora do Fato 

• Eventos Similares 

 

O BO de ocorrência atendem 

a grande parte das categorias de 

informações da Prevenção 

Situacional do Crime nesta etapa 

de identificação do problema, 

com exceção da especificidade 

do crime e de algumas 

informações do Teste Cheers. 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

7.4 BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ROUBO DE VEÍCULOS EM CÁCERES 

 

Neste capítulo se apresentará o roubo de veículos em Cáceres no período de 

2012 a 2015, a partir das informações territoriais existentes no BO, com apresentação 

de mapas geoespacializados para visualizar os locais em que o crime se concentra. 

Será feito uma análise com base nas categorias territoriais da Prevenção Situacional 

do Crime para verificar espaços de melhoria. 

Conforme discutido no subcapítulo 7.3 o BO permite informações do local 

exato do fato, a data e horário que ele acontece. Este é um ponto importante para 

identificar padrões no crime e para a fase de análise, porém, não é o único. A partir 

desta localização pode-se analisar outros elementos do ambiente. 

Para facilitar a leitura do fenômeno foram criadas planilhas no programa excell 

para cadastrar as informações de cada ocorrência registrada (vide anexo IV), 04 

planilhas para informações de roubo em geral e outras 04 para informações de roubo 

de veículos. Segue figura demonstrativa abaixo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As planilhas de roubo em geral foram divididas por anos (2012, 2013, 2014 e 

2015) e dentro de cada planilha há divisão nos doze meses do ano. A planilha de 

roubo de veículos foi dividida somente por anos (2012, 2013, 2014 e 2015). A título 

de esclarecimento, na planilha de roubo em geral estão inclusas as ocorrências de 

roubo de veículos. No final de cada planilha de roubo de veículos estão inclusos 

alguns BOs que constam no registro do protocolo mas que não foram localizados, 

portanto estes somente foram contabilizados como roubo em geral.  

ROUBO EM GERAL

jan/12

DIA MÊS ANO

1 292 PM COMÉRCIO/POSTO DE COMBUSTÍVEL/DINHEIRO E CIGARROS1 janeiro 2012 07:00 AVENIDA SÃO LUIS, N 1000JARDIM PARAÍSO M 19 2º GRAU COMPLETO 2 M ARMA DE FOGOBICICLETA

2 796 PM VEÍCULO RECUPERADO REFERENTE AO FURTO MOTO BO 2012.3261 janeiro 2012

M

M

4 10352 PJC COMÉRCIO/DINHEIRO E CELULAR3 janeiro 2012 22:30 PADRE CASSEMIRO, N. 1651CENTRO M 36 2º GRAU COMPLETO 3 M ARMA DE FOGOA PÉ 

F 29 2º GRAU COMPLETO

5 12492 PM VIA PÚBLICA/BICICLETA 4 janeiro 2012 21:00 RUA DOS SERINGUEIROS, N. 143JARDIM CIDADE NOVA M 16 NI 3 M ARMA DE FOGO

6 14396 PJC MOTOCICLETA TENTADO 3 janeiro 2012 23:30 AVENIDA EUROPAJARDIM PANORAMA NI NI NI NI M 23 NI 2 M ARMA BRANCAMOTOCICLETA

7 15196 PM COMÉRCIO/DINHEIRO 5 janeiro 2012 NI RUA SANTOS DUMONTDNER M 22 SUPERIOR INCOMPLETO2 M ARMA DE FOGOMOTOCICLETA

M 19 SUPERIOR INCOMPLETO

8 21546 PM COMÉRCIO/SUPERMERCADO/DINHEIRO6 janeiro 2012 13:40 RUA GETÚLIO VARGASCENTRO M 49 NI 2 M ARMA DE FOGOMOTOCICLETA assaltantes usavam uma motocicleta HONDA CG FAN PRETA

7 22434 PM COMÉRCIO/SUPERMERCADO/DINHEIRO7 janeiro 2012 12:30 RUA PORTO CARREIROCENTRO M 57 SUPERIOR COMPLETO 2 M ARMA DE FOGOMOTOCICLETA

ARMA 

UTILIZADA ABORDAGEM

INQUÉRITO 

INSTAURADO 

OU ARQUIVO N.º IPCOR SEXO IDADE

GRAU 

ESCOLAR

QUANT

IDADEBAIRRO TIPO MARCA MODELO ANO

VEÍCULOS ROUBADOS

DATA

N.º DE 

ORDEM

Nº B.O. ORIGEM NATUREZA HORÁRIO

DIA DA 

SEMANA

PROCEDIMENTO 

ADOTADO

AUTORES ROUBO VÍTIMASBOLETIM DE

 OCORRÊNCIA

ROUBO

SEXORUA

3 3566 PJC

COMÉRCIO/GARR

AFÃO DE VINHO E 2 janeiro 2012 03:00 RUA JERUSALEMJARDIM DAS OLIVEIRAS F 51 1º GRAU INCOMPLETO2 ARMA DE FOGOA PÉ 



98 
 

 
 

Nestas planilhas foram cadastradas diversas informações, dentre elas: n.º de 

ordem, n.º do BO, origem do BO, natureza da ocorrência, data da ocorrência 

(dia/mês/ano), horário da ocorrência, dia da semana, local do fato (rua com 

complemento e bairro), dados do veículo roubado (tipo, marca, modelo, ano e cor), 

dados da vítima (sexo, idade e grau de escolaridade), dados do autor do roubo 

(quantidade de autores, sexo, arma utilizada e abordagem) e observações. Ver anexo 

IV. 

A partir da coleta de dados foram identificados 2063 registros de roubo em 

geral ocorridos em Cáceres-MT no período de 2012 a 2015. Por não existir a 

especificação “roubo de veículos” foram necessários analisar todos estes registros 

para identificar quais eram desta natureza específica. Deste total, 25 ocorrências 

registradas no livro de protocolo não foram encontradas. Ao final, foram identificados 

555 roubo de veículos automotores, divididos por ano da seguinte forma: 1) 215 

ocorrências em 2012; 2) 150 ocorrências em 2013; 3) 100 ocorrências em 2014 e; 4) 

90 ocorrências em 2015. 

Por veículos automotores foi levado em consideração a classificação do IBGE 

(2010), sendo: automóveis, caminhões, caminhões tratores, caminhonetes, 

caminhonetas, micro ônibus, motocicletas, motonetas, ônibus, tratores e utilitários. 

Em média nos quatro anos pesquisados ocorreram 138,75 roubo de veículos 

por ano. Ao se levar em consideração a frota de veículos automotores no município 

de Cáceres-MT de 40856 veículos segundo dados do IBGE (2010), ocorreram em 

cada ano uma taxa de 339,607 roubo de veículos/100 mil veículos. 

Estas taxas superam a taxa nacional divulgada pelo Sinesp no ano de 2014 

que foi de 290,12 roubos de veículos/100mil veículos. Também são superiores a taxa 

do Estado de Mato Grosso para este mesmo ano que foi de 276,5 roubo de 

veículos/100mil veículos. 

Ao levar em consideração as ocorrências de cada ano separadamente, 

chega-se à conclusão de que este fenômeno teve uma queda gradativa e acentuada 

ao longo dos quatro anos, caindo mais de cinquenta por cento (50%) de 2012 para 

2015, conforme quadro abaixo. 

Figura 17: Quadro comparativo do número de registros de roubos de veículos e taxa 
por 100 mil veículos. 

Número de registros de ocorrências de roubos de veículo e taxa por 100 mil veículos referente aos anos de 2012 a 2015. 
 

Unidade Ano 
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Tipo de 

crime 

2012 2013 2014 2015 

Registros de 

Ocorrência 

Taxa Registros de 

Ocorrência 

Taxa Registros de 

Ocorrência 

Taxa Registros 

de 

Ocorrência 

Taxa 

Roubo 

de 

Veículos 

Cáceres/ 

MT 

215 526.2 150 367.1 100 244.7 90 220.2 

Mato 

Grosso 

2512 190,4 3282 227,2 4338 276.5 Não divulgado pelo 

SINESP 

Brasil 182.098 220,65 227.902 276,15 239.432 290,12 Não divulgado pelo 

SINESP 

Fonte: elaborado pelo autor; IBGE (2010). 

 

Em comparação com as taxas Nacional e Estadual do ano de 2012 o 

município de Cáceres teve o dobro de ocorrência de roubo de veículos. Em 2013 o 

município ainda continuou com taxas bem superiores as médias nacional e estadual. 

No entanto, em 2014 conseguiu ficar abaixo dessas.  

Os motivos desta redução gradativa no registro das ocorrências de roubo de 

veículos no município de Cáceres não foram estudados nesta pesquisa. A título 

exemplificativo, esta redução pode ter ocorrido devido as estratégias de 

implementação de políticas públicas, atuação repressiva das forças policiais, prisão 

de criminosos que estavam praticando diversos roubos, redução do número de vítimas 

em situação de risco, dificuldade do alvo, aumento no número de guardiões capazes 

de impedir o crime, alterações na estrutura física dos locais com maior incidência do 

crime e etc. 

Se o crime de roubo de veículos é um crime de oportunidade em que o 

criminoso avalia os riscos e benefícios. Se o local e suas características interferem na 

escolha do alvo adequado pelo criminoso. Se o criminoso escolhe para a prática do 

crime os locais que mais frequentam ou em suas proximidades. Se os pontos nós de 

atividade, os caminhos entre os nós e as margens são locais que mais acontecem o 

crime. Que leitura o BO permite acerca do local do roubo de veículos em Cáceres?  

Deste ponto em diante, parte-se para geoespacialização das informações dos 

locais de crime. Com este recurso verifica-se como as informações territoriais do 

Boletim de Ocorrência auxiliam na fase de identificação e análise do problema.  

Para análise dos mapas que georreferenciam os dados dos Boletins de 

Ocorrência se propõe representar a distribuição e a densidade do crime de roubo de 

veículos. Os dados de distribuição dos registros de roubo por ano podem ser vistos 

nas figuras 20, 21, 22 e 23. Já a densidade pode ser vista nas figuras 25, 26, 27 e 28. 
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A densidade do crime foi calculada através da ferramenta Density Kernel no 

software ArcGIS, utilizando os requisitos padrão da ferramenta pelo número de pontos 

- hotspots -  conforme CHAINEY (2013). Este autor defende que esta maneira de 

mapeamento do crime se tornou a mais comumente utilizada para  fins de visualização 

do padrão provável do crime.  

O resultado do Density Kernel foi dividido em 4 classes utilizando o método 

dos quantis para definir os intervalos. Os intervalos de classe ficaram baixo (0-25%), 

moderado (25-50%), alto (50-75%) e muito alto (75-100%), ver figuras 25, 26, 27 e 28. 

A intenção deste procedimento é o de indicar os intervalos de probabilidade de 

incidência do crime. 

A técnica Density Kernel estima o padrão provável de comportamento do 

crime por meio de interpolação dos dados em relação a distância do núcleo em 

determinado contexto geográfico. Nesse sentido, os quantis e o Density Kernel de 

ocorrências tem por objetivo tornar visível a relação entre espaço e roubo indicando a 

densidade provável relativa de ocorrências em um dado contexto onde a base de dado 

é não paramétrica. 

No mapa abaixo (figura 20) aparecem representadas a densidade 

demográfica gerada por setor censitário e os limites de bairro com suas toponímias. 

Este primeiro mapa contextualiza a distribuição populacional no território municipal e 

tem por objetivo auxiliar a análise do roubo de veículos. Ressalva-se que a base de 

dados está lançada com base no censo de 2010 e sua estimativa de 2014. Logo, não 

é a mesma base populacional que se encontra no período de observação da pesquisa, 

podendo induzir a algum viés de interpretação. Contudo esta foi versão oficial de 

dados encontrada de data mais próxima do período investigado. 

Figura 18: Densidade Demográfica gerada por setor censitário e os limites dos 
bairros com suas toponímias. 
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Do total de registros de ocorrências de roubo de veículos identificados (555), 

não foram mapeados 64 ocorrências por diversos motivos, dentre eles: não ter sido 

cadastrado a informação no momento do registro do boletim de ocorrência, cadastro 

incompleto e não localização do endereço cadastrado.  

Os bairros que tiveram os maiores números de registros de ocorrências de 

roubo de veículos no período analisado foram o Centro, o Jardim Cidade Nova e o 

Cavalhada I (figura 20), distribuídos da seguinte forma: a) Centro da cidade com 67 

ocorrências, seguido do bairro Jardim Cidade Nova com 35 ocorrências e do bairro 

Cavalhada I com 26 ocorrências. Em outros 03 bairros ocorreram 20 ou mais registros 

(Vila Mariana, Santa Cruz e Jardim Celeste). Segue quadro demonstrativo das 

ocorrências dos bairros da cidade que tiveram os maiores números de registros. 

Figura 19: Roubos de veículo em Cáceres-MT por bairro no período de 2012 a 2015. 

 Bairros 2012 2013 2014 2015 Total - 04 anos 

01 Centro 25 22 11 9 67 

02 Cavalhada 16 4 3 3 26 

03 Jardim Cidade Nova 10 13 9 3 35 

04 São Luiz da Ponte 9 5 2 0 16 

05 Jardim do Trevo 8 2 0 5 15 

06 Cavalhada II 8 2 0 1 11 

07 ST Isabel 7 2 0 3 12 

08 Maracananzinho 7 4 4 2 17 
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09 Jardim Marajoara 7 0 3 1 11 

10 Vila Mariana 7 4 5 5 21 

11 Cavalhada III 7 3 4 5 19 

12 Junco 6 4 4 0 14 

13 ST Cruz 6 8 2 4 20 

14 Jardim Paraiso 6 0 1 1 8 

15 Massa Barro 6 1 2 1 10 

16 Cohab Velha 5 2 3 1 11 

17 Monte Verde 5 4 1 2 12 

18 Vila Irene 5 2 0 0 7 

19 Cohab Nova 5 1 0 3 9 

20 Nova Era 4 2 1 0 7 

21 Vila Real 4 5 2 3 14 

22 DNER 4 1 3 0 8 

23 Jardim das Oliveiras 3 0 0 0 3 

24 Jardim Celeste 3 6 6 5 20 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Diante da comparação preliminar entre densidade populacional (Figura 18) e 

número de registros em Boletins de Ocorrência por bairro se identifica que não é 

possível estabelecer uma correlação direta entre a densidade populacional e o roubo 

de veículos, uma vez que a distribuição de densidades é desigual entre e nos bairros 

onde há maior incidência do crime.  

Ao se observar o mapa de distribuição de registro de ocorrências de roubo de 

veículos em 2012 (figura 20) é possível identificar a localização de pontos ao longo da 

BR-070 e em vias arteriais (em laranja) e coletoras (amarelas), ou em vias locais 

próximas a estas. Dessas últimas há vias que têm traçados mais retilíneos, nelas há 

maior distribuição de pontos (Av. Talhamares e Rua Padre Casemiro), bem como 

ocorre o mesmo em seu entorno. Há ocorrências distribuídas ao longo de pontos 

próximos a nós em vias locais. Ressalta-se que também existem pontos distribuídos 

com padrão dispersos, conforme se distancia da BR-070, das arteriais e coletoras. 
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Figura 20: Mapa da Distribuição do Roubo de veículos em Cáceres no ano de 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na figura 21 é possível notar que no ano de 2013 o padrão não tende a variar 

demasiado em relação ao descrito em 2012, há, contudo, redução no número de 

ocorrências. 

Figura 21: Mapa da Distribuição do Roubo de veículos em Cáceres no ano de 2013.
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Na figura 22 é possível identificar que a redução de ocorrências continua em 

queda havendo concentração de casos em trechos da BR-070, na arterial e em alguns 

pontos do mapa. Vias locais que conectam a BR a arterial tendem a concentrar alguns 

dos pontos (continua evidente a distribuição de pontos na Av. Talhamares e Rua 

Padre Casemiro). Em geral a distribuição de pontos varia entre uma forma linear e 

outra concentrada. A dispersão de pontos nas periferias dessas vias continua. 

Figura 22: Mapa da Distribuição do Roubo de veículos em Cáceres no ano de 2014. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A figura 23 revela uma modificação significativa de padrão quando a BR-070 

deixa de possuir quantidade significativa de ocorrências, seja em trechos 

concentrados, seja linearmente ao longo de seu trajeto. Há linearidade na distribuição 

dos pontos registrados de ocorrências ao longo das vias locais que conectam a BR-

070 a arterial (continua evidente a distribuição de pontos Av. Talhamares e Rua Padre 

Casemiro). A dispersão de pontos tem comportamento semelhante ao descrito nos 

aos anteriores.  

Figura 23: Mapa da Distribuição do Roubo de veículos em Cáceres no ano de 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A figura 24 traz a sobreposição de todos os anos. Aqui é possível identificar 

que ao longo do período o padrão varia, mas que a despeito da queda de ocorrências, 

há certa regularidade na distribuição linear ao longo das vias principais e em seu 

entorno. Há, também, ao longo do período observado pontos em trechos 

relativamente próximos que não variam a despeito da passagem do tempo e da 

redução do registro de ocorrências.  

Figura 24: Mapa da Distribuição do roubo de veículos em Cáceres – Sobreposição 
dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ao se relacionar os dados da divisão administrativa ‘bairro’ com o da 

distribuição do registros de roubo de veículos se nota que esses estão concentrados 

na parte central da cidade e nos bairros circunvizinhos. 

Restou identificado que o bairro Centro é o local mais crítico da cidade. Tendo 

o maior número de registros, tanto se analisado o total dos quatro anos, como 

também, se analisado cada ano. Outro bairro em destaque é o Jardim Cidade Nova, 

que se manteve em segundo lugar com maior incidência de ocorrências em todo o 

período pesquisado e, também, nos três primeiros anos. 

A maioria dos pontos onde não aconteceram registros ou ocorreram baixa ou 

moderada quantidade de registros foram os bairros mais afastados do centro da 

cidade e que estão nas margens do mapa. Por exemplo: Olhos Dágua, Jardim 

Aeroporto, Carrapatinho, Betel, Santa Rosa, Garcês, Nova Era, dentre outros.  

O mapeamento do local do crime permitiu a localização exata do crime, 

mostrando os pontos com maior e menor incidência. A partir daqui, abre-se a 

oportunidade de estudar estes locais. Quais as características físicas que fazem 

destes locais ou de suas proximidades um local que o criminoso julgou adequado para 

praticar o crime. A teoria nos mostra diversos pontos a serem analisados (ex. as casas 

e estabelecimentos estão construídos de forma que permitem a vigilância natural do 

espaço, existe iluminação pública ou circuito de câmeras que favoreçam a vigilância, 

estão próximos a pontos de concentração de pessoas como igreja, escolas, bancos, 

etc). 

Neste ponto, há espaço de melhorias no instrumento de coleta de 

informações. Há diversas características físicas do ambiente que permitiria uma 

melhor leitura deste fenômeno. Incluir estas informações no instrumento de coleta o 

tornaria mais eficiente na fase de identificação e análise do problema. Cadastrar a 

proximidade do roubo aos locais nós de atividade (escolas, hospitais, órgãos públicos, 

etc.) também aumentaria a possibilidade de leitura. 

Todas estas informações permitiriam saber se o alvo adequado está nas 

proximidades dos pontos nós de atividade, ou no caminho entre eles. Permitiria, 

também, entender quais as características físicas o criminoso julga mais adequado 

para a prática do crime. Estas informações não fazem parte do instrumento de coleta, 
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necessitando de outras ferramentas e outros órgãos para dar conta destas 

informações. 

Mesmo diante de evidências de que o BO possui limitações e não permite 

entender o roubo de veículos em Cáceres a partir de uma leitura territorial da 

Prevenção Situacional do Crime, nos próximos parágrafos o presente pesquisador 

analisará algumas das principais vias de acesso e sua relação com os pontos de 

concentração do crime, utilizando os mapas de Densidade Kernel, a fim de verificar 

se os dados presentes no Boletim de Ocorrência quando mapeados segundo uma 

técnica considerada segura para análise espacial do crime segundo literatura 

especializada poderá fornecer mais informações relevantes as categorias advindas 

da Prevenção Situacional do Crime. 

 Em termos de procedimento se propõe apresentar os mapas relativos ao 

Density Kernel e estrutura urbana e descrever as informações que se obtém a partir 

destes. Também se relacionará cada um deles com as informações de densidade 

populacional do Município e com a divisão administrativa municipal ‘bairro’. Após estes 

passos se fará uma análise conjunta dos resultados relacionando-os e 

complementando as informações frente as categorias territoriais advindas da 

Prevenção Situacional do Crime. 

Na figura 25 a visualização da informação está centrada no Density Kernel 

dos dados de distribuição de pontos de registro de ocorrências do roubo de veículos 

em 2012. Aqui o padrão de leitura do mapa revela que na zona compreendida pelos 

quantis superior (muito alto) encontra-se inscritas as principais vias articuladoras da 

cidade Br-070 e arterial, bem como os nós gerados pelo encontro das coletoras. Há 

fragmentações na continuidade das intensidades que tende a variar segundo se afasta 

dos pontos mais densos de registro de ocorrências para os menos densos seguindo 

as vias BR-070 e vias coletoras, mas não na via arterial. De igual modo há fragmentos 

descontínuos no quantil intermediário superior (alto) em um movimento centro-

periferia. 

Ao se observar o mapa de densidade populacional do Município de Cáceres 

é possível identificar uma correlação entre a maioria dos pontos de densidade e as 

zonas de fragmentação. Também é possível identificar à área inscrita dentro do quantil 

superior (muito alto) corresponde a divisão de bairros mais atingidos, como seria de 

se esperar. Desse modo, parece legítimo indicar que a configuração da trama viária e 
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sua hierarquia somada a leitura Density Kernel permite uma leitura de maior precisão 

que a fornecida pela leitura da densidade populacional e divisão administrativa ‘bairro’ 

e do que propiciada pela de distribuição de pontos associada a divisão administrativa 

‘bairro’. 

Figura 25: Mapa por Densidade Kernel - Roubo de veículos em Cáceres no ano de 
2012 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na figura 26 referente ao ano de 2013 se nota que a queda de ocorrências 

modifica levemente o padrão de Density Kernel, mas que a mesma análise do ano 

anterior pode ser mantida. Alguns locais mudam de intensidade, mas o padrão de 

concentração ainda inscreve as mesmas vias principais de modo semelhante. 

Contudo, vale ressalvar que há variações pontuais significativas em intensidades e 

localização - em especial na borda do quantil intermediário superior (alto) e 

principalmente no quantil superior (muito alto) em trecho que vai da Avenida Getúlio 

Vargas até a Rua Padre Cassemiro.  Aqui os padrões já não correspondem tão 

precisamente, como no ano anterior, a distribuição da densidade populacional, o que 

pode ser especulado entorno do viés gerado pelo gradual distanciamento entre a data 

da coleta de informação do censo de 2010 e da coleta dos dados do Boletim de 

Ocorrência. Sendo a causa inconclusiva registra-se a queda de correlação entre 

densidade populacional e o resultado do Density Kernel. 
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Figura 26: Mapa por Densidade Kernel - Roubo de veículos em Cáceres no ano de 
2013. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A figura 27 apresenta o ano de 2014 do Density Kernel. O padrão se 

assemelha ao do ao anterior, com registro de redução de áreas, em especial do quantil 

superior. 

Figura 27: Mapa por Densidade Kernel - Roubo de veículos em Cáceres no ano de 
2014. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na figura 28 ocorre mudança significativa em relação a anos anteriores. Na 

BR-070 a ocorrência em quantil superior (muito alto) encontra-se reduzida e reduz-se 

a um nó em especial. As ocorrências neste quantil modificam-se tanto no que tange a 

recuperação do trecho perdido no ano de 2013 junto ao trecho da Avenida Getúlio 

Vargas até a Rua Padre Cassemiro, quanto a um avanço ainda não registrado no 

bairro centro. Próximo as vias coletoras há recuo das ocorrências. Também se amplia 

a dispersão de pontos em trechos nos quantis superior (muito alto) e intermediário 

superior. 

Figura 28: Mapa por Densidade Kernel - Roubo de veículos em Cáceres no ano de 
2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Sabe-se da teoria que o fluxo de pessoas interfere na oportunidade de o crime 

acontecer, pois reúne mais criminosos e mais vítimas em um local ou nos caminhos 

entre estes locais que os criminosos consideram mais adequados. Apesar de o BO 

não ter informações do fluxo de pessoas pode-se deduzir que alguns locais geram 

estes fluxos, devido as atividades desempenhadas nestes locais, como, por exemplo, 

o Centro da cidade e as ruas e avenidas principais que dão acesso ao centro. 

No centro da cidade de Cáceres estão concentrados os estabelecimentos 

comerciais, principalmente os bancos da cidade (Brasil, Caixa Econômica Federal, 

Bradesco, HSBC, Sicredi) a praça Barão do Rio Branco, Igreja Catedral, Calçadão 

onde estão os bares, Praça Sematur onde acontecem grandes eventos públicos e 

privados da cidade, Hospital São Luis, escolas e outros. Todos estes atrativos levam 

as pessoas a se deslocarem para o centro. 

Os mapas de densidade Kernel demonstram que vários bairros da cidade 

apresentaram pontos muito alto de concentração de ocorrências, esta área é continua 

e segue as principais avenidas e ruas da cidade. 

Ao se analisar a malha viária da cidade percebe-se que os roubos de veículos 

estão ocorrendo nas principais ruas e avenidas da cidade, em suas proximidades ou 

nos caminhos entre elas. Destacam-se as vias BR 070, Avenida São Luis, Avenida 

Talhamares, Avenida Getúlio Vargas, Rua Padre Cassemiro, Rua General Osório, 

Rua Comandante Balduíno, Avenida Sete de Setembro, Rua São João e Rua das 

Caméilas e parte da Avenida Tancredo Neves. Apesar de haver uma variação ao 

longo dos quatro anos dos locais com alta densidade de ocorrências, estas continuam 

mantendo o padrão.  

 A BR 070 é o principal acesso de entrada e saída da cidade, ligação para 

outras cidades, outros Estados e para a BR que dá acesso a Bolívia, bem como, é 

uma das principais vias de ligação entre diversos bairros da cidade. Esta se destacou 

por ser um local de alto e de muito alto densidade de crimes ao longo do período 

estudado. Nos anos de 2012 e 2013 os pontos de concentração de crime estavam em 

quase toda a sua extensão, reduzindo nos anos de 2014 e 2015.  Percebe-se que, em 

2015 o crime ocorreu menos nesta via e foi se concentrando ainda mais nas 

proximidades das principais vias que dão acesso ao centro da cidade (ex. Avenida 

Padre Cassemiro, Avenida Talhamares e Avenida Getúlio Vargas). Ao longo da BR 
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estão residências e diversos estabelecimentos comerciais (ex. supermercado, postos 

de combustíveis, mecânicas, hotéis, Faculdade do Pantanal, motéis, estádio de 

futebol, etc.). Parte desta via não possuía iluminação pública, sendo normalizado no 

ano de 2016 com a entrega da obra de iluminação de trechos da BR e da Ponte 

Marechal Rondon. 

A Avenida Talhamares liga a BR 070 e Avenida São Luis ao centro da cidade, 

também passando por diversos bairros e, é uma das principais avenidas de acesso 

ao centro onde se encontra com a Avenida Getúlio Vargas. Nesta, estão localizados 

estabelecimentos comerciais e residenciais ao longo de todo sua extensão. As 

avenidas e ruas Padre Cassemiro, General Osório e Comandante Balduíno, também 

ligam a BR070 ao centro da cidade. Com relação a Avenida Getúlio Vargas, parte dela 

segue em paralelo com a BR 070 até o trevo da cidade e a outra parte vai até o centro 

da cidade em paralelo com a Avenida Talhamares e Avenida dos Estados. 

Ao se analisar os mapas de ocorrências ficou evidenciado que os pontos de 

concentração do roubo de veículos se espalharam por diversos locais da cidade e 

variaram ao longo dos quatro anos. Neste ponto, torna-se tarefa elusiva apontar um 

local específico (ex. esquina ou proximidade a um ponto nó de atividade) em que o 

crime ocorreu com mais frequência. Isto pode ter ocorrido por diversos motivos, desde, 

a cidade possuir muitos ambientes adequados para a prática do crime, falta de 

guardiões, os autores do crime estão mais preocupados com outras características 

que influenciam o crime (ex. sociais, econômicas, etc.) do que com as características 

físicas e, etc.  Uma sugestão para futuras pesquisas seria diminuir o período 

pesquisado para se trabalhar com um volume menor de informações, por exemplo 

fazer o mapeamento mensal. 

Veja, se o BO possuísse as informações territoriais da Prevenção Situacional 

do Crime, não seria necessária fazer um esforço interpretativo dos mapas na busca 

de padrões. O próprio instrumento geraria estas informações, facilitando a análise do 

problema.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dissertação aproveitou o repertório teórico metodológico da segurança 

pública e o inseriu no centro das questões processuais da policy making da política 

pública e o utilizou para analisar a política de segurança pública.  

Para a segurança pública enquanto política pública é importante ter 

informações acerca do crime, tanto para influenciar os atores políticos, quanto para 

subsidiar a implantação e implementação de políticas públicas.  

Na atualidade, o olhar acerca do crime não é mais sobre pessoas ou sobre 

eventos propriamente ditos que cominam nas mais variadas expressões de violências, 

mas sobre fatos e, como estes fatos têm que ser atacados e como intervir neles. Um 

caminho seria através de políticas públicas. 

Nesse sentido, o objetivo central da pesquisa foi estabelecer se o BO pode 

ser um instrumento de identificação e análise de informação como descrito pela 

Prevenção Situacional do Crime. 

No tópico 4 (vide fls. 13-61) foi feito revisão de literatura para compreender a 

criminologia ambiental com o objetivo de entender os fundamentos teóricos da 

Prevenção Situacional do Crime e identificar as categorias de análise das duas 

primeiras fases do método IARA, “identificação e análise”. 

Para a Prevenção Situacional do Crime, deve-se obter o máximo de 

informações acerca do crime para auxiliar em todas as fases do método IARA. Esta 

entende que o crime é uma questão de oportunidade em que o criminoso faz uma 

avaliação de diversos fatores para escolher o alvo adequado e o local para praticar o 

crime. Cada crime específico existe um padrão a ser seguido consciente ou 

inconsciente na escolha dos criminosos. Diversos fatores influenciam esta escolha, 

dentre estes fatores estão as categorias físicas do local. Conhecer estas 

características físicas do local auxilia na compreensão do problema e na busca por 

soluções. 

As categorias territoriais da criminologia ambiental analisadas nesta pesquisa 

(Olhos na rua, CPTED, Espaço Defensável, Teoria da Atividade Rotineira, Padrão do 

Crime e Policiamento Orientado para o Problema) foram incorporadas pela Prevenção 

Situacional Crime. Nos diversos quadros sinópticos ao longo do capítulo 4 estão as 

categorias de análise da criminologia ambiental (vide fls. 27, 28, 35, 36, 50 e 51). As 
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categorias de análise da Prevenção Situacional do Crime estão elencadas no quadro 

sinóptico as fls. 58 e 59). 

Neste ponto, atendido o primeiro objetivo específico da pesquisa. 

No capítulo I (vide fls. 63-83) se realizou pesquisa documental. Neste capítulo, 

foram identificados dois aspectos do BO: 1) No tópico 6.1 se demonstrou que o BO é 

uma importante ferramenta de coleta de informações para subsidiar as Políticas 

Públicas de Segurança Pública; 2) No tópico 6.2 foram identificadas as informações 

territoriais que o BO do Estado de Mato Grosso permite cadastrar. 

Atendido o segundo objetivo específico da pesquisa. 

Do confronto das categorias de análise da Prevenção Situacional na fase de 

identificação e análise da informação com as categorias do BO do Estado Mato 

Grosso foram possíveis identificar espaços de melhoria do instrumento de coleta de 

informações, conforme tópico 7.3 do capítulo 7.  

Na visão territorial da Prevenção Situacional do Crime conclui-se que o 

instrumento de coleta de informações “Boletim de Ocorrência” utilizado pelo Estado 

de Mato Grosso serve para fazer uma leitura limitada do fenômeno, não permitindo 

uma leitura por completo das características físicas que influenciam o crime. 

Algumas semelhanças foram identificadas entre as categorias de análise, 

conforme se demonstra nos próximos dois parágrafos. 

Há de se reconhecer que o BO possui um viés de embasar políticas públicas. 

A criação no Estado de Mato Grosso de um sistema integrado via web de registro de 

ocorrências – SROP facilita a geração de dados, para subsidiar ações de segurança 

pública, seja, preventiva ou repressiva.  

O BO possui informações que consegue identificar padrões do problema 

(local, autor, vítima, natureza do crimes, meios empregados e motivação). Com 

relação as características físicas, o instrumento foca na localização exata do fato 

(inclusive com ponto de referência e coordenadas de longitude e latitude), o que é 

importante para se iniciar os estudos sobre as características do ambiente que 

influenciaram o crime, pois, o local conta muito sobre o crime praticado. Desta forma, 

é possível identificar alguns padrões do crime, desde, local, horário e pessoas 

envolvidas. Também consegue realizar parcialmente o teste Cheers proposto na fase 

de identificação do problema da Prevenção Situacional do Crime. 
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A Prevenção Situacional do crime propõe conhecer o crime de forma 

altamente específica. O BO possui campo para cadastrar informações acerca da 

natureza do crime e do modo de agir do criminoso que pode especificar e delimitar o 

crime. No entanto, nestes campos existem diversas opções preestabelecidas para se 

escolher dentre elas, não havendo liberdade para lançar outras informações que não 

constem na relação. A título de exemplo, pode-se cadastrar roubo ou, ainda, furto e 

homicídio. Assim, o BO atende parcialmente este requisito de especificar o crime, pois 

para alguns crimes não se permite uma maior especificação, o que se verificou no 

crime de roubo de veículos. 

Nos próximos parágrafos se demonstra as diferenças existentes entre as 

categorias confrontadas. 

Apesar de o BO permitir cadastrar especificidades de diversos crimes (ex. 

roubo, furto e homicídio), não há um campo específico para roubo de veículos, como 

visto acima. Por não haver esta natureza de crime específico, o pesquisador teve um 

maior esforço para obter os dados conforme demonstrado na metodologia e no tópico 

7.4. O roubo de veículos deve ser trabalhado de forma específica como determina a 

teoria, pois cada tipo de roubo guarda peculiaridades. 

Com relação as características físicas, o BO não possui informações sobre a 

maioria das categorias territoriais que a Prevenção Situacional apresenta como 

relevantes para se compreender porque os criminosos escolhem determinado local 

em detrimento de outros. Não há informações sobre as características físicas que 

tornam o local adequado à prática de crimes, como por exemplo, barreiras físicas, 

barreiras simbólicas, vigilância natural ou formal do local, características das ruas e 

calçadas e, etc. Todos estas características foram demonstradas na revisão de 

literatura, vide tópico 4.    

Para a teoria, além de se conhecer as características físicas do local, deve-se 

obter informações do fluxo de pessoas, pois estes concentram criminosos e vítimas 

em um mesmo local, gerando mais oportunidade do crime ocorrer. Estes crimes 

tendem a acontecer nos pontos nós de atividade, nos caminhos entre eles e nas 

beiradas. Neste ponto, se torna difícil para o BO mapear o fluxo de pessoas da cidade. 

Outros mecanismos e outros órgãos do governo teriam melhores condições de 

mapear este fluxo. Ainda assim, diversos pontos da cidade são conhecidos como 
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pontos nós de atividade, sendo eles, as principais ruas e avenidas, escolas, igrejas, 

hospitais, órgãos públicos e pontos comerciais.  

O BO teria condições de cadastrar a proximidade do local do crime à 

“conhecidos” pontos nós de atividade, porém, não existe este campo de informação 

no instrumento. Com esta informação facilitaria saber se o fluxo de pessoas está 

interferindo na prática do crime. Hoje, para identificar estes pontos é necessário que 

a pessoa responsável em fazer o mapeamento conheça a cidade ou utilize outras 

ferramentas para complementar o BO. O instrumento ganharia praticidade. 

Evidenciado haver espaços de melhoras no instrumento de coleta de 

informações BO, se propôs geoespacializar os seus dados acerca do roubo de 

veículos em Cáceres/MT no período de 2012 a 2015 para compreender a capacidade 

de apreensão do instrumento sobre a informação ambiental do crime. Foram gerados 

mapas para representar a distribuição dos registros e sua densidade. 

Foram identificados 555 roubo de veículos no período estudado. Em média 

ocorreram 138,75 roubo de veículos por ano. Levando em consideração a frota de 

veículos da cidade de 40856 veículos aconteceram a taxa de 339,607 roubo de 

veículos por 100 mil veículos. Estas taxas demonstram que a cidade de Cáceres 

possui alta incidência deste tipo de crime. Ainda assim, se levarmos em consideração 

o número de ocorrências por cada ano, verifica-se que houve uma redução gradativa 

e acentuada no período estudado, pois foram registradas 215 ocorrências em 2012, 

150 ocorrências em 2013, 100 ocorrências em 2014 e 90 ocorrências em 2015. Não 

sendo objeto de estudos as causas desta redução. Vide tópico 7.4. 

Ao se fazer o mapeamento das informações territoriais registradas acerca dos 

roubos de veículos em Cáceres, somente foi possível identificar os locais onde 

ocorreram. Foram diversos os pontos da cidade que apresentaram concentração de 

ocorrência, não podendo concluir que um ponto específico seja o mais adequado para 

a prática criminosa. Vide mapas no tópico 7.4. 

Em uma escala maior de análise foi possível identificar os bairros e as vias 

principais onde os crimes mais aconteceram. Houve predominância nos bairros 

Centro, Jardim Cidade Nova, Cavalhada I, Vila Mariana, Santa Cruz e Jardim Celeste. 

Os bairros com menor incidência foram os bairros afastados do Centro da cidade. 

Mas, não foi possível estabelecer uma relação entre a densidade populacional do 

bairro com o número de ocorrências de roubo de veículos, uma vez que a distribuição 
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de densidades é desigual entre e nos bairros onde há maior incidência do crime. Se 

levarmos em consideração as vias principais da cidade e seu entorno, há certa 

regularidade na distribuição linear do roubo de veículos e, também, pode-se notar que 

há pontos em trechos relativamente próximos que não variam a despeito da passagem 

do tempo e da redução do registro de ocorrências.  

O mapeamento sugere existir um padrão na prática do roubo de veículos em 

Cáceres-MT que guarda relação com o fluxo de pessoas, alguns pontos nós de 

atividade (principais vias de acesso ao centro da cidade) e os caminhos entre eles. 

Mas, devido à ausência de informação sobre as características físicas do local, não 

foi possível fazer uma relação entre as características físicas e a escolha do local pelo 

criminoso. 

Foi necessário um esforço analítico para identificar alguns pontos nós de 

atividade e as principais vias da cidade. A partir daí, ficou evidente que os crimes estão 

acontecendo com predominância no centro da cidade, onde estão localizados 

diversos pontos nós de atividade (bancos, escolas, igreja Catedral, Praça Barão do 

Rio Branco, etc.), e nas principais vias de acesso ao centro, em suas proximidades ou 

nos caminhos entre estes pontos. 

Portanto, pode-se concluir que o Boletim de Ocorrência é um instrumento de 

identificação e análise de informação para subsidiar políticas públicas de segurança 

pública e, que possui espaço para incorporar informações acerca das categorias 

territoriais que influenciam o crime com base nos estudos da Prevenção Situacional 

do Crime. O instrumento conseguiria melhor a leitura acerca do crime, a partir de 

informações do local do crime que serviriam para uma melhor compreensão do 

fenômeno e de mecanismos para enfrentar o problema. 

 

Recomendações para trabalhos futuros. 

 

1. Identificar as características físicas dos principais pontos de concentração do 

roubo de veículos para verificar se existem características territoriais semelhantes 

entre eles. Também para verificar quais as características territoriais destes locais 

os tornam adequados para a prática do crime. 
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2. Identificar os motivos que influenciaram a queda gradativa do roubo de veículos 

em Cáceres-MT no período pesquisado. 

 

3. Pesquisa com os assaltantes em Cáceres-MT para identificar quais as 

características territoriais influenciam sua escolha na prática do crime. Também 

para verificar se o criminoso escolhe o local adequado no seu fluxo diário de 

atividade. 

 

4. Pesquisa em Cáceres-MT para identificar fatores diversos dos territoriais que 

estão influenciando a prática do crime, por exemplo, educação, lazer, 

urbanização, etc. 

 

5. Realizar pesquisas em períodos menores, como por exemplo, roubos ocorridos 

por mês. Diminuirá a quantidade de informações e facilitará a leitura do fenômeno. 

 

6. Avaliar administrativamente o Boletim de Ocorrência enquanto instrumento de 

coleta de informações utilizando o sistema de indicadores de Jannuzi (2010), para 

averiguar, por exemplo, relevância e confiabilidade.  
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ANEXO I 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 

DADOS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados sobre 
o fato 

 
Dados da ocorrência 

Data de registro do BO 
Data do fato 
Hora do fato 

 
Narrativa * 

Suscinta atentando apenas aos fatos limitado a 4000 caracteres.  
Não deve incluir informações de outros campos específicos. 

 
Local do fato 

Tipo do local * 
Detalhamento do local * 
Complemento do local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endereço do local do 
fato 

 
 
 
 
 
Zona urbana  
 
 

Estado* 
Município * 
Bairro* 
Logradouro 
Número e complemento 
Ponto de referência 
Longitude 
Latitude 

 
 
 
Zona Rural 
 
 

Estado* 
Município * 
Localidade 
Rodovia e KM 
N.º e complemento 
Ponto de referência 
Longitude  
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Latitude 

 
 
 
Material encontrado 
no local do fato 

 
 
 
Material vinculado – 
fato do boletim de 
ocorrência 

 
Lista de 
arma de 
fogo 

Proprietário 
Empresa 
Marca 
Calibre 

 
Lista de 
materiais 
diversos 

Descrição 
Quantidade 
Sigla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natureza da 
ocorrência 

Natureza*  

Artigo  

Legislação  

 
Forma* 

Consumado 
Tentado 

 

 
 
 
Meio empregado* 

Arma contundente 
Arma cortante ou 
perfurante 
Arma de fogo 
Eletrônico 
Fogo 
Sem instrumento 
Veículo 

 

 
 
 
 
Motivação * 

Alcool 
Drogas 
Homofobia 
Outro (s) 
Passional 
Pedofilia 
Rixa 
Vingança 

 

 
 

 
Não informado 
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Comunicante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informado 

 
 
 
Já 
cadastrado 
 

Mesmo endereço do fato 
(permite utilizar os dados 
inseridos no local do fato) 

Sim 
Não 

 
Consultar pessoa – permite 
verificar se já possui cadastro 
da pessoa no sistema SROP. 

Nome 
N.º RG 
N.º CPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não 
cadastrado 

 
 
Dados básicos 

Nome* 
Nome social 
Nome da mãe * 
Nome do pai 
E-mail 

 
 
 
 
Dados 
complementares 

Nacionalidade* 
Naturalidade- Estado* 
Naturalidade-Município* 
Sexo* 
Data de nascimento ou idade estimada * 
Estado civil* 
Estatura 
Peso 
Cor 
Grau de escolaridade 

 
 
 
Documentos 

N.º CPF 
N.º RG 
Órgão expedidor do RG 
Título de eleitor 
CTPF – Carteira de Trabalho 
RESRV – Reservista 
CNH – Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria CNH 

 
Profissão 

Profissão 
Loca de trabalho 
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Telefone 

Tipo do telefone 
DDI, DDD e N.º Telefone 

 
 
 
Endereço 

País* 
Estado* 
Município* 
Bairro* 
Logradouro* 
N.º e complemento 
Ponto de referência 
Longitude 
Latitude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítima 

 
 
 
Opções de 
Acessibilidade (permite 
utilizar alguns dados já 
informados) 

 
Envolvido é o próprio 
comunicante 

Sim 
Não 

 
Mesmo endereço do fato 

Sim 
Não 

 
Mesmo endereço do 
comunicante 

Sim 
Não 

 
Foi identificado 

Sim 
Não 

 
 
Consulta de Pessoa 

Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica) 
Nome 
N.º do RG 
N.º do CPF 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo de pessoa 

Pessoa Física 
Pessoa Jurídica 

 
 
Dados básicos 

Nome* 
Nome social 
Nome da mãe * 
Nome do pai 
E-mail 
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Cadastrar Vítima 

 
 
 
 
 
 
Dados 
complementares 

Nacionalidade* 
Naturalidade- Estado 
Naturalidade-Município 
Sexo* 
Data de nascimento ou idade estimada * 
Estado civil 
Estatura 
Peso 
Cor 
Grau de escolaridade 

 
 
 
Documentos 

N.º CPF 
N.º RG 
Órgão expedidor do RG 
Título de eleitor 
CTPS – Carteira de Trabalho 
RESRV – Reservista 
CNH – Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria CNH 

 
Profissão 

Profissão 
Local de trabalho 

Dado antropológico – tatuagem 

Características 
Particulares 

Máximo 2000 caracteres 

 
Telefone 

Tipo do telefone 
DDI, DDD e N.º Telefone 

 
 
 
Endereço 

País* 
Estado* 
Município* 
Bairro* 
Logradouro 
N.º e complemento 
Ponto de referência 
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Longitude 
Latitude 

 
Socorro médico 

Local socorro médico - Caso tenha ocorrido 
socorro médico, informar o local onde ocorreu ou 
onde a vítima foi deixada. 

 
Natureza 
cadastrada* 

Marcar a natureza do crime à qual a vítima está 
vinculada. 

   
 
Outras opções 

Inserir nova vítima 
Editar ou excluir vítima  
Exame médico 
Material da Ocorrência 
Material Vinculado 
Incluir fotos da vítima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suspeito 

 
 
 
Opções de 
acessibilidade 

Mesmo endereço do fato Sim 
Não 

Mesmo endereço do 
comunicante 

Sim 
Não 

Foi identificado Sim 
Não 

Foi conduzido Sim 
Não 

 
Consulta pessoa 

Nome 
N.º do RG 
N.º do CPF 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dados básicos 
 

Nome* 
Nome social 
Nome da mãe 
Nome do pai 
E-mail 

 Nacionallidade 
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Cadastrar 
suspeito 

 
 
 
Dados 
complementares 

Naturalidade – Estado 
Naturalidade – Município 
Data de nascimento ou idade estimada* 
Estado Civil 
Estatura 
Peso 
Cor 
Grau de escolaridade 

Documentos N.º CPF 
N.º RG 
Órgão expedidor do RG 
Título de eleitor 
CTPS – Carteira de Trabalho 
RESRV – Reservista 
CNH – Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria CNH 

Profissão Profissão 
Local de trabalho 

Dado antropológico – tatuagem 

Características 
particulares 

Máximo 2000 caracteres 

Telefone Tipo de telefone 
DDI, DDD, N.º do telefone 

Endereço País* 
Estado 
Município 
Bairro 
Logradouro 
N.º e complemento 
Ponto de referência 
Longitude 
Latitude 
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Modus operandi*  

Alcunha/ outro 
nome 

Tipo  
Descrição 

Socorro médico  

Violações/naturezas 
cadastradas* 

Marcar a natureza do crime à qual o suspeito está 
vinculado 

Outras opções 
Inserir novo 
suspeito 
Editar ou excluir 
suspeito 
Exame CML 
Material vinculado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunha 

Opções de 
Acessibilidade  
(poderá aproveitar 
alguns dados já 
informados) 

Mesmo endereço do fato Sim 
Não 

Mesmo endereço do 
comunicante 

Sim 
Não 

 
Consulta pessoa 

Nome 
N.º do RG 
N.º do CPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dados básicos 

Nome* 
Nome social 
Nome da mãe 
Nome do pai 
E-mail 

 
 
 
 
Dados 
complementares 

Nacionalidade 
Naturalidade- Estado 
Naturalidade-Município 
Sexo 
Data de nascimento ou idade estimada * 
Estado civil 



8 
 

 
 

 
 
 
 
 
Cadastrar 
testemunha 

Estatura 
Peso 
Cor 
Grau de escolaridade 

 
 
 
Documentos 

N.º CPF 
N.º RG 
Órgão expedidor do RG 
Título de eleitor 
CTPS – Carteira de Trabalho 
RESRV – Reservista 
CNH – Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria CNH 

 
Profissão 

Profissão 
Local de trabalho 

 
Telefone 

Tipo do telefone 
DDI, DDD e N.º Telefone 

 
 
 
Endereço 

País* 
Estado 
Município 
Bairro 
Logradouro 
N.º e complemento 
Ponto de referência 
Longitude 
Latitude 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Exame de perícia 
técnica 

Data de emissão 
Unidade requisitante 
Município 
Autoridade requisitante* 
Unidade destino* 
Flagrante* 
Objeto pericial 
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Exame 
perícia 
técnica 

 
Endereço do fato 

Logradouro 
N.º e complemento 

 
 
Tipos de Exames 

Balistica 
Crime contra a pessoa 
Documentoscopia 
Outras (deve especificar) 
Patrimonio 
Trafego 
Veiculos automotores 

Observação 

 
Providências 

 
Descrever alguma outra informação relevante. Máximo 4000 caracteres. 

 

Fonte – Autoria própria com base em dados obtidos no Manual do SROP e também no próprio sistema. 
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ANEXO II 

 

QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS CATEGORIAS DO BO/MT E AS CATEGORIAS TERRITORIAS DA PREVENÇÃO 

SITUACIONAL DO CRIME NAS FASES DE IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE 

 

 

PREVENÇÃO SITUACIONAL – INFORMAÇÕES TERRITORIAIS  BO  - INFORMAÇÕES QUE 

CORRESPONDEM A 

PREVENÇÃO SITUACIONAL 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

• Identificação do Problema  

                e  

• Padrões nos Incidentes 

1. Ocorrências repetidas 

2. Comportamento repetido 

3. Local repetido  

4. Pessoas repetidas (vítimas e 

criminosos) 

5. Frequência  

6. Horário da ocorrência 

7. Crime altamente específico 

                               

            Comunidade 

            Dano ou prejuízo 

8. Teste Cheers     Expectativa 

            Eventos 

            Recorrentes 

            Similaridade 

 

• Natureza/ artigo/ legislação/ 

meio empregado/ motivação; 

• Modus operandi 

• Vítima 

• Suspeito 

• Data do Fato  

• Hora do Fato 

• Eventos Similares 

 

 

O BO de ocorrência atendem a grande parte das 

categorias de informações da Prevenção Situacional do 

Crime nesta etapa de identificação do problema, com 

exceção da especificidade do crime e de algumas 

informações do Teste Cheers. 

 

O BO permite especificar alguns crimes como por 

exemplo Furto, Homicídio e Roubo. No entanto não permite 

cadastrar a especificidade roubo de veículos. 

 

Com relação ao Teste Cheers, este exige algumas 

informações da comunidade que fogem do alcance do BO. 

 

Desta forma, as informações do BO permite gerar 

mapas geoespacializados das informações para uma 
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melhor leitura do fenômeno, como concentração do crime 

em locais, dias e horários determinados como sugere a 

teoria. 

 

 

 

 

 

Triângulo Básico do 

Crime 

1. Provável agressor; 

                            Objeto 

2. Alvo adequado       ou 

                            Pessoa 

3. Ausência de um guardião capaz de 

impedir o crime. 

 

Neste contexto interfere na opção do 

criminoso 

1. Situação e 

2. Local em que este alvo se encontra 

• Suspeito 

 

• Material Vinculado no fato 

• Vítima 

 

• Testemunhas 

 

 

• Data e hora do fato 

• Tipo do local/ detalhamento do 

local e complemento do local.  

• Endereço do local do fato 

• Narrativa 

Consegue identificar o provável agressor, a vítima 

adequada e o objeto de interesse do criminoso. Também 

permite informações acerca das testemunhas que servem 

como guardiões capaz de impedir o crime mas que por 

algum motivo falharam, mas poderiam ter informações de 

outros guardiões (ex. porteiro, vigilante e dispositivos de 

segurança). 

Com relação a situação em que o local se encontra há 

espaço para melhorias. O instrumento atualmente se 

concentra em identificar a localização, data e horário do 

fato, não possuindo campo específico para cadastrar 

características físicas do local como sugere a teoria. Abaixo 

segue diversas informações que poderiam ser inclusas no 

instrumento. 

Estrutura das ruas e calçadas – n.º de entrada e saída 

do bairro, as calçadas permitem ou não fluxo de pessoas, 

possui estabelecimentos comerciais e públicos na extensão 

da calçada, os espaços públicos estão bem delimitados, 

estado de conservação) 

Estrutura das construções – estado de conservação, 

casas unisingulares, prédios de média ou baixa altura e 

prédios em altura, permitem a vigilância natural das ruas e 

calçadas) 

Barreiras Físicas – muro, grades, trava, alarme, etc. 
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Barreiras Simbólicas – cercas baixas, plantações, 

jardinagem e paisagismo, decorações. 

                               Natural – definição do espaço/ 

estrutura das construções, ex. 

existem janelas nas construções 

que permitem visualizar ruas e 

calçadas, árvores ou outros objetos 

na calçada que atrapalham a 

visibilidade, etc) 

Vigilância do Local    Formal – Policiais e vigilantes 

                               Mecânica – iluminação pública/ 

circuito de câmeras. 

 

 

 

                               Natural – definição do espaço/ 

estrutura das construções. 

Controle de Acesso  Formal – Porteiro ou vigilantes 

                               Mecânica – fechaduras/ 

portões/alarmes 

 

Imagem manutenção    – estado de conservação,  

    do espaço                       aparência do bairro. 

 

Atividade Suporte – 

 

Dificuldade do Alvo -  
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Proteção do Alvo -   

 

 

Ferramenta Triângulo para 

Análise do Problema 

1. Alvo/ vítima 

2. Agressor 

3. Ambiente 

• Vide linha imediatamente 

acima  

Vide linha imediatamente acima 

03 elementos intervenientes que 

podem controlar os três 

elementos do crime (alvo 

adequado/vítima, 

criminoso/agressor e o 

local/ambiente). 

 

1. Guardião  

 

2. Supervisor/controlador ou  

 

3. Gerente/responsável)  

• Suspeito 

• Vítima e  

• Testemunhas 

 

• Nome dos pais do suspeito 

• Estado Civil do suspeito 

Neste ponto o BO possui campo específico para 

cadastrar sobre a vítima e testemunhas do crime que por 

algum motivo falharam em proteger o alvo, bem como 

permite cadastrar informações sobre o criminoso.  Veja que 

a vítima e as testemunhas podem servir como guardiões e 

por algum motivo falharam nesta tarefa. As testemunhas 

também incluem os responsáveis em cuidar determinados 

locais que por algum motivo também falharam.  

Quanto aos supervisores dos criminosos, que são 

aquelas pessoas que possuem influência sobre eles, o BO 

não possui qualquer informação, exceto o nome dos pais e 

seu estado civil. Aqui os próprios criminosos poderiam ser 

questionados acerca das pessoas que tem maior influência 

em suas vidas (ex. pais, parente, professores, cônjuges, 

etc.). Ainda assim, neste particular entende-se que seria 

necessário uma participação de outros órgãos para 

acompanhar os criminosos e conhecer seu histórico de vida. 

 

 

 

 

 

1. Nós de atividade (locais de 

concentração de atividade) 

2. Caminhos entre os nós de atividade 

e as 

 

• Ponto de referência 

• Data do fato 

• Horário do fato 

Não há campo para informações que possibilitem 

conhecer a estrutura das atividades rotineiras, exceto dia o 

horário do fato. 
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A estrutura das atividades 

rotineiras 

3. Margens 

4. Fluxo de pessoas 
 

Apesar de existir um campo específico no BO para 

cadastro de ponto de referência do local onde ocorreu o 

crime, este não possui um campo específico para lançar a 

proximidade aos locais nós de atividade. Veja que um ponto 

de referência pode coincidir ou não com um local nó de 

atividade. Assim, seria plausível existir um campo específico 

para cadastrar a proximidade com os pontos nós de 

atividade (escolas, igreja, hospitais, etc). 

Quanto ao fluxo de pessoas. Seriam necessários 

informações que fogem ao alcance do BO por exigir um 

trabalho constante de análise do tráfego. As próprias 

características do BO não possibilitam informações sobre 

estes fatos. Seria necessário participação de outros setores 

para dar conta destas informações.  

Para o BO entende-se que seria possível cadastrar o 

fluxo diário das vítimas e dos suspeitos, lançando 

informações acerca dos locais que costumam frequentar 

diariamente (casa, escola, bares) a partir de coleta de 

informações diretamente com estas pessoas. 

 

 

Classificar os Problemas 1. LOBO 

2. PATO 

3. TOCA 

• Suspeito 

• Vítima 

• Local do Fato 

 

As informações sobre os problemas PATO que envolve 

a mesma vítima por várias vezes podem ser visualizadas no 

campo “vítima”.  

No que se refere aos problemas TOCA, o campo “local 

do fato” permite a localização exata do local.  

Os problemas LOBO que envolvem incidentes 

praticados por um mesmo infrator podem ser visualizados 
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no campo do BO “suspeito”, “modus operandis”, 

“motivação”, “narrativa do fato”. Estas informações podem 

ser colhidas das vítimas e das testemunhas. No entanto, 

deve-se reconhecer a dificuldade em identificar o suspeito 

neste primeiro momento, pois dependerá da própria 

atividade investigativa que seguirá. Porém, importante para 

a fase de análise que o BO fosse aditado com as 

informações dos suspeitos após sua identificação.  

 

 

Responder as perguntas: 

1. O quê? 

2. Onde? 

3. Quando? 

4. Quem? 

5. Por quê? e  

6. Como?  

 

• Natureza do crime 

• Local do fato 

• Horário e data do fato 

• Vítima e Suspeito 

• Motivação do suspeito 

• Modus operandi do suspeito 

No campo natureza do crime se identifica o crime 

praticado. Ressalta-se a ressalva já feita anteriormente que 

o crime deve ser classificado de forma mais específica 

possível. No campo “local do fato” está respondido onde o 

crime foi praticado. Nos campos vítima e suspeito se 

identifica as pessoas envolvidas. No campo motivação 

permite cadastrar os fatos e acontecimentos que levaram o 

autor a praticar esta conduta. Na breve narrativa dos fatos 

e nos demais campos “modus operandi” permitem verificar 

como o crime foi praticado.  Destaca-se que esta pesquisa 

não analisou as características defendidas pela Teoria da 

Escolha Racional, onde se faz necessário entender o 

criminoso, e neste particular envolveria uma série de 

informações acerca da vida do suspeito e da motivação que 

o levaram a prática do delito. 

 

 

Fonte – Autoria própria com base em dados obtidos no Manual e no sistema do SROP e na Revisão de Literatura da Criminologia 

Ambiental construída nesta pesquisa. 
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ANEXO III 

 

 

01 CD contendo as planilhas de roubo em geral e do roubo de veículo elaborados no sistema Excell. 


