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RESUMO 

 

A criminalidade e a urbanização são estudadas pela Escola de Chicago em 1985, 

onde surgiram os primeiros estudos sobre esse assunto de forma integrada, criando 

a ecologia urbana. A Teoria das janelas quebradas e a teoria das zonas concêntricas 

são exemplos de como o crescimento urbano mal planejado pode gerar a desordem 

social e urbana, produzindo problemas sociais, ambientais, refletindo na taxa de 

criminalidade da cidade. Este trabalho discute como o crescimento na cidade do Rio 

de Janeiro, em especial, do entorno do Setor Serra da Carioca, um dos 4 setores do 

Parque Nacional da Tijuca, pode ser comparado e justificado por essas teorias. Além 

disso, foi realizada uma análise de dados de alguns crimes como roubos e furtos 

obtidos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), comparando seus números no 

período de ano de 2003 a 2017.Para finalizar, foi feita a espacialização dos dados 

pelo programa Arcgis, facilitando assim a visualização dos resultados e melhor 

analise dos mesmos 

 

 

Palavras-chave: Criminalidade Urbana. Expansão Urbana. Parque Nacional da 

Tijuca 
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ABSTRACT 

 

Crime and urbanization are studied by “Escola de Chicago” in 1985, where the first 

studies on this subject emerged in an integrated way, creating the “Urban Ecology. 

The Broken Window Theory and Concentric Zone Theory are examples of how 

disorderly urban growth can generate social and urban disorder, generating social, 

environmental, and public safety problems. This paper discusses how growth in the 

city of Rio de Janeiro, especially in Serra da Carioca Sector, one of the four sectors of 

Tijuca National Park, can be compared and justified by these theories. In addition, 

data analysis of some crimes such as robberies and thefts obtained by the Institute of 

Public Safety was carried out, comparing their numbers in the period from 2003 to 

2017 to understand the numbers and confirm the theories cited. Finally, the data were 

spatialized by the Arcgis program, thus facilitating the visualization of the results and 

r analysis of these crimes.  

 

 

Keys-words: Urban crime. Urban Expansion. Tijuca National Park 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O ser humano sempre modificou o seu espaço e a forma que vive para o seu 

bem-estar. 

“Com o processo de dominação, expansão e urbanização, o homem 

transformou e transforma ambientes naturais, para criar os ambientes 

artificiais, ou seja, o meio ambiente urbano, para o atendimento das suas 

necessidades como ser social. Com isso traz-se a importância de estudar, 

conceituar e caracterizar as relações do ambiente urbano, para que se possa 

contribuir para a discussão da melhoria da qualidade de vida dentro das 

aglomerações urbanas e dos problemas socioeconômicos e ambientais 

existentes” (SALLES 2012).  

No Brasil, e mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, essa situação 

não poderia ser muito diferente, uma vez que historicamente sua estrutura e 

crescimento urbano acontecem de forma desordenada e sem planejamento. De 

acordo com Felix (2019), na segunda metade do XX o processo de urbanização foi 

acelerado em algumas cidades brasileiras como consequência ao êxodo rural além 

do crescimento populacional e industrialização. Esse rápido processo, acabou por 

sobrecarregar a infraestrutura urbana existente, forçando a expansão das áreas 

periféricas, formando assim habitações irregulares e ocasionando na exclusão social.  

De acordo com o Censo Demográfico realizado pelo IBGE (2010), a cidade 

do Rio de Janeiro possui 1.393.314 pessoas ocupando 763 favelas e se comparado 

ao censo anterior, do ano de 2000 (IBGE, 2000), a população era de 1.092.283 

pessoas. Sendo assim, o crescimento da população em aglomerados subnormais em 

10 anos foi de 27,65%, enquanto a cidade regular, excetuando os moradores das 

favelas, cresceu a um ritmo oito vezes menor, de apenas 3,4%, passando de 

4.765.621 para 4.929.723 nesses dez anos (O GLOBO, 2011). Desta forma é possível 

verificar que a população em aglomerados subnormais vem apresentando um 

crescimento considerável. 

Esse aumento populacional e consequentemente a expansão urbana são 

questões que devem ser estudadas e analisadas devido às inúmeras complicações 

que as mesmas podem ocasionar, principalmente porque num país como o Brasil, 
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onde o processo de industrialização foi tardio, esses tipos de problemas podem ser 

agravados (DELGADO, 2014).  

Temos como um dos problemas causados por esse crescimento, a busca por 

moradia, impulsionando os loteamentos clandestinos e irregulares, além de 

ocupações que sofrem com o descaso do poder público (COUTO, 2011). Os 

moradores desses locais tornam-se esquecidos pelo estado, com falta de meio de 

transportes, inexistência de saneamento básico e demais assistências como 

educação, saúde e segurança que são por direito a toda a população 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). Agravando essa situação, se somam os 

problemas e crimes ambientais, que em muitos casos são devidos às favelas, que 

crescem nas encostas e morros e acabam por destruir fauna, flora e recursos hídricos 

devido a sua localização (COUTO, 2011). Por último e de especial importância nesse 

trabalho, se agravam os problemas relacionados à segurança pública, devido 

desigualdade social, e de todo tipo de assistência que somados à falta de 

planejamento urbano que pode causar a facilitação da realização de crimes. (SILVA 

2002) 

Alguns estudos apontam correlação entre a criminalidade e o crescimento 

urbano (BEATO, 2008). É necessário, porém, entender que existem diversas visões 

e teorias que tentam explicar e justificar o aumento dos números de crimes. Temos 

como por exemplo a visão lombrosiana, de Cesare Lombroso, onde a criminalidade 

faz parte da estrutura genética do homem, ou seja, a delinquência não é resultado 

apenas do meio social (DELGADO, 2014). Acabando assim por alguns seres 

humanos poderem apresentar tendências a cometerem crimes. 

Outra visão de grande espaço na literatura é a visão de DURKHEIN (2007), 

onde violência é um fato social e possui uma certa normalidade, ou seja, a sociedade 

uma vez que existe, tende de forma natural e não devido à genética, cometer certos 

delitos. “O crime não se observa apenas na maior parte das sociedades desta ou 

daquela espécie, mas em todas as sociedades de todos os tipos. Não há nenhuma 

em que não exista criminalidade.” (DURKHEIN, 2007). 

E por último e mais importante para esse trabalho, são os estudos sobre o 

crime relacionado ao espaço urbano. Esse tipo de estudo ficou conhecido como 

ecologia urbana que surgiu na escola de Chicago e tem como objetivo estudar as 
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relações entre o homem e o meio em que vivem (DELGADO, 2014). Atualmente, 

autores como Felix (2002), seguindo a ideia da ecologia humana, afirmam que o 

aumento da criminalidade está acompanhando o crescimento urbano e a 

metropolização. Isto não resulta apenas devido ao crescimento populacional e grande 

diferença socioeconômica, mas também pelo descaso para com os bairros no que diz 

respeito à organização urbana. 

 Seguindo as ideias da “Teoria das Janelas Quebradas” (WILSON E 

KELLING, 1982), o crime acontece em áreas onde a desordem, negligência e sujeira 

prevalecem, ou seja, lugares abandonados, escuros e pichados se tornam lugares 

mais propensos a realização de crimes. Acompanhando esse conceito, em 1990, na 

cidade de Nova Iorque onde a onda de crimes era enorme, o chefe de polícia da 

cidade, William Bratton, implementou a “tolerância zero”, uma estratégia policial 

afrontosa onde qualquer pequeno delito seria rapidamente punido com prisão, o que 

fez com que o índice de crimes na cidade diminuísse consideravelmente, num prazo 

pequeno. 

Além dessas teorias e estudos que relacionam criminalidade e expansão 

urbana, a situação atual da cidade do rio de janeiro nos leva a pensar e assimilar, 

mesmo sem algum conhecimento teórico, esses dois temas que parecem andar lado 

a lado. Inúmeras notícias bombardeiam nossas casas, redes sociais e jornais todos 

os dias, nos indicando que onda de violência e medo parece cada vez maior. Temos 

por exemplo um caso recente, mais precisamente em setembro de 2017 que ficou 

muito famoso devido aos inúmeros confrontos na favela da Rocinha, que se 

estenderam e causaram medo em moradores dos bairros ao entorno devido aos 

inúmeros tiroteios. Essa “guerra”, chamado assim por muitos jornalistas e pela 

população, aconteceu devido à disputa entre traficantes para ter o poder e controle 

da favela da Rocinha. Esse caso chama atenção, pois além de atingir as zonas 

periféricas (pobres) da cidade, acabaram por interferir em bairros da zona sul do rio, 

devido à proximidade da Rocinha com a Floresta da Tijuca, muitos traficantes fizeram 

dessa uma rota de fuga, assustando e interferindo na vida de muitos moradores que 

circundam a floresta (O globo, 2017). 

Levando em consideração todos os pontos citados acima, fica claro a 

importância de estudar e associar os problemas gerados pela desorganização e 
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crescimento urbano para conseguir correlacioná-los com a violência. Segundo dados 

levantados pelo Datafolha em outubro de 2017 é evidente a crescente percepção de 

insegurança, juntamente com a descrença nos órgãos de policiamento e controle. (O 

globo, 2018) 

Essa pesquisa, por meio de levantamento de dados e guiados pelos conceitos 

já existentes sobre o assunto, buscará evidenciar se esse aumento de insegurança é 

de fato acompanhado do crescimento urbano desordenado. Para essa análise, foi 

escolhido a Floresta da Tijuca, uma vez que é considerada a maior floresta do mundo 

situada em uma metrópole e por localizar-se em uma região urbana e nobre, 

constantemente procurada para assentamentos residenciais, muitos deles ilegais.   

1.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

O Parque Nacional da Tijuca ou PNT, considerada a maior floresta urbana do 

mundo, localiza-se na cidade do Rio de Janeiro e possui uma superfície aproximada 

de 3.958,38ha de Mata Atlântica num perímetro total de 88,89km sendo dividida em 

4 setores como mostra a figura 1. Esses setores são divididos em: Setor Floresta da 

Tijuca – 25,01km; Setor Serra da Carioca – 35,5km Setor Pedra Bonita/Pedra da 

Gávea – 9,88km e Setor Pretos-Forros/Covanca-18,49km. Dentro desses setores, os 

marcos geográficos referenciais do limite do parque de acordo com o plano de manejo 

do Parque Nacional da Tijuca em 2008 são: dentro do setor Floresta da Tijuca limitado 

ao norte pelos bairros de Lins de Vasconcelos e Camarista Méier e pela Estrada 

Menezes Cortes, onde faz limite com o setor Pretos-Forros/Covanca; a oeste pelo 

bairro de Jacarepaguá; a sudoeste pelo bairro do Itanhangá; a sul com a Gávea 

Pequena e Alto da Boa Vista; a leste pelos bairros da Usina, Grajaú, Andaraí e Vila 

Isabel. O setor Serra da Carioca limita-se ao norte com os bairros da Usina, Muda, 

Tijuca, Engenho Velho, Rio Comprido e Santa Teresa; a leste pelo centro da cidade 

e os bairros da Glória e Catete; a sudeste pelos bairros de Laranjeiras e Cosme Velho; 

a sul pelos bairros de Botafogo, Humaitá, Jardim Botânico, Horto, Gávea e São 

Conrado; a sudoeste pelo bairro da Gávea Pequena. O setor Pedra Bonita/Pedra da 

Gávea limita-se ao norte pelo bairro do Alto da Boa Vista; ao sul pelo Joá; a sudoeste 

pela Barrinha; ao leste pelo bairro de São Conrado e a oeste pelo bairro do Itanhangá. 

O setor Pretos-Forros / Covanca limita-se ao norte com os bairros Camarista Méier e 
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Inácio Dias; ao sul com a Floresta da Tijuca; a leste com o bairro de Lins de 

Vasconcelos e a oeste com o bairro de Jacarepaguá. 

 

Figura 1 - Parque Nacional da Tijuca.  Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2004 (Plano de 
manejo - Parna Tijuca) 

O PNT possui um ecossistema de Mata Atlântica montana e submontana. Além 

disso, de acordo com o ICMBIO possui um clima com abundante precipitação, com 

ausência de período seco no inverno, onde em locais situados a até 500 metros de 

altura, o clima da área é tropical e acima desta altitude, a temperatura é do tipo 

climático temperado. (Plano de Manejo, PARNA Tijuca, 2008) 

Considerada uma Unidade de Conservação de acordo com o Decreto Federal 

N° 50.923, de 06/07/1961, (BRASIL, 1961) sendo redefinido pelo Decreto Federal s/n, 

de 03/07/2004 (BRASIL, 2004). De acordo com a lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000 

(BRASIL, 2000), os parques nacionais preservar ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitar a realização de pesquisas científicas 

e desenvolver atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação, de 

proteção e operacionalização, dentre outras (Plano de manejo, PARNA Tijuca 2008). 
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Visando resultados mais específicos, nesse trabalho será apenas analisado 

o Setor Serra da Carioca. Que um perímetro e 35km, equivalente a 43,71% da área 

total do Parque e pertencendo a 18 bairros da cidade do Rio de Janeiro como já citado 

acima, torna-se o maior setor do Parque Nacional da Tijuca. 

 

 

Figura 2- Setor Serra da Carioca e os Bairros do entorno. Fonte: própria 

1.2 BREVE HISTÓRICO 

 

De acordo com o histórico encontrado no Plano de Manejo do Parque Nacional 

da Tijuca, realizado pelo ICMBIO, até meados do século XVII a Floresta era habitada 

por indígenas da etnia Tupinambá. Eles se concentravam mais na área da orla, 

vivendo de pesca e caça além do plantio da mandioca.   
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“Embora possuíssem tecnologia agrícola relativamente desenvolvida, 

possivelmente não habitavam as áreas de floresta, preferindo organizar suas 

roças em locais onde a vegetação se apresentava mais rala. Apenas teriam 

feito incursões à mata para caçar e coletar essências e frutos silvestres” 

(Plano de manejo, PARNA Tijuca 2008) 

 

A partir do meado do século XVII e início do XVIII, com a invasão dos 

franceses, áreas foram ocupadas para fins militares, onde 3 bases foram construídas. 

Porém, nessa época, ainda de acordo com a Plano de manejo do Parque Nacional 

da Tijuca, não houve alterações significativas. 

“A partir do século XVII, somou-se à extração de madeiras, as atividades 

agrícolas, tendo ambas coexistindo na área até fins do século XIX.” (Plano de manejo, 

PARNA Tijuca 2008). Ou seja, o início das alterações teve início quando as indústrias 

canavieiras começaram a tomar espaços para plantação e a extração da madeira, 

para transformá-la em lenha e carvão, auxiliando no plantio e extração da cana e em 

1760 com a chegada do café. 

 Porém, com essa exploração, e o crescimento de casas e sítios nas encostas 

ao redor da cidade, e visto que alguns dos principais rios que forneciam água para a 

área urbana eram dessa área, começou a haver preocupação com a captação de 

água. Além disso, com a chegada de D. João e o grande crescimento da cidade, 

ocasionando na maior demanda de água, a escassez de água teve início.  

 

A população, no início do século XIX excedia os 130.000 indivíduos e a água 

potável disponível era insuficiente para as suas necessidades. Para agravar 

o problema, o Rio sofreu uma série de secas que diminuíram o potencial das 

nascentes captadas” (Plano de manejo, PARNA Tijuca 2008) 

 

A fim de manter o abastecimento, foi criado o decreto de 9 de agosto de 1817, 

“D. João mandou cercar todos os terrenos do alto da serra, onde se localizavam-se 

as nascentes do Rio Carioca.” (Plano de manejo, PARNA Tijuca 2008). 

De acordo com o site do Parque Nacional da Tijuca, em 1861 A floresta foi 

declarada por D Pedro II como Florestas protetoras, tendo início assim a 
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“desapropriação de chácaras e fazendas, com o objetivo de promover o 

reflorestamento e permitir a regeneração natural da vegetação”. 

Em 1961, o Parque Nacional do Rio de Janeiro foi criado pelo decreto Federal 

№ 50.923, de 6 de julho de 1961, incorporando várias florestas como da Tijuca, 

Paineiras e Corcovado, tendo suas terras e recursos dentro do regime do código 

florestal de 1934.  Já em 1967, o Decreto Federal № 60.183, de 8 de fevereiro, altera 

o nome Parque Nacional do Rio de Janeiro para Parque Nacional da Tijuca, definindo 

novamente seus limites. 

Por fim, em 2007 a Lei № 11.156, de 28 de agosto de 2007, cria o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade -ICMBio, uma autarquia federal vinculada 

ao Ministério do Meio Ambiente com objetivo de criar e gestar Unidades de 

Conservação Federais, e tornando-se assim responsável pelo Parque nacional da 

Tijuca 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Investigar a relação entre o aumento da expansão urbana no entorno do setor 

da Serra da Carioca do Parque Nacional da Tijuca e o Aumento da criminalidade por 

meio de analise espacial. 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

● Calcular a área de vegetação que o setor serra da carioca do Parque 

Nacional da Tijuca perdeu para a urbanização; 

● Analisar se há um aumento de números de crimes ocorridos nos bairros 

desse setor Serra da Carioca; 

● Espacializar os dados de crime para melhor entendimento da ligação entre 

as áreas estudadas e os crimes ocorridos. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. EXPANSÃO URBANA 
 

O estudo da cidade e sua dinâmica já vêm sendo desenvolvido por diversas 

áreas no decorrer dos anos, em especial pela Geografia e Sociologia. Contudo, esse 

tema não se encontra esgotado, uma vez que para melhor compreendermos os 

fenômenos presentes em nosso cotidiano é essencial analisarmos seu processo de 

formação.  

As grandes cidades brasileiras como conhecemos hoje são resultado do 

processo de urbanização decorrente do século XX, momento pelo qual as metrópoles 

passam a crescer em um ritmo acentuado. O país começa a se transformar, deixando 

de ser um país estritamente agrário. Sobe a promessa de empregos e melhor 

qualidade de vida, o Brasil começa então um processo e migração onde muitas 

cidades começam a apresentar populações maiores que meio milhão de habitantes. 

Entretanto, com o exagerado crescimento das cidades, essas áreas passam a 

apresentar graves problemas sociais.  (VASCONCELOS; FELIX; FERREIRA, 2007) 

Parte desses problemas se dá pela forma como foi conduzida a urbanização 

e ainda vem sendo conduzida a expansão urbana. Ainda segundo o trabalho de 

Vasconcelos, Felix e Ferreira (2007), o processo de urbanização ocorrido no Brasil a 

partir da década de 1950 se deu através de uma política desenvolvimentista de 

Estado que ao incentivar a forte industrialização dos grandes centros, acaba 

ocasionando o acumulo da população em certas regiões privilegiadas sem o devido 

planejamento, refletindo graves problemas urbanos como falta de acesso a 

transporte, moradia e saneamento básico, além da crescente taxa de desemprego, 

violência, entre outros. 

Um fator importante dessa equação está à forma desequilibrada como se deu 

a o crescimento urbano brasileiro. Por um lado, o país apresentava uma malha 

ferroviária heterogenia, concentrando maior parte da população em grandes cidades. 

Por outro lado, a desigualdade social nessas cidades aumentou, as camadas mais 

baixas da sociedade foram as que mais se multiplicaram em relação aos ricos. 

(MENEGAT; ALMEIDA, 2004)  
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Segundo Silva e Travassos (2008), as elevadas taxas de crescimento urbano 

junto à concentração de pobreza nesses grandes centros influenciaram diretamente 

na configuração espacial dessas cidades, uma parcela significativa da população de 

baixa renda passa a habitar as periferias urbanas. No caso do Rio de Janeiro, 

encostas próximas as principais zonas da cidade também passam a ser ocupadas 

dando origem as favelas, zonas na qual sofrem com intensos problemas sociais e 

descasos do governo.   

Puglisi (2006) evidencia a falta de infraestrutura presente nessas periferias:  

Além da falta de planejamento por parte do Poder Público, 

verificada no processo de urbanização, a falta de infraestrutura dos 

serviços públicos essenciais contribuiu para a realidade de 

segregação e desigualdade social vivenciada nas grandes cidades. 

Diversos são os problemas urbanos: a falta de saneamento básico, a 

poluição atmosférica, a destinação indevida aos resíduos sólidos, a 

violência e o trânsito. Todos contribuem com a degradação do meio 

ambiente urbano que, por sua vez, gera a degradação da qualidade 

de vida da população (PUGLISI, 2006, p.101). 

Atualmente, o Brasil já apresenta mais de 80% de sua população residente em 

áreas urbanas (IBGE, 2011). Contudo a prometida melhora na qualidade de vida dos 

habitantes da cidade ainda gera grandes preocupações, uma vez que ainda é 

presente a falta de acesso de parte da população a serviços públicos essências, 

contribuindo para o cenário de vulnerabilidade socioambiental. Uma das 

consequências desse cenário tem sido é a possível associação e o aumento nos 

índices de criminalidade (SILVA, GIRGO & PIMENTA, 2016). 

Alguns estudos veem apontando uma correlação entre o aumento da taxa e 

criminalidade e o acelerado crescimento urbano, a degradação física do meio 

ambiente, a desordem, a falta de estrutura urbana, fatores estes que exercem 

influência direta sobre a ocorrência de crimes. (BEATO, 2008). 

Como mostra Silva, Grigio & Pimenta (2016), vem sendo cada vez mais 

expressivos estudos que associam o desenho urbano a áreas com maior ou menor 

incidência de crimes. Em locais da cidade que apresentam um grande número de 

pessoas em condições pouco organizadas são mais propensas aos chamados bolsos 
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de violência (SILVA, 2002). Portanto, aspectos urbanísticos e ambientais podem ser 

utilizados para explicar a concentração de crimes em determinadas áreas, a 

desordem e a degradação física do ambiente são fatores que afetam diretamente a 

ocorrência de crimes (BEATO; ASSUNÇÃO, 2008). 

3.2. GEOGRAFIA DO CRIME 

 

Um dos problemas sociais mais falados da atualidade e principalmente dos 

cariocas é a sensação do medo ao andar em qualquer rua. A criminalidade parece 

estar crescendo e atingindo cada vez mais a população. Crimes como assaltos e 

furtos se tornam cada vez mais comum, o que faz com que pesquisadores tentem 

entender e achar soluções para esse problema. 

Segundo Félix (2002), a metropolização pode ser considerada um dos 

principais motivos para o aumento do índice criminal, pois com crescimento urbano e 

o aumento da concentração populacional a desigualdade social acaba por se tornar 

inevitável, podendo influenciar nesse aumento. 

Ainda de acordo com Félix (2002) a assimilação da violência atribui-se a 

diferentes dimensões de acordo com o local observado, a classe social, a influência 

dos meios de comunicação e até mesmo o contexto histórico. Sendo assim, no que 

diz respeito aos processos de ocupação espacial, o autor divide em 3 dimensões que 

podem acabar “gerando certos espaços contributivos, provocativos e até marginais”. 

São elas: 

1. dinâmica social (sócio-histórica e de segregações): a análise dos 
processos sociais no respectivo tempo e no espaço é primordial para a 
compreensão da dinâmica criminal e dos (des)ajustes sócio-espaciais. A 
análise do contexto de um espaço e de sua população através de jornais, por 
exemplo, mesmo a despeito de dados estatísticos, leva à compreensão de 
características, dos anseios, das perspectivas e temores de uma sociedade. 
Com essa técnica, é possível traçar o perfil da (des)organização social e 
compreender a sua dinâmica; 

2. dinâmica demográfica: dimensionada qualitativa e quantitativamente, é o 
segundo elemento fundamental no processo de análise da criminalidade e 
não apenas um elemento ou uma referência banal. Os valores demográficos 
(sexo, idade, mobilidade sócio-espacial etc.) vão além dos números e é 
fundamental investigar de que maneira a dinâmica demográfica, tomada de 
modo abrangente, tem ou não importância na compreensão da criminalidade, 
já que é variável interveniente no fenômeno. O perfil do elemento é vital para 
avaliar a relação da dinâmica criminal no espaço; 

3. dinâmica espacial é um elemento relevante, uma variável que ultrapassa 
o simples endereçamento, uma vez que tanto pode ser produto quanto 
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produtor de ações humanas. Certos espaços são absolutamente 
deteriorados pelo esvaziamento habitacional, como geralmente as zonas 
centrais das grandes cidades, que atraem determinados elementos e se 
tornam espaços típicos de delitos específicos. Por outro lado, tem-se a 
dicotomia das áreas periféricas com espaços típicos de classes sócio-
econômicas mais abastadas (onde predominam os crimes contra o 
patrimônio pela concentração de riquezas) e espaços deteriorados 
representados por favelas, invasões etc. (FÉLIX 2000). 

 

Atualmente existem diversos textos e autores como Yi Fu Tuan com 

“Paisagem do Medo” (2005) que afirma que não há como pensar em prevenção do 

crime sem pensar na organização do espaço urbano, ou como Zaluarque diz que 

violência e crime regularmente se revelam de forma interligada, levando-o a 

investigação da criminalidade na periferia, além de afirmar que a criminalidade se 

evidencia de forma mais violenta nas zonas mais periféricas.(REMÉDIO, 2013). Ou 

seja, os estudos onde os autores tentam encontrar fatores e explicar e justificar a 

ligação entre a criminalidade e espaço urbano não tiveram início recentemente. É 

possível afirmar então que essa linha de pesquisa começou na escola de Chicago. 

Nos anos de 1890, sofrendo um acelerado processo de urbanização devido 

ao grande número de imigrantes que chegava na cidade de Chicago, o aumento da 

criminalidade foi significativo e fez com que a cidade se tornasse uma das cidades 

mais populosa dos EUA. Nesse mesmo período, é construída a Universidade de 

Chicago, que “foi fundada em 1895 a partir de uma grande doação feita por John D. 

Rockefeller” (BECKER, 1990), sendo a primeira universidade americana a possuir um 

departamento de sociologia. Muitos professores e pesquisadores foram convidados 

para se juntar a universidade e ao departamento, dentre esses, podemos destacar 

Robert Park, que ficou famoso por orientar diversos alunos e ser um grande 

pesquisador na época.  

Logo em seus primeiros tempos em Chicago, Park escreveu um ensaio sobre 
a cidade, encarando-a como um laboratório para a investigação da vida 
social. Ele tinha uma ideia central sobre a história do mundo naquela época, 
sobre o que estava ocorrendo, ideia que resumiu ao dizer: “hoje, o mundo 
inteiro ou vive na cidade ou está a caminho da cidade; então, se estudarmos 
as cidades, poderemos compreender o que se passa no mundo. 
(BECKER,1990) 

 

 

Park, de acordo com Becker (1990) possuía uma capacidade incrível de 

variar os métodos de pesquisa, ou seja, ele não se mantinha preso ao quantitativo ou 

qualitativo, ele usava o que considerasse melhor para cada pesquisa. 



23 
 

 

Em certo momento, ele defendeu a ideia de que o espaço físico espelhava o 
espaço social, de modo que se se pudesse medir a distância física entre 
populações, se saberia algo sobre a distância social entre elas. É uma 
metáfora interessante, que levou ao desenvolvimento de uma área chamada 
ecologia, não no sentido que usamos hoje, de preservação do meio 
ambiente, mas a noção de ecologia na forma usada pela biologia vegetal 
daquela época, e que se referia à competição pelo espaço. (BECKER, 1990) 

 

A partir daí começaram a surgir pesquisas associando a criminalidade ao 

espaço geográfico como a teoria da desorganização de Shaw e McKay (1942) que 

através de um levantamento realizado nos jovens levados a corte, foi possível 

identificar e mapear as áreas com maior índice de delinquência, verificando assim 

que maior parte dos delinquentes morava em bairros mais afastados, ou seja, 

relacionando bairros e crimes. A teoria das zonas concêntricas de Ernest Burgess 

que dividiu Chicago em cinco zonas concêntricas, que tem como núcleo o centro da 

cidade, com cada zona contendo características próprias e constante mudanças, 

avançando no território das outras e chegando a conclusão que quanto maior a 

proximidade com o centro, maior a taxa de criminalidade. (FREITAS, 2002).  

Tendo como uma das principais áreas de pesquisa a relação entre o crime e a 

urbanização, a escola de Chicago sofreu muitas críticas de acordo com Evangelista 

(2012). Porém, a mesma se tornou base para inúmeros outros estudos e teorias 

fundamentado na ecologia humana. Contudo, ainda de acordo com Evangelista 

(2012), para essa linha de pesquisa florescer e se manter viva, foram necessários 

alguns ajustes como o destacar que o ambiente pode influenciar um indivíduo, porém 

não estabelece um tipo de caráter. 

 Dentre as teorias e artigos publicados por doutores da escola de Chicago, uma 

que é de grande destaque e referência é a Teoria das Janelas Quebradas, que 

relaciona diretamente o estado do local com o índice de criminalidade do mesmo. 

3.3. JANELAS QUEBRADAS 

 

A teoria das Janelas quebradas surgiu a partir do experimento social realizado 

pelo professor Philip Zimbardo em 1969. O experimento consistia em abandonar um 

carro sem placa e com o capô aberto em um bairro tido como “perigoso” (Bronx - NY) 

e um segundo carro em um bairro tido como “seguro”. (Palo Alto - CA). 
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De acordo com Wilson e Kelling (1982), o carro no Bronx em apenas 10 

minutos foi atacado por “vândalos” (assim eles escrevem), sendo seu primeiro ato 

realizado por uma família - Pai, mãe e filho - que removeram o radiador e a bateria do 

carro. Ainda de acordo com os autores, em aproximadamente 24 horas praticamente 

tudo de valor foi removido e destruições aleatórias se iniciaram, como janelas 

esmagadas, estofados retirados, além de virar parque de diversões para crianças. 

Uma observação importante nesse momento observado foi que grande parte dos 

“vândalos” eram brancos e bem vestidos. 

Já na cidade de Palo Alto, ainda segundo o relato, o carro ficou intocado por 

mais de uma semana, até que Zimbardo amassou partes do carro com uma marreta. 

“Dentro de poucas horas, o carro havia sido virado de cabeça para baixo e totalmente 

destruído. Mais uma vez, os "vândalos" pareciam ser principalmente brancos 

respeitáveis” (Wilson e Kelling, 1982). 

Segundo essa linha de pesquisa abordada por Wilson, Kelling, não seria a 

pobreza, mas a degradação de um ambiente que influencia nas infrações cometidas, 

uma vez que um ambiente aparentemente abandonado passaria uma ideia de 

desordem e destrato. 

Os cacos de vidros em um carro passam a ideia de decadência, indiferença, 

quebra das regras estabelecidas, ausência da lei e do poder público. Conforme as 

depredações foram ocorrendo, essa ideia foi se tornando cada vez mais forte.  

 

A desordem e o crime geralmente estão inextricavelmente ligados, em uma 
espécie de sequência desenvolvimental. Psicólogos sociais e policiais 
tendem a concordar que, se uma janela de um prédio for quebrada e for 
deixada sem conserto, todo o resto das janelas será quebrado em breve. Isso 
é tão verdadeiro em bairros agradáveis quanto em ambientes degradados. A 
quebra de janelas não ocorre necessariamente em larga escala porque 
algumas áreas são habitadas por determinados quebra-janelas, enquanto 
outras são povoadas por amantes de janelas; em vez disso, uma janela 
quebrada não reparada é um sinal de que ninguém se importa, e assim 
quebrar mais janelas não custa nada. (Sempre foi divertido.) (WILSON e 
KELLING, 1982) 

 

Sendo assim, esse experimento foi fundamental para Wilson e Kelling 

desenvolveram posteriormente o que se intitulou “Teoria das Janelas Quebradas”, 

introduzindo na criminologia a ideia de quem o crime e os abusos contra a ordem 

tende a ocorrer em maior quantidade em áreas negligenciadas, sujas, com aparente 

abandono social e estatal.  
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3.4. INSTIUTO DE SEGURANÇA PUBLICA - ISP 

 

Em 1999 foi sancionada a Lei nº 3329 de 28 de dezembro de 1999 que cria o 

Instituto de Segurança Pública. Esse instituto, que é uma autarquia vinculada à 

Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESEG), tem como finalidade de acordo 

com o Artigo 1º: “.. assegurar, executar, gerenciar e administrar, de forma 

uniprocedimental, por intermédio das Polícias Civil e Militar, a política de segurança 

pública do Estado do Rio de Janeiro, promovendo, ainda, o aprimoramento 

profissional dos membros daquelas corporações.”(Lei nº 3329 de 28 de dezembro de 

1999) 

O ISP tem como missão de acordo com o próprio site do instituto “produzir 

informações e disseminar pesquisas e análises com vistas a influenciar e subsidiar a 

implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação social 

na construção dessas políticas.” Ou seja, além de divulgar dados sobre a segurança 

pública, existe a análise e pesquisa em cima desses dados. E essas pesquisas “visam 

a subsidiar a gestão de segurança pública no estado e o debate público sobre o tema, 

com o tratamento científico de seus principais problemas.” De acordo com a figura 3, 

podemos verificar como o ISP se organiza. 

 

Figura 3- Organização da ISP. Fonte: Instituto de Segurança Pública 

Dentro dessas atividades existem divisões que ajudam na organização das 

mesmas. Uma dessas divisões é a Divisão territorial da base de segurança que tem 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10534177/art-1-da-lei-3329-99-rio-de-janeiro
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como objetivo de acordo com o Decreto Estadual nº. 41.930 de 26 de novembro de 

2009, a integração das organizações policiais Civis e Militares para resultar em 

melhores planos de ações para a Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Essa divisão Territorial está fragmentada em três partes que são as RISP, CISP e 

AISP. 

As RISP - Regiões Integradas de Segurança Pública - tem como principal 

objetivo a “a articulação territorial regional, no nível tático, da PCERJ com a PMERJ” 

(ISP) aperfeiçoando assim ações na segurança do Estado do Rio de Janeiro. Está 

dividido entre 7 RISP, como mostra a figura 4, abrangendo todo o Estado do Rio de 

Janeiro. 1ª RISP Capital (Zona Sul, Centro e parte da Norte), 2ª RISP Capital (Zona 

Oeste e parte da Norte), 3ª RISP Baixada Fluminense, 4ª RISP Niterói e Região dos 

Lagos, 5ª RISP Sul Fluminense, 6ª RISP Norte Fluminense e 7ª RISP Região Serrana. 

  

Figura 4 - Divisão por Região Integrada de Segurança Pública. Fonte: Secretaria de Segurança Pública 

Os responsáveis por essa articulação territorial regional são os diretores do 

Departamentos de Polícia de Área - DPA da PCERJ e  os Comandos de Policiamento 

de Área – CPA da PMERJ que “..além das atribuições internas inerentes às suas 

respectivas instituições, também são responsáveis pelo estabelecimento de 

estratégias de integração e cooperação regionais...”(ISP - divisão de base territorial), 

facilitando assim a integração das polícias e criando operações com maior 
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efetividade. 

As CISP - Circunscrições Integradas de Segurança Pública - definem em um 

diferente modelo geográfico, “a menor instância de apuração dos indicadores de 

criminalidade” utilizando a integração de forma mais operacional, ou seja, das 

companhias Integradas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ com 

as Delegacias de Polícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - PCERJ. Em 

resumo “as CISP correspondem às áreas territoriais de atuação e responsabilidade 

conjunta das Companhias Integradas e das Delegacias de Polícia” (ISP - divisão de 

base territorial). 

 

 

Figura 5 - Divisão por Circunscrição Integrada de Segurança Pública. Fonte: Secretaria de Segurança 
Pública 

 

Por último e não menos importante estão as AISP - Áreas Integradas de 

Segurança Pública -  que foram criadas pela Resolução SSP N. 263 de 27 de julho 

de 1999 com “objetivo estreitar a ligação entre as Polícias Civil e Militar, bem como 

destas com as comunidades abrangidas pelas AISP através da gestão participativa 

na identificação e resolução dos problemas locais de segurança pública” (ISP). Ao 
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todo são contabilizadas 39 AISP, que se estruturam nas áreas de atuação de um 

batalhão da polícia militar e as circuncisões das delegacias de polícia civil. 

 

Figura 6 - Divisão por Área Integrada de Segurança Pública. Fonte: Secretaria de Segurança Pública 

Na cidade do Rio de Janeiro, essa organização conta com 17 das 39 AISP 

totalizadas do estado. 

 

Figura 7- AISP da Cidade do Rio de Janeiro. Fonte: Própria 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para dar início ao trabalho, foi necessária uma vasta e profunda pesquisa em 

alguns autores e linhas de pesquisa como Sueli Andruccioli Felix autora do livro 

Geografia do Crime e Wagner Cinelli de Paula Freitas autor do livro Espaço urbano e 

criminalidade: lições da Escola de Chicago. Além disso, terias na linha da ecologia 

urbana, como a Teoria das Janelas quebradas, uma das bases para o texto, foi 

utilizada visando entender e demonstrar que o ser humano e o meio em que vivem 

devem ser estudados juntos, ou seja, o crime e o espaço podem ser diretamente 

interligados. 

Após essa pesquisa bibliográfica, iniciou-se um levantamento de dados no 

site do Instituto de Segurança Pública. Esse órgão possui um banco de dados com 

registros criminais do estado do Rio de Janeiro, que são produzidas após um controle 

de qualidade realizado pela polícia civil dos Registros de Ocorrência. 

Para o levantamento de dados possuir apenas informações significativas para 

o trabalho, foi necessário a compreensão de que forma o ISP e as polícias se 

organizam para poder filtrar de melhor forma os dados. O primeiro passo foi entender 

como funciona a Divisão territorial da base de segurança que é fragmentada em três 

partes que são as RISPs, CISPs e AISPs. Em seguida, visto que a área de estudo é 

restrita aos bairros do entorno do setor da Serra da Carioca do Parque Nacional da 

Tijuca que são Usina,  Muda, Tijuca, Engenho Velho,  Rio Comprido, Santa Teresa, 

centro da cidade, Glória e Catete, Laranjeiras e Cosme Velho, Botafogo, Humaitá, 

Jardim Botânico, Horto, Gávea e São Conrado e Gávea Pequena foi necessário filtrar 

apenas as AISP que abrangiam esses bairros através de um arquivo disponibilizado 

pelo ISP que mostra os bairros que fazem parte de cada Área integrada, restando 

para o estudo as AISP 2, que abrangem a 9a e 10a DP; a AISP 5 que abrange a 1a, 

4a, 5a E 7a DP; a AISP 6 cujas DP são a 19a e 20a e por ultimo a AISP 23 contendo 

a 11a, 14a e 15a DP. 

Após esse funil de informações, foi realizado uma busca no site do ISP para 

coletar os dados. Nesse site foram encontradas duas formas de obtenção de 

informações. A primeira através do “ISP dados visualização”, pagina na qual o 

instituto de forma interativa e online permite criar suas tabelas e gráficos, 
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organizando-os em título, que são os tipos de crimes; tipos de área, que são as CISP, 

RISP e AISP, e seleção dos anos, podendo escolher de 2003 a 2018. Após essa 

definição é possível ainda visualizar os resultados em mapas, planilhas e gráficos e 

baixá-los em forma de PDF ou imagens.  

A segunda forma de obter esses dados é preenchendo um formulário do ISP 

solicitando todas as informações necessárias para seu estudo, tendo assim que 

explicar o porquê da solicitação. Nesse formulário é possivel solicitar dados mais 

detalhados como:  sexo da vítima, o local exato do crime, visto que nem sempre os 

boletins são realizados na delegacia do bairro ocorrido, o horário do ocorrido, entre 

outros detalhes, porém só é possível a obtenção destes dados a partir de 2006. Após 

a solicitação, o ISP envia uma cópia do seu formulário preenchido (figura 8) como 

comprovante de que eles receberam sua solicitação juntamente com um termo de 

compromisso, e após 2 ou 3 dias é enviado os arquivos solicitados. 
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Figura 8 - Formulário para pedido de acesso a dados do ISP. Fonte: própria 
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Para esse trabalho, foram selecionados dentre os crimes disponíveis 

encontro de cadáver, encontro de ossada, estupro, Furto (totais), Roubos (totais)  e 

indicador estratégico (que são indicadores criminais que, em tese, causam maior 

impacto na sensação de insegurança da população) de Letalidade violenta – sendo 

esse o somatório do número de vítimas de homicídios dolosos, lesões corporais 

seguida de morte, latrocínio e auto de resistência, sendo esses os selecionados por 

considerar mais significantes para o estudo. Após analisar os dois tipos de arquivos 

disponíveis, foi selecionada a primeira forma para ser trabalhada, isso porque a 

segunda forma, por mais completa que seja, possui muitos dados com erros 

ortográficos, por exemplo, pois os dados são adquiridos pelo formulário da vítima 

dificultando assim o trabalho em cima do mesmo. Além disso, para esse trabalho, a 

análise anual se torna mais importante, visto que a diferença de anos analisadas no 

crescimento urbano é num intervalo de 6 anos. 

Após a seleção dos dados, foi necessário organizá-los para melhor 

visualização e compreensão. Sendo assim, cada AISP ganhou uma planilha com seu 

nome, e nelas continham os dados acima informado, como o número de crimes por 

ano e o tipo de crime (Figura 9).  

 

Figura 9- Tabela de Excel dos dados trabalhados. Fonte: Própria 
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Organizando assim os dados, foi possível criar gráficos de comparação entre 

os anos de cada AISP podendo analisar o crescimento e queda dos números em cada 

crime. 

Num outro momento, depois de procurar em sites como do ICMBIO - Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, IBGE -Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, ISP e outros que disponibilizam informações e dados no 

formato shapefile, formato esse utilizado para trabalhar com imagens no Arcgis, foi 

necessário selecionar as imagens que importariam para esse trabalho. Primeiramente 

foi encontrado a imagem referente a área do Parque Nacional da Tijuca, podendo 

assim ver seus limites e então separar apenas a área de interesse para o trabalho 

que é o setor Serra da Carioca. Em seguida, foi feito o download do shapefile das 

áreas de atuação das delegacias policiais, que  possuí informações da divisão 

territorial da cidade do Rio de Janeiro dentro do mapa da cidade, sendo a AISP a 

classificação (tipo de visualização de informação do mapa) utilizada para esse 

trabalho; Após a área de atuação das delegacias, foi realizada a busca pelo arquivo 

de favelização de 1999 a 2015 que possui dados como nomes e áreas da favela, 

permitindo assim calcular e visualizar a diferença do crescimento dentro desses anos; 

E por último, o shapefile de uso e cobertura do solo de 2000 a 2016 onde após a 

classificação é possível visualizar cada tipo de uso do solo dentro da cidade do Rio 

de Janeiro. Vale ressaltar que, todos os dados foram encontrados no portal Igeo 

vinculado ao site do Parque Nacional da Tijuca. 

O primeiro passo após a disposição dos arquivos, foi abrir o Arcgis e 

selecionar as imagens desejadas com o objetivo de colocar numa mesma imagem, a 

área da floresta da tijuca e o mapa de organização das AISP da polícia militar do RJ. 

Com os dois arquivos adicionados no Arcgis, foi necessário selecionar no mapa do 

PNT apenas a área de estudo, ou seja, o Setor Serra da Carioca. Em seguida, na 

caixa de ferramentas no ícone geoprocessamento, encontra-se o ícone clip (Figura 

10) que faz o recorte desejado. Após clicar no ícone, precisou-se selecionar o que 

precisa e onde precisa, sendo essa a ordem. 
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Figura 10 - CLIP do setor Serra da Carioca e AISP. Fonte: própria 

 Finalizado isso pressionando botão ok, após alguns segundos a imagem irá 

ser criada como um novo layer no programa. Sendo assim, após a exclusão dos dois 

layers utilizados, tive a imagem com as informações desejadas, porém não aparentes. 

Para ter uma visualização melhor, foi necessário organizar em categorias a imagem, 

sendo escolhida a categoria AISP. Adicionando todos os valores, tive como resultado 

final o setor do parque nacional da limitado por AISP. 

Seguindo a mesma ideia, com o intuito de verificar e analisar a expansão 

urbana na área no entorno da Serra da Carioca, contudo usando outros atributos 

oferecidos pelo ArcGis, foi utilizado imagens de uso e cobertura do solo dos anos de 

2010 e 2016 do estado do Rio encontrados no portaIIgeo do Parque Nacional da 

Tijuca. Para facilitar a visualização, foi feita a seleção por atributos, sendo selecionado 

apenas os bairros que fazem parte do setor ou seja: Centro, Glória, Rio comprido, 

Santa Teresa, Tijuca, Catete, Laranjeiras, Alto da Boa Vista, Cosme Velho, Botafogo, 

Humaitá, Jardim Botânico, Gávea, São Conrado. Após essa limitação das duas 

imagens, foi feita a junção das informações de ambas, ou seja, através da função 

“Intersect” foi possível, unificar as imagens, porém sem alterar as suas informações 

individuais, Sendo assim, ao abrir a tabela de atributos pode-se ver e comparar todos 

os dados como mostra a figura 11. 
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Figura 11 - Uso e cobertura do solo e tabela de atributos do Setor Serra da Carioca. Fonte: própria 
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Tendo esta imagem com todos as informações em uma mesma tabela de 

atributos, é possível fazer no Arcgis usando o “sellect by atributte” uma seleção dentre 

de uma seleção, ou seja, é possível selecionar no dado um atributo e dentro desta 

seleção selecionar outro atributo. De forma mais explicativa e demonstrando como foi 

feito para obter o resultado esperado, selecionou-se no método para criar uma nova 

seleção, dentre as diversas classes de uso e cobertura do solo em 2010, a 

classificação referente a do PARNA Tijuca, ou seja, Floresta Ombrófila Densa, 

Reflorestamento, Vegetação arbórea não florestal e Vegetação gramíneo-lenhosa. 

Após a realização desta etapa, foi feita outra seleção, está no método “selecionar da 

atual seleção”, no qual foi selecionada da imagem uso e cobertura do solo em 2016, 

as áreas urbanas, gerando assim a figura esperada, ou seja, o que eram as várias 

formas de Mata Atlântica em 2010; e que foram convertidas em área urbana em 2016. 

Para finalizar, o último método usado foi a criação de um mapa contendo os 

dados dos crimes analisados no início da pesquisa para espacializar esses dados e 

facilitar a análise dos mesmos. Para realizar essa etapa foi necessária a utilização do 

mapa criado anteriormente que delimitou o limite do Parque Nacional da Tijuca, mais 

precisamente o Setor Serra da Carioca e o limite das AISP. Com esse mapa já pronto, 

foi necessário apenas incluir os dados na tabela de atributos desse arquivo. Através 

do mecanismo join, que adiciona os valores salvos da tabela Excel na tabela de 

atributos do mapa desejado, foi necessário apenas escolher qual o campo em comum 

seria utilizado para fazer a ligação dos dados, sendo nesse trabalho o campo AISP, 

sendo assim, os dados de crimes especializam de forma que ao verificar as 

informações de uma área especifica, os crimes pertencentes aquela área estará nas 

informações.. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Tendo como primeiro resultado e essencial para visualização das partes 

envolvidas nesse trabalho, ou seja, a Área do Entorno da Serra da Carioca que faz 

parte do Parque Nacional da Tijuca e AISP, forma pela qual foram separados os 

dados de crimes para analise, obtivemos através do Arcgis o mapa do setor Serra da 

Carioca separado por AISP. Com esse resultado conseguimos visualizar que essa 

área é divida por 4 áreas integradas, confirmando assim a análise feita inicialmente 
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por meio dos dados disponibilizados pelo ISP de bairros pertencentes a cada AISP 

(figura 12). 

 

Figura 12 - Setor serra da Carioca e sua organização por AISP. Fonte: própria 

Seguindo com o trabalho, como citado anteriormente, existe um consenso 

entre alguns pesquisadores que a urbanização e a metropolização são motivos para 

o aumento da criminalidade. Assim como Félix 2002 explica no seu livro Geografia do 

crime, a criminalidade é dominante na área urbano, porém não é exclusiva. Ou seja, 

em áreas rurais crimes também acontecem, mas por causas e com índices bem 

diferentes se comparada com um centro urbano.  

Além desse fato, um ponto muito siginificativo para esse trabalho é como o 

processo de metropolização acontece e seus desdobramentos no decorrer dos anos.  

“metrópoles brasileiras é o padrão periférico, representado pelo loteamento 

irregular, casas autoconstruídas, conjuntos habitacionais muito distantes das 

regiões centrais, ocupação de áreas de proteção ambiental e encostas de 

morros, como tipicamente ocorreu na cidade do Rio de Janeiro com a 

formação de favelas.” (LEMOS, 2011). 
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O crescimento dessas áreas é incontrolável devido ao descaso e 

descumprimento das funções do governo com essa população. Existem planos para 

reduzir essas áreas e, quando se diz reduzir não quer se dizer acabar, e sim urbanizar 

essas áreas, trazendo saneamento e qualidade de vida para que os moradores 

possam viver dignamente, porem essas metas não são cumpridas. Um exemplo disso 

é que “os números mostram que a meta do ex-prefeito Eduardo Paes de reduzir em 

5% a área total das favelas entre 2008 e 2016 não foi cumprida” GLOBO, 2017. Além 

disso, de acordo com o jornal o globo, através do levantamento de fotos aéreas 

realizadas pelo Instituto Pereira Passos (IPP) “a área total das 1.018 comunidades 

cariocas aumentou 0,31% entre 2012 e 2016, totalizando 46,12 milhões de metros 

quadrados” (GLOBO, 2017). De 2016 para 2017 o aumento foi de 330 mil metros 

quadrados também de acordo com o IPP.  

 Tendo em vista esses dados e buscando visualizar esse crescimento, 

através do programa arcgis, foi criado duas imagens, uma de 1999 (figura 13) e outra 

de 2015 (figura 14), período de anos mais próximos ao do estudo levantado por esse 

trabalho, onde é possível visualizar os limites do Parque Nacional da Tijuca e a Zona 

de amortecimento da mesma, e as favelas do seu entorno. 

 

Figura 13 - Limite de Favelização em 1999 – Parque Nacional da Tijuca. Fonte: própria 
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Figura 14 - Limite de Favelização em 2015 – Parque Nacional da Tijuca. Fonte: própria 

O resultado obtido para essas imagens não foi muito siginificativo quando 

visualizado apenas na área de estudo deste trabalho pois aparentemente é quase 

impossível enxergar alguma mudança no local. Porém, se analisado todo o estado do 

Rio de Janeiro, o crescimento condiz com as pesquisas citadas anteriormente, que 

reforçam que as favelas crescem de forma descontrolada e expressiva.  

Uma outra forma de calcular o crescimento, nesse caso, o quanto a floresta 

da tijuca perdeu para a área urbana, é utilizando do método de seleção de atributos 

dentro de outra seleção como explicado no material e métodos. Utilizando esse tipo 

de análise, obteve-se como resultado a imagem abaixo.  
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Figura 15 - Crescimento Urbano no Entorno da Serra da Carioca. Fonte: própria 

A figura 15 representa o quanto de Floresta Ombrófila Densa e outras 

formações em 2010 que se transformaram em área urbana em 2016, tornando-se 

agora visual esse crescimento. Além disso, criando uma nova aba na tabela de 

atributos e calculando essa área, foi possível ver que a perda foi de 959,68 e hectares 

durante esses 6 anos. Confirmando assim todas as pesquisas bibliográficas e notícias 

na qual afirmam que o crescimento existe. 

Contudo a expansão urbana não é limitada apenas ao crescimento em 

aglomerados subnormais. O crescimento populacional e urbano como um todo é 

indispensável para esse estudo. Foi citado esse tipo de crescimento por ser mais claro 



41 
 

e expressivo no Rio de Janeiro. De acordo com o censo 2010 dos 6.323.037 

moradores da cidade do Rio de Janeiro, 22,03% ou seja 1.393.314 pessoas eram 

residentes de favelas. 

Seguindo com a pesquisa e agora tendo como um objetivo verificar os 

números dos crimes, para saber se estes cresceram no decorrer dos anos, após a 

criação das planilhas com os dados devidamente organizados, foram criados gráficos 

através do aplicativo Excel para analisá-los, primeiramente, por AISP individualmente. 

Como dito anteriormente, nesses gráficos foram analisados os dados de 2003 a 2017 

dos crimes encontro de cadáver, encontro de ossada, estupro, Indicador estratégico 

- Letalidade violenta, furtos totais e roubos totais. Foi necessária a divisão dos dados 

devido à grande diferença de números e a melhor visualização dos gráficos, ou seja, 

os crimes como encontro de cadáver, encontro de ossada, estupro e indicador 

estratégico de letalidade violenta (que será citado apenas como letalidade violenta no 

decorrer do trabalho) formaram um grupo, que será registrado como grupo 1, devido 

ao número mais baixo de casos. O segundo grupo, o dos furtos e roubos, por 

possuírem um número muito alto de casos. 

Em todas os gráficos encontrados, nenhum possui um crescimento fixo e 

linear. Isso pode acontecer de acordo com Izumino (2002) por causa da grande 

repercussão que crimes podem tomar ao afetar certas classes, chegando assim na 

mídia e no debate público, forçando autoridades e o governo a criar políticas para a 

repreensão desses crimes. 

 A primeira AISP analisada foi a AISP 2. Tendo como bairros pertencentes a 

ela Glória, Catete, Laranjeiras, Flamengo, Cosme Velho, Humaitá, Botafogo e Urca. 

Neste grupo apenas Flamengo não pertencente aos bairros pertencentes do Setor 

Serra da Carioca do Parque Nacional da Tijuca tendo como resultado as figuras 16 e 

17. 
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Figura 16 - Incidentes registrador por ano na AISP 2 – Grupo 1. Fonte: própria 

  

Figura 17 - Incidentes registrador por ano na AISP 2 – Grupo 2. Fonte: própria 

O crime de encontro de cadáver teve seu maior índice no ano de 2003, e a 

partir desse ano sofreu uma queda, não contínua até o ano de 2012 onde possuiu 

seu menor índice. O crime encontro de ossada teve seu maior índice nos anos de 

2007 e 2014, onde ocorrem dois crimes desse tipo, nos outros anos os índices 

variaram de 1 a 0 casos. Nos crimes de estupro e indicador estratégico de letalidade 

violenta percebemos altos e baixos, sem algum tipo de padrão visível, porém a 
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diferença do ano de 2003 para 2017 não é muito grande como dos outros índices. Já 

no grupo dois, foi analisado um padrão, se assim pode-se dizer, entre os dois crimes. 

Os números crescem e decrescem um pouco sintonizadas, tendo uma diferença 

inicial e final muito pequena. 

Na AISP 5 dentre os bairros Santo Cristo, Gamboa, Saúde, Centro, Santa 

Teresa e Paquetá, apenas os bairros da do Centro e Santa Teresa seriam relevantes 

por serem bairros pertencentes ao setor Serra da carioca. Contudo, como a divisão 

desse trabalho foi por AISP, os dados serão o somatório dos crimes desses bairros. 

 

 

Figura 18 - Incidentes registrador por ano na AISP 5 – Grupo 1. Fonte: própria 
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Figura 19 - Incidentes registrador por ano na AISP 5 – Grupo 2. Fonte: própria 

No grupo 1 da AISP 5 o número de estupros praticamente dobrou de 2003 a 

2017, tendo um alto índice em 2012 e sofrendo uma queda, podendo ser justificada 

talvez pelo que foi citado acima sobre medidas do governo quando crimes começam 

a repercutir.  Já no grupo dois, os gráficos chamam a atenção, devido ao número de 

casos de furtos ser praticamente o dobro se comparado com as outras AISP. Isso 

pode ser explicado devido os bairros que se encontram nessa AISP, que são bairros 

centrais do Rio de Janeiro, ou seja, há uma enorme circulação de pessoas além de 

ser tratar de centros urbanos e históricos. De acordo com o arquiteto e professor 

Valter Caldana, da Universidade Presbiteriana Mackenzie a uma entrevista na 

globo.com, o abandono do centro de São Paulo por exemplo aconteceu após a lei de 

zoneamento de 1972 da cidade, onde o centro da cidade não se encaixava mais em 

algumas necessidades, acabando por não ser um lugar atrativo para morar, fazendo 

com que os paulistas migrassem para outras zonas levando consigo “grandes 

equipamentos urbanos”. Contudo, há outras formas de explicar o abandono dos 

centros, tendo como principal delas a organização dos espaços urbanos. Pode-se 

dizer que todo grande centro urbano se organiza de forma similar, ou seja, existe um 

padrão a ser estudado. Dentre os papéis de cada zona da cidade, pode se dizer de 

acordo com o livro “O Espaço Urbano”, de Roberto Lobato Corrêa que o centro da 

cidade é um local onde concentra as atividades comerciais, serviço e de gestão. Isso 
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quer dizer que, durante a semana, em horários de trabalho a movimentação dessas 

áreas é enorme. Porém, aos finais de semana o movimento é infinitamente menor se 

comparado aos dias de semana. 

Além desse fato, o centro do Rio é um centro Histórico, ou seja, com muitos 

prédios históricos abandonados ou não, mas que deixam a cidade com um ar mais 

rústico pode ser uma das justificativas para esse alto índice. Como o trabalho já citou, 

o abandono das ruas, sendo elas mal iluminadas, com prédios deteriorados etc 

atraem e podem causar a facilitação de certos crimes como furtos e roubos, tendo 

assim o resultado como mostraram os gráficos. 

Os bairros Alto da Boa vista, Andaraí, Grajaú, Tijuca e Vila Isabel formam a 

terceira AISP analisada, a AISP 6.   

 

Figura 20 - Incidentes registrador por ano na AISP 6 – Grupo 1. Fonte: própria 
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Figura 21 - Incidentes registrador por ano na AISP 6 – Grupo 2. Fonte: própria 

Analisando o primeiro grupo da AISP 6 podemos considerar significante 

apenas os dados de letalidade violenta que tiveram uma grande queda a partir do ano 

de 2008 e aumentando novamente em 2015. Assim como a letalidade violenta no 

grupo 2, no grupo 1 os furtos tiveram uma grande queda a partir de 2007 passando a 

crescer apenas em 2012. 

Por último e não menos importante, temos a AISP 23 cujos bairros 

pertencentes são Gávea, Jardim Botânico, Ipanema, Leblon, Lagoa, São Conrado, 

Rocinha e Vidigal. Nessa AISP há um exemplo claro de como a uma metrópole se 

organiza, onde do lado de bairros da zona sul, encontra-se periferias. Nessa AISP 

podemos verificar que os índices do grupo 1 variaram bastante, porem o fator mais 

expressivo é que do ano de 2003 a 2017 os índices finais foram mais que a metade. 

Diferente do grupo 2, que variaram durante os anos, porém os índices se mantiveram 

praticamente o mesmo entre 2003 a 2017. 

 



47 
 

 

Figura 22 - Incidentes registrador por ano na AISP 23 – Grupo 1. Fonte: própria 

 

Figura 23 - Incidentes registrador por ano na AISP 23 – Grupo 2. Fonte: própria 

Outra forma encontrada para analisar os dados de criminalidade foi 

especializando-o no programa Arcgis. Após a utilização do mecanismo join tivemos 

como resultado a tabela de atributos abaixo, que contém informações dos crimes de 

2003 a 2017 dentro do espaço que condiz com a AISP na serra da carioca, facilitando 
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assim a visualização dos dados em cada AISP e criando um possível banco de dados 

para futuros trabalhos na área. A imagem  24 mostra essa tabela de atributos, porem 

por ser uma tabela na horizontal  e possuir muitas colunas, na imagem não é possível 

mostrar todas as informações, porem após o numero de roubos inicia outro ano, que 

no caso é 2004 e em seguida todos os dados de crime como o de 2003. 

 

Figura 24 - Tabela de Atributos com os crimes das AISP. Fonte: própria 

 

Para finalizar a análise de dados do trabalho, foi feito uma pesquisa mais 

específica de cada crime. Primeiramente foi realizada a criação de novas tabelas e 

gráficos, comparando agora o crime de cada AISP do início da pesquisa ao final da 

pesquisa, ou seja, gráficos do ano de 2003 e 2017 para assim comparar o resultado 

inicial e final dessas localidades, podendo verificar assim quanto estes tipo de crimes 

mudaram de acordo com esses anos.  

Na AISP 2 tivemos como resultado no grupo 1. O crime encontro de cadáver 

que era o de maior percentual na localidade com 52% passou no ano de 2017 a 

significar apenas 10%. Já o número de estupros que possuía 20% dos crimes passou 

a representar 46%, mais que o dobro do que no primeiro não (figura 25). Já no grupo 

2, o percentual manteve-se praticamente o mesmo se comparado os anos (figura 26). 

 

Figura 25 - Gráfico de diferença dos crimes entre 2003 e 2017 - AISP 2 – Grupo 1. Fonte: Própria 
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Figura 26 - Gráfico de diferença dos crimes entre 2003 e 2017 - AISP 2 - grupo 2. Fonte: Própria 

Legenda 

Na AISP 5, no período dos anos analisados não teve uma alteração 

significativa, os índices que tinham maior percentual mantiveram-se nas mesmas 

posições, apenas com pequenos decréscimos e acréscimos no percentual, porem 

nada a ponto de mudar o tipo de crime mais comum, por exemplo. 

 

Figura 27 - Gráfico de diferença dos crimes entre 2003 e 2017 - AISP 5 – Grupo 1. Fonte: Própria 

 

Figura 28 - Gráfico de diferença dos crimes entre 2003 e 2017 - AISP 5 – Grupo 2. Fonte: Própria 
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Na AISP 6 assim como na AISP 5 os percentuais mantiveram-se praticamente 

iguais. Apenas no grupo 1 que o número de encontro de cadáveres que caiu 

praticamente 20% se comparada ao ano de 2003. 

 

Figura 29 - Gráfico de diferença dos crimes entre 2003 e 2017 - AISP 6 – Grupo 1. Fonte: Própria 

 

Figura 30 - Gráfico de diferença dos crimes entre 2003 e 2017 - AISP 6 – Grupo 2. Fonte: Própria 

E por último a AISP 23, que no grupo 1 entre o ano de 2003 e 2007 teve um 

comportamento parecido com a da AISP 2 onde o encontro de cadáveres diminui de 

47 casos para 8 casos, o número de letalidade aumentou de forma considerável assim 

como o número de estupros. Já no grupo dos, os índices se mantiveram praticamente 

os mesmo durante esses anos. 
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Figura 31 - Gráfico de diferença dos crimes entre 2003 e 2017 - AISP 23 – Grupo 1. Fonte: Própria 

 

Figura 32 - Gráfico de diferença dos crimes entre 2003 e 2017 - AISP 23 – Grupo 2. Fonte: Própria 

Depois dessa análise, foi feita as tabelas das AISP na sua totalidade 

separada nos grupos 1 e grupo 2 como explicado no material e métodos. Sendo 

assim, foi encontrado a porcentagem se comparado com o total dos crimes daquela 

AISP, ou seja, foi realizado o somatório dos crimes em cada AISP durante esses 14 

anos, e comparado com as outras áreas integradas, podendo assim verificar quão 

representativo é cada delito na sua localidade.  
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Figura 33 - Porcentagem de crimes do grupo 1 por AISP. Fonte: própria 

Podemos observar através do resultado obtidos pela figura 33 que entre as 4 

AISP analisadas, 3 possuem a maior porcentagem na letalidade violente, ficando de 

fora apenas a AISP 2 que destoa e tem como maior índice o estupro com 43%. Além 

disso, por mais divergente que uma AISP possa ser da outra, como por exemplo a 23 

que possui alguns bairros nobres como Leblon e Ipanema, possuem percentuais tão 

parecidos com a AISP 5 com bairros do centro da cidade. Porem esses dados soam 

familiar nesse tipo de visualização que totaliza os crimes e cria percentuais e dentro 

desse grupo onde apenas são analisados os casos de Encontro de Cadáver, encontro 

de ossada, estupro e indicador de letalidade violente. Analisando individualmente 

como foi feito anteriormente, é possível encontrar números bem diferentes e 

expressivos como na AISP 5 que possui o número de furtos quase que duas vezes 

maior que as outras, visto que é uma AISP que engloba bairros do centro da cidade. 

Contudo esse número expressivo foi verificado apenas no grupo 2, que analisa os 

dados de furtos e roubos. Tirando esse resultado de furtos, todos os outros dados 

não destoam muito da normalidade (normalidade essa se comparada com todos os 

dados analisados dentro desse trabalho).  

Assim como o grupo 1 (figura 34), foi realizada o mesmo processo de análise 

de dados e espacialização para o grupo 2 para melhor visualização dos resultados no 

período de 2003 a 2017, tendo a imagem a seguir como fruto da análise. 
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Figura 34 - Porcentagem de crimes do grupo 2 por AISP. Fonte: própria 

É possível verificar facilmente que o número de furtos em todas as AISP 

possui percentuais maiores que o número de roubo. Apenas na AISP a diferença pode 

ser considerada próxima, porém olhando as outras há uma boa discrepância entre os 

números. Podendo concluir que independente dos bairros serem localizados na zona 

sul ou não do Rio de Janeiro, os percentuais dos índices são bem similares. 

Ressaltando novamente que, comparando os números sem percentual, é possível 

verificar algumas discrepâncias significativas.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vida humana é altamente dependente da relação entre o sujeito e o espaço 

demográfico. Assim como os individuo transformam o meio de acordo com suas 

necessidades, a sociedade demanda adaptações do espaço em que existe e se 

desenvolve. Essas modificações podem definir o comportamento humano conforme 

as intenções de quem constrói esse ambiente (EVANGELISTA, 2012). 

Um exemplo dessas interações é a ocorrência da criminalidade devido o 

desenho do espaço em que está inserida, conforme foi demonstrado através de 

pesquisas bibliográficas e análise dos dados obtidos no decorrer desse trabalho. Com 
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as informações publicadas pelo ISP e pelo PORTALIGeo, foi possível concluir que a 

expansão urbana pode influenciar na desordem urbana, e possivelmente no aumento 

da criminalidade.  

A afirmação acima pode ser justificado por exemplo pelo número de furtos no 

centro da cidade na qual faz parte da AISP 5, onde pode-se considerar um lugar mais 

abandonado do que bairros da zona sul (AISP 2) e possuem índices equivalentes a 

quase a metade do que no centro em certos anos, confirmando escritores que como 

Silva (2002)  que destacam que locais com grande número de pessoas tendem a ser 

mais propensos a crimes. Porem ser mais propenso não significa que todo lugar com 

um grande numero de pessoas é mais propenso, o que acontece é que normalmente 

nesses locais a um grande descaso do governo. Isso acaba por ocasionar na falta de 

inúmeros recursos necessários para se ter uma vida tranquila. 

Além disso, quando é citado o crescimento urbano no entorno de uma 

floresta, o primeiro pensamento relacionado aos crimes são os relacionados ao meio 

ambiente. É evidente que esse tipo de crime acontece e aumenta com a expansão 

urbana, porém assim como várias bibliografias, esse trabalho mostra outros tipos de 

crimes que esse crescimento urbano pode causar. Sendo assim, os crimes contra 

patrimônio ou contra a vida, são tão significantes quanto os crimes ambientais nesse 

tipo de estudo. Puglisi (2006) cita que a falta de infraestrutura gera problemas urbanos 

como falta de saneamento básico, depósitos incorretos de resíduos sólidos, violência 

etc., degradando assim o meio ambiente e a qualidade de vida da população 

Fica evidente, que com os índices de criminalidade variando e crescendo de 

tempos e tempos e a sensação de insegurança entre a população aumentando, é 

necessário analisar e tentar encontrar uma melhor forma de solucionar esse 

problema. Pois atualmente, mesmo com tantos trabalhos que tratam desse assunto, 

a Segurança Pública parece ainda ser tratada apenas com uma solução: o 

Policiamento ostensivo. Contudo, com a compreensão desse assunto como esse 

trabalho mostra, apostas apenas nesse tipo de policiamento não resultará de forma 

significativa na diminuição de casos. Isso porque a taxa de criminalidade está 

relacionada a diversas questões socioambientais complexas que vão além do senso 

comum. 
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