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planejamento em segurança pública

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao

Curso de Graduação em Engenharia de Teleco-

municações da Universidade Federal Fluminense,

como requisito parcial para obtenção do Grau de

Engenheiro de Telecomunicações.

Aprovada em 28 de Abril de 2021.

Niterói – RJ
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Resumo

A sensação constante de insegurança e as consequências econômicas e sociais que

a criminalidade manifesta têm sido importantes objetos de estudo e discussão, a fim de

restaurar e restabelecer os direitos sociais e qualidade de vida da população, bem como a

economia. Este trabalho tem como objetivo estimular a integração da tecnologia à segu-

rança pública, a fim de auxiliar na elaboração de estratégias e planos de gestão pública

mais eficazes, para conter e mitigar os crimes. Para isso, este trabalho apresenta uma

metodologia para a análise de dados criminais das regiões de Niterói, com o intuito de

gerar indicadores sobre os crimes. O principal indicador gerado é o mapa de calor de cada

região, que é produzido com base em dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) refe-

rentes aos registros de ocorrência no ano de 2019. Os mapas de calor produzidos formam

as manchas criminais de cada região que podem ser apresentadas junto com outros indi-

cadores em uma aplicação de monitoramento que utiliza o próprio navegador para exibir

um dashboard. A partir dos mapas de calor e outras informações, como not́ıcias sobre a

cidade, realiza-se uma análise qualitativa e quantitativa dos dados do conjunto de dados,

apresentando os problemas espećıficos e com maior concentração geográfica, conduzindo

observações estruturadas e análise visual indutiva. Buscando um abordagem melhor dire-

cionada e que forneça resultados efetivos, este estudo apresenta uma perspectiva diferente

de identificação dos crimes na cidade de Niterói, dividindo o espaço de interesse em cená-

rios menos generalizados, por meio das caracteŕısticas sociais e geográficas, facilitando o

entendimento dos problemas mais recorrentes de cada área. Os resultados mostram que

não existe uma estratégia única para mitigar os problemas do munićıpio de Niterói e que

as regiões Norte e Praias da Báıa possuem os maiores ı́ndices criminais no ano de 2019,

mais especificamente o bairro do Fonseca e o bairro Centro.

Palavras-chave: Niterói, Análise Criminal, Manchas Criminais.
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Abstract

The constant feeling of insecurity and the economic and social consequences mani-

fested by criminality rates have been important study and discussion objects, to restore

and reestablish social rights and the population’s quality of life, and the economy. This

work aims to stimulate the integration of technology with public security to assist the

development of more effective public management plans and strategies to contain and mi-

tigate crimes. To this end, this work presents a methodology for the analysis of criminal

data from regions of Niterói city to generate crime indicators. The primary indicator is

the heatmap of each region, which is produced based on police reports referring to the ISP

(Instituto de Segurança Pública) dataset in the year 2019. The heatmaps are composed

of criminal spots of each region that could be presented along with other rates in a moni-

toring application that uses the browser to display a dashboard. Based on the heatmaps

produced and other information, such as city news, quantitative and qualitative analyses

were carried out from the data in the dataset to present the specific problems with high

concentration locations, conducting structured observations and inductive visual analysis.

Seeking a better-targeted approach that provides effective results, this study presents a

different perspective of identifying crimes in the city of Niterói, dividing the space of inte-

rest in less generalized scenarios through social and geographic characteristics, facilitating

the understanding of the most recurring issues of each area. The results show that there

is no unique strategy to mitigate all problems found in Niterói and that the regions Norte

and Praias da Báıa have the highest crime rates in the year 2019, more specifically the

neighborhoods Fonseca and Centro.

Keywords: Niterói. Criminal Analysis. Criminal Spots.
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que mesmo de longe se fez muito presente nessa conquista durante todos esses anos, me

aturando via v́ıdeo-chamada todas as vezes que eu jurei que iria reprovar e não reprovei.
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primeira disciplina que me lecionou, em 2018. Um exemplo. Me sinto privilegiada por ter

sido sua aluna duas vezes e por ter tido a oportunidade de ser sua orientada. Só tenho
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e (c) mapa de calor. O mapa de calor permite identificar imediatamente as

regiões da cidade mais afetadas por esse crime. . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2 Adaptação do ciclo de análise de dados para a metodologia usada neste

trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.3 Exemplos de procedimentos realizados sobre os dados iniciais com a fina-
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Caṕıtulo 1

Introdução

A desigualdade de renda é um problema social que deixa à margem do sistema

produtivo uma parcela significativa da população. Uma consequência imediata desse

problema social é a realização de atividades ilegais como forma de sobrevivência. Evi-

dentemente, há uma preocupação de todos os cidadãos com o aumento da criminalidade

e o que se deve fazer para combatê-la ou contê-la. A criminalidade é um problema que

sempre existiu, em qualquer tipo de sociedade. Contudo, é importante salientar que na

sociedade capitalista ela adquire um crescimento exponencial e uma conduta cada vez

mais violenta. Santos [1] defende que a principal raiz do problema da criminalidade é o

capitalismo selvagem, porque o sistema capitalista tem como base a desigualdade entre

os papeis exercidos na sociedade por cada cidadão, que se reflete em desigualdade social.

No sistema capitalista, desde cedo, os cidadãos são doutrinados pelos mais variados

meios para a produção do capital, desde a famı́lia e a escola, até as religiões e o próprio

governo. Diante da falta de emprego, educação e saúde pública, situação de carência finan-

ceira e frente ao colapso no atendimento das necessidades básicas, resta ao cidadão apenas

a sua força de trabalho. Sendo essa a única moeda de troca para adentrar o mercado de

trabalho, recebe um salário descabido e insuficiente como recompensa. Esse salário tem

somente a finalidade de suprir as necessidades mais básicas, limitando a existência hu-

mana à sobrevivência para produzir mais trabalho. Ocorre que alguns indiv́ıduos não

aceitam a subjugação do trabalho assalariado med́ıocre ou não encontram oportunidades

no mercado de trabalho, sendo assim classificados como o “exército industrial de reserva”,

conceito desenvolvido por Karl Marx [2].

O “exército industrial de reserva”, correspondente à força de trabalho que excede
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as necessidades da produção, pobres e miseráveis, encontra-se abandonado pelo Estado e

pela população em geral. Como consequência, muitos cidadãos que se encontram nessa

situação se vêm sem perspectivas de uma vida digna e sem solução para melhorar sua

situação. Diante da necessidade e em busca de sobrevivência, esses cidadãos passam a

confiar a melhoria de condição de vida ao mundo do crime, do iĺıcito, que, na maioria dos

casos, é um caminho sem volta. Nessa linha, justificam-se os dados oficiais, de acordo com

o Levantamento de Informações Penitenciárias (Infopen), do Departamento Penitenciário

Nacional1, no Brasil, mais de 50% das ocorrências criminais registradas são contra o

patrimônio, isto é, roubo, furto, furto qualificado, extorsão, extorsão mediante sequestro,

dano, etc.

O número de brasileiros desempregados é estimado em 14 milhões, principalmente

jovens, e cerca de 33,5 milhões encontram-se na informalidade. Evidencia-se, assim, que

mais de 10% da população brasileira encontra-se em situação de desfavorecimento social,

sendo esse um fator determinante no aumento da criminalidade2. Não é ao acaso que os

jovens de idade entre 18 e 29 anos – grupo em fase de inserção no mercado de trabalho

– representam quase metade da população carcerária (44,79%)3. Isso enfatiza a questão

de que a desigualdade social gerada pelo capitalismo afeta as oportunidades daqueles que

não têm acesso à instrução e à profissionalização necessárias. Esse efeito é relacionado

aos baixos salários permitirem apenas a alimentação básica da famı́lia. Dessa forma, os

próprios pais, também desprovidos de conhecimentos técnicos, não podem ofertar educa-

ção de qualidade aos seus sucessores. Isso impossibilita o ingresso dos sucessores no ramo

trabalhista, cujos critérios seguem sendo elevados de maneira acelerada, tornando a força

de trabalho obsoleta em um intervalo curto de tempo.

O aumento dos ı́ndices de violência são explicados através das análises socioeconô-

micas e manifestam-se em regiões cuja desigualdade social é perfeitamente palpável. A

sequela que a criminalidade provoca na sociedade ultrapassa o penar individual e passa a

afetar outros setores. Por exemplo, um objeto de estudo dos economistas é a análise das

consequências negativas que os problemas associados à criminalidade apresentam sobre a

atividade econômica de certa região. Sob aspectos mais gerais de bem-estar, tais proble-

1Dados retirados de http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-i

nformacoes-penitenciarias
2Dados retirados de https://www.ibge.gov.br/
3Dados retirados de http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias
http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias
https://www.ibge.gov.br/
http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen
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mas reduzem diretamente a qualidade de vida dos cidadãos e o senso de segurança pessoal

e de propriedade. Dito isso, do ponto de vista do espaço intraurbano, a criminalidade

violenta é um dos fatores que norteiam a dinâmica imobiliária. Isso ocorre porque a inci-

dência da criminalidade atua na configuração das externalidades de vizinhança através do

incentivo de mudança das famı́lias e incentiva os empresários urbanos a oferecerem novos

produtos de moradias em novas localizações. As externalidades de vizinhança alteram-se

quando se eleva a taxa de crimes, sendo nesse caso negativa, induzindo a uma migração

para fora dos bairros com altos ı́ndices de criminalidade [3].

Famı́lias de alta renda, comparadas às de mais baixa renda, são mais suscet́ıveis

ao movimento migratório, em resposta ao aumento da criminalidade [4]. Há também

evidências de que o aumento da violência induz a uma maior migração da população de

ńıvel socioeconômico mais elevado [4], enquanto as famı́lias cujos chefes são mais jovens

ou têm menor escolaridade são mais propensas a se manterem nas localidades degradadas.

À medida em que as famı́lias de alta renda se mudam, em resposta à violência, o efeito na

estruturação intraurbana é tornar mais aguda a desvalorização dos imóveis nas localidades

deixadas. Desse modo, a sáıda dos grupos mais afortunados abre espaço para que os

imóveis rejeitados sejam habitados por famı́lias de um padrão social e econômico inferior.

Ou seja, o aumento da violência em um bairro afeta as transações dos imóveis, que são

negociados a um preço menor, levando à desvalorização de uma região inteira.

Além do setor imobiliário, outro setor fortemente perturbado pelos ı́ndices crimi-

nais é o do turismo, um segmento com alto poder de compra. O turismo vem sendo

considerado uma das atividades econômicas com expansão mais significativa no páıs. Se-

gundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (World Travel & Tourism Council -

WTTC), a atividade representa cerca de 4,9% do PIB do estado do Rio de Janeiro. O

turismo é considerado uma das atividades de maior crescimento no mundo e com um alto

poder de agregação de serviços e negócios necessários ao seu desenvolvimento, além de

estimular diversas atividades produtivas. O medo social, aquele que afeta a coletividade,

é um fator decisivo para a desistência de um destino tuŕıstico. Em 2011, o grupo de

pesquisa “Turismo, Meio Ambiente Urbano e Inclusão Social” da Universidade Federal

Fluminense (TUTisUFF) revelou que o medo da violência é um dos principais fatores na

limitação de escolha de destinos. A violência na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo,

que possui intensa divulgação pelas mı́dias, provoca uma sensação difusa de medo que im-
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pacta diretamente a escolha pelos turistas de destinos agradáveis para as férias e passeios.

Em 2017, as estat́ısticas oficiais divulgadas no jornal O Globo apontavam que, a cada

noventa minutos, um turista (brasileiro ou estrangeiro) é assaltado, sendo que 92% dos

casos aconteceram na cidade do Rio de Janeiro4. No mesmo ano, a Confederação Nacional

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estimou uma perda de R$657 milhões

em função da violência na cidade5. Setores como bares e restaurantes, transporte, hotéis

e pousadas e atividades culturais e de lazer também têm seus serviços cancelados e/ou

afetados por situações de violência vividas na cidade. Com isso, a economia é diretamente

afetada pela criminalidade, trazendo um impacto social que aumenta a desigualdade que,

por sua vez, aumenta a criminalidade. Assim, existe um efeito “bola de neve”, cuja so-

lução é complexa. Para construir essa solução, é indispensável estudar a criminalidade,

suas origens e seus efeitos.

Nesse cenário, visando contribuir para o desenvolvimento de uma solução, este

trabalho contextualiza a criminalidade na cidade de Niterói e a caracteriza a partir de

dados reais obtidos do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro. Para

tanto, propõe-se utilizar uma metodologia para análise dos dados, que permite avaliar

a intensidade de cada tipo de crime nas diversas regiões da cidade, criando manchas

criminais que podem ser estudadas por especialistas para propor modificações nas poĺıticas

de segurança pública. As manchas criminais geradas são mostradas através de mapas

geográficos em formato HTML (HyperText Markup Language). Dessa forma, é posśıvel

observar as manchas criminais em um navegador, na forma de uma página web que pode

ser integrada a um sistema de monitoramento em tempo real.

1.1 Motivação e Justificativa

A violência urbana é uma das principais preocupações da sociedade brasileira por

estar diretamente relacionada à sensação de perda de bem-estar dos indiv́ıduos, causada

por sentimento de insegurança, pelo atentado à vida (integridade f́ısica e mental), pela

redução da qualidade de vida e pela perturbação à eficiência econômica. Atualmente

a palavra que melhor define a segurança pública brasileira é “crise”. Salientado isso, a

busca pela reparação e recuperação é um objetivo comum a todos. Entender a estrutura

4Dados retirados de https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/
5Dados retirados de http://www.cnc.org.br/editorias/turismo/noticias

https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/
http://www.cnc.org.br/editorias/turismo/noticias
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desse sistema e avaliar ações e estratégias para a contenção dos ı́ndices de criminalidade

é primordial para uma sociedade desenvolvida e preocupada com o bem-estar dos seus

cidadãos. A sensação de insegurança constante por parte da população e a descrença na

segurança estatal fazem com que o cenário seja caótico. Esse cenário é ainda intensificado

pelos ı́ndices alarmantes da criminalidade, o encarceramento em massa, e o desenvolvi-

mento e fortalecimento de facções criminosas.

Gomes 6 afirma que alguns dos principais desafios encontrados para a recuperação

da segurança pública no Brasil e o restabelecimento do bem-estar, da promoção da qua-

lidade de vida individual e coletiva, envolvem a correção da atuação policial agressiva, a

dificuldade em desarticular facções criminosas, o compromisso em ter um funcionamento

adequado de parcerias entre órgãos e o fim da corrupção nos meios governamentais. Além

disso, é importante identificar as regiões em que cada crime é mais prevalente, para que

seja posśıvel desenvolver poĺıticas de segurança pública mais adequadas.

Espera-se que os resultados deste trabalho sejam usados para auxiliar no desen-

volvimento de poĺıticas de segurança pública mais eficazes, resultando na preservação dos

direitos, agregando valor e colaborando para o progresso social e econômico. Dessa forma,

deseja-se alcançar uma meta nobre a ser perseguida e conquistada, em prol do coletivo,

do reestabelecimento do bem-estar, mesmo que parcial.

1.2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo geral auxiliar a elaboração de estratégias e planos

de gestão pública eficazes, que impliquem na execução da proteção aos direitos individu-

ais de cada cidadão. Com isso, preserva-se o exerćıcio dos direitos do cidadão, focando

em sua segurança, como trabalhar, conviver em sociedade e desfrutar de lazer, além de

colaborar para o desenvolvimento urbano e promover a redução dos ı́ndices de crimina-

lidade. Para alcançar esse objetivo, propõe-se utilizar uma metodologia para analisar os

dados relacionados à criminalidade, obtidos a partir de boletins de ocorrência. A partir

da análise, obtém-se comportamentos que podem ser visualizados através de ferramen-

tas gráficas, como mapas de calor. O mapa de calor permite caracterizar visualmente a

criminalidade nas diversas regiões da cidade, direcionando a análise dos dados utilizados,

6Dados retirados de https://blog.ipog.edu.br/educacao/seguranca-publica/

https://blog.ipog.edu.br/educacao/seguranca-publica/
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permitindo a identificação dos padrões e dispondo, de maneira estruturada, a distribuição

geográfica das infrações. Assim, obtém-se as manchas criminais que permitem direcionar

melhor a estrutura de policiais e equipamentos. Esses mapas podem ser utilizados para

compor uma ferramenta de monitoramento online, onde esses resultados oferecem a dis-

tribuição geográfica e proximidade dos casos registrados simultaneamente com os ı́ndices

em formato numérico.

Para isso, realiza-se uma a análise do conjunto de dados composto pelas infrações

penais segundo boletins de ocorrência registrados na cidade de Niterói no ano de 2019,

sendo esse conjunto de dados disponibilizado pelo ISP. A metodologia usada possibilita

diferentes análises de casos que, consequentemente, abrangem diferentes cenários, viabili-

zando o desenvolvimento de métodos espećıficos para a contenção dos problemas sociais

discutidos neste trabalho.

Portanto, os objetivos espećıficos deste trabalho são: fornecer visualizações gráficas

simples referentes aos ı́ndices criminais de Niterói; apresentar uma metodologia do ciclo de

vida de informações adaptada aos dados utilizados; e propor estratégias para o munićıpio

de Niterói e da Universidade Federal Fluminense.

1.3 Estrutura do Texto

Este trabalho está dividido em cinco caṕıtulos, incluindo a Introdução. O Ca-

ṕıtulo 2 apresenta aspectos relevantes sobre a criminalidade em Niterói, os movimentos

contra as atividades criminais e os trabalhos relacionados. No Caṕıtulo 3, disserta-se so-

bre a metodologia usada para análise, as técnicas de visualização gráfica, as ferramentas

utilizadas e suas etapas pra a visualização dos dados. O Caṕıtulo 4 apresenta os resulta-

dos gráficos e suas respectivas interpretações e análises sociais, bem como propostas para

a resolução dos problemas encontrados, com base nos respectivos indicadores que cada

resultado apresenta. Por fim, o Caṕıtulo 5 conclui este trabalho e são sugeridos trabalhos

futuros, com posśıveis complementações.



Caṕıtulo 2

A Criminalidade na Cidade de

Niterói

Este caṕıtulo apresenta uma breve descrição social da cidade, salientando alguns

pontos e ı́ndices relevantes ao longo dos anos, além de abordar o movimento contra a

criminalidade na cidade de Niterói, tanto por parte da prefeitura da cidade e do governo

do estado, como por parte de instituições públicas e privadas, como a Universidade Federal

Fluminense.

2.1 A cidade de Niterói

A cidade de Niterói está localizada no Leste Fluminense, estando situada na região

metropolitana do Rio de Janeiro. Niterói é uma das maiores cidades do estado do Rio de

Janeiro, com uma população estimada de 515.317 pessoas, segundo dados do IBGE em

20201. A cidade é bastante procurada por turistas devido à proximidade com a capital

fluminense e por suas praias. Existe uma grande oferta de comércio e vida noturna na zona

sul da cidade, que movimenta a economia do munićıpio. Niterói conta com uma divisão

administrativa simples, com apenas 5 regiões: Praias da Báıa, Região Norte, Região de

Pendotiba, Região Leste e Região Oceânica. Contando com 52 bairros, distribúıdos entre

essas regiões, como dispostos na Figura 2.2.

1Dados retirados de https://www.ibge.gov.br/

7

https://www.ibge.gov.br/
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Figura 2.1: Divisão oficial dos bairros na cidade de Niterói2.

Figura 2.2: Divisão administrativa das regiões na cidade de Niterói2.

2.2 O movimento contra a criminalidade

Mesmo estando entre os munićıpios mais ricos do estado do Rio de Janeiro3, Niterói

enfrenta uma situação cŕıtica na gestão da segurança pública, que já encontra-se em crise

há décadas. Apesar dessa crise, recentemente, desde 2020, a mı́dia noticia de maneira

incessante a queda dos ı́ndices de violência. Os ı́ndices atuais podem ser considerados

2Dados retirados de https://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/
3Dados retirados de https://cidades.ibge.gov.br

https://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br 
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enganosos, uma vez que vive-se uma situação totalmente at́ıpica devido à nova pandemia

da COVID-19, em que até parte dos criminosos estão em casa ou foram v́ıtimas da do-

ença. Em anos anteriores à pandemia, os ı́ndices de criminalidade e violência na cidade

aumentaram e os jornais, como A Tribuna do Rio de Janeiro4, noticiaram o aumento dos

ı́ndices criminais em diversas esferas além do homićıdio e roubos. Assim como o Jornal do

Brasil5, que reportou, em 2014, a insatisfação da população com o abandono da segurança

pública da cidade. A insatisfação foi tamanha que, no mesmo ano, a população foi às ruas

para uma manifestação motivada pela falta de policiamento, noticiada pelo jornal O Dia6.

Em 2003, a UNESCO dispôs mapas socioeconômicos dos estados do Brasil, com

o intuito de tornar pública a visualização dos problemas e, com isso, expôs que o Rio

de Janeiro e Niterói alcançaram a marca de mais de 1.000 crimes para cada 100.000

habitantes7. Após esse ano, outros munićıpios foram atingindo esse ı́ndice negativo e a

cidade de Niterói, assim como outras da grande Rio, mantiveram ou aumentaram esses

valores. Alguns fatores que influenciam esse ı́ndice são o fato de a criminalidade na cidade

de Niterói ser geograficamente dispersa, visto que trata-se de uma cidade relativamente

grande e que não possui um pólo comercial centralizado, e também por abrigar diversas

comunidades em sua extensão, dificultando a contenção das atividades criminais. Outro

motivo que contribui para a piora da gestão da segurança pública, tanto em Niterói como

no Rio de Janeiro, é o movimento pendular da população. Existe uma grande população

flutuante, que trabalha no munićıpio mas não reside nele, contribuindo para um maior

fluxo e rotatividade de pessoas durante os horários não convencionais de trabalho. Isso

ocorre porque há deslocamentos durante horários noturnos e madrugada devido à distância

de suas moradias até o local de trabalho. A consequência é uma elevação na taxa de

crimes, contribuindo assim para que hajam atividades criminais em momentos do dia

que, em geral, não se apresentam em ńıveis tão alarmantes.

A zona sul de Niterói é patrulhada ostensivamente, mas outras regiões da cidade

são menos policiadas e os moradores já não se sentem mais seguros. Essa sensação de

4Dados retirados de https://www.atribunarj.com.br/niteroi-e-marica-registram-aumento-n

a-criminalidade/
5Dados retirados de https://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/04/22/niteroi-sofre-com-ab

andono-e-crescimento-da-criminalidade.html
6Dados retirados de https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-04-12/protesto-

em-niteroi-contra-aumento-da-violencia-pede-mais-policiamento-na-cidade.html
7Dados retirados de https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia

https://www.atribunarj.com.br/niteroi-e-marica-registram-aumento-na-criminalidade/
https://www.atribunarj.com.br/niteroi-e-marica-registram-aumento-na-criminalidade/
https://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/04/22/niteroi-sofre-com-abandono-e-crescimento-da-criminalidade.html
https://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/04/22/niteroi-sofre-com-abandono-e-crescimento-da-criminalidade.html
https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-04-12/protesto-em-niteroi-contra-aumento-da-violencia-pede-mais-policiamento-na-cidade.html
https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-04-12/protesto-em-niteroi-contra-aumento-da-violencia-pede-mais-policiamento-na-cidade.html
https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia
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insegurança tem como consequência ruas cada vez mais vazias com o anoitecer e comércio

local encerrando cedo as atividades. O aumento dos ı́ndices de criminalidade não é um

fenômeno exclusivo da cidade de Niterói. Nos últimos 10 anos, esse crescimento é comum a

diversas cidades do páıs. As razões para o crescimento dos ı́ndices são diversas e incluem,

por exemplo, o aumento da taxa de desemprego e da desigualdade social no páıs. A

mı́dia associa o aumento da violência no munićıpio ao ińıcio da poĺıtica de Unidades

de Poĺıcia Pacificadoras (UPP) na cidade do Rio de Janeiro, na tentativa de justificar

o aumento de homićıdios repentinos. Dentre os principais véıculos de comunicação que

produziram material relativo à implantação das UPPs e que noticiaram a invasão do

Complexo do Alemão em 2010, que perdurou até 2013, de maneira sensacionalista e

alarmista, destacam-se os jornais O Globo8 e UOL9, as emissoras de televisão (Rede

Globo, Record e Bandeirantes10) e revistas, como a Veja11 e Isto É12, contribuindo para a

generalização da ideia de associação entre a “invasão do Alemão” e o aumento dos ı́ndices

de criminalidade na região da grande Niterói.

No entanto, não se observa um aumento imediato, nem linear, nos ı́ndices de cri-

minalidade na região da grande Niterói após a implantação das UPPs [5]. O aumento dos

ı́ndices ocorreu de forma simultânea com o de outras regiões do estado13. Além de ser

justificável por Niterói e São Gonçalo terem perdido várias unidades da PM nos últimos

anos, entre as quais o 11o BPM (Neves) e o extinto Batalhão de Poĺıcia Florestal, além

de unidades de formação de praças e oficiais que funcionavam no Centro de Niterói. Essa

observação enfraquece a justificativa que associa o ińıcio da poĺıtica de UPPs com o au-

mento na criminalidade, uma vez que o ı́ndice de criminalidade já manifestava tendência

de crescimento considerando anos anteriores à instauração das UPPs13, que ocorreram

entre 2008 e 2012. Os dados disponibilizados pelo ISP e utilizados neste trabalho não

permitem visualizar essa tendência, uma vez que o peŕıodo ao qual os dados se referem é

8Dados retirados de http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/aumento-da-vio

lencia-preocupa-moradores-de-sao-goncalo-no-rj.html
9Dados retirados de https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/23/

onda-de-violencia-em-niteroi-revela-ponto-critico-da-politica-das-upps-na-capital-di

zem-especialistas.htm
10Not́ıcias dispońıveis no https://www.youtube.com/
11Dados retirados de https://veja.abril.com.br/brasil/policia-do-rio-ataca-novo-reduto-

de-traficantes-no-estado-em-niteroi/
12Dados retirados de https://istoe.com.br/200772_A+GUERRA+DE+NITEROI/
13Dados retirados de http://www.isp.rj.gov.br/

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/aumento-da-violencia-preocupa-moradores-de-sao-goncalo-no-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/aumento-da-violencia-preocupa-moradores-de-sao-goncalo-no-rj.html
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/23/onda-de-violencia-em-niteroi-revela-ponto-critico-da-politica-das-upps-na-capital-dizem-especialistas.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/23/onda-de-violencia-em-niteroi-revela-ponto-critico-da-politica-das-upps-na-capital-dizem-especialistas.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/23/onda-de-violencia-em-niteroi-revela-ponto-critico-da-politica-das-upps-na-capital-dizem-especialistas.htm
https://www.youtube.com/
https://veja.abril.com.br/brasil/policia-do-rio-ataca-novo-reduto-de-traficantes-no-estado-em-niteroi/
https://veja.abril.com.br/brasil/policia-do-rio-ataca-novo-reduto-de-traficantes-no-estado-em-niteroi/
https://istoe.com.br/200772_A+GUERRA+DE+NITEROI/
http://www.isp.rj.gov.br/
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de apenas um ano, em 2019. No entanto, uma série histórica de dados referentes à crimi-

nalidade poderia ser usada para alimentar ferramentas tecnológicas capazes de processar

esses tipos de dados a fim de gerar estat́ısticas e visualizações de forma automatizada.

A partir dos resultados obtidos pela ferramenta, o entendimento da relação entre fatores

socioeconômicos e geográficos e a variação do ı́ndice de criminalidade na cidade poderia

ser facilitado.

A fim de combater a tendência de aumento nas estat́ısticas de criminalidade, em

2017 foi implantado o programa Niterói Presente, que atua em alguns pontos da cidade.

O programa é um convênio do Governo do Estado do Rio, responsável pelo pagamento

dos policiais militares e agentes civis, em colaboração com a prefeitura de Niterói. Inici-

almente, apenas os bairros da Região das Praias da Báıa eram contemplados. O bairro

Fonseca, que faz parte da Região Norte, é o que teve o maior número de registros de

ocorrência da cidade, liderando em todos os tipos de crime, segundo dados do ISP14. No

entanto, apenas após as not́ıcias de que o Fonseca não era contemplado pelo programa

e nem havia previsão para tal, o bairro foi inclúıdo no programa. Após a inclusão do

bairro Fonseca no programa, o número de boletins de ocorrência caiu consideravelmente

em relação ao ano de 2018. É posśıvel observar essa queda na Figura 2.3. Atualmente,

o programa atua em nove bairros de Niterói: Icaráı, Centro, Santa Rosa, Fonseca, São

Francisco, Charitas, Jurujuba e Barreto. Mais recentemente, em 2020, a Região Oceânica

também foi inclúıda no programa. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pú-

blica (ISP), os principais ı́ndices de criminalidade registraram queda no estado do Rio de

Janeiro em 2019. No munićıpio de Niterói, registrou-se uma redução de 33,2% comparado

à 201715. Ainda assim, Niterói compõe o grupo de munićıpios que ocupa o terceiro lugar

nas estat́ısticas de boletins de ocorrência em todo o estado, como mostra a Figura 2.4.

14Dados retirados de http://www.isp.rj.gov.br/
15Dados retirados de https://www.ispdados.rj.gov.br:4432/EstSeguranca.html

http://www.isp.rj.gov.br/
https://www.ispdados.rj.gov.br:4432/EstSeguranca.html
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Figura 2.3: Comparativo entre o número de boletins de ocorrência na cidade de Niterói

nos anos de 2018 e 201918.

Figura 2.4: Estat́ısticas de boletins de ocorrência em 2019 no estado do Rio de Janeiro.

Adaptado18.

18Dados retirados de https://www.ispvisualizacao.rj.gov.br:4434/

https://www.ispvisualizacao.rj.gov.br:4434/
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Apesar do problema da criminalidade em Niterói, segundo dados do Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da Fundação João Pinheiro, Niterói é a cidade

fluminense com melhor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), alcan-

çando 0,837 na última avaliação20. Esse ı́ndice coloca o munićıpio como o único do estado

a alcançar a faixa de desenvolvimento considerada “muito alta” pelo Ipea. Em 2011, o

jornal O Globo noticiou uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, baseada no censo

demográfico de 2010, e classificou Niterói como a cidade com população mais rica do páıs,

pois naquele momento 30,7% de seus moradores pertenciam economicamente à classe A21.

2.2.1 O movimento contra a criminalidade na UFF

Além da proximidade com a capital, Niterói abriga mais de 10 campi da Universi-

dade Federal Fluminense (UFF). Em algumas regiões da cidade, a população é composta,

quase que em sua totalidade, por estudantes. Nesse cenário, parte dos problemas de se-

gurança vivenciados pelos moradores são também traduzidos nos espaços universitários,

e vice-versa. Assim como em vias públicas, praias e áreas comerciais, a violência dentro e

no entorno dos campi também teve crescimento considerável22.

O ambiente institucional e entorno da UFF, estão sujeitos a um amplo espectro de

conflitos, incluindo aqueles classificados como “crimes”, “desordens” e “violências”. Moti-

vadas a produzir soluções para essas conflitualidades as Instituições de Ensino Superior

(IES) no Brasil têm adotado medidas como ampliação e capacitação dos agentes de se-

gurança terceirizados, instalação de equipamentos de vigilância e realização de parcerias

com órgãos públicos, por exemplo poĺıcias, guardas municipais e, em Niterói, o programa

Niterói Presente. A própria universidade vem exercendo pressão para que exista uma

melhoria na segurança no entorno dos campi, envolvendo iniciativas que previnam danos

e prejúızos não só ao patrimônio material, mas, principalmente, à integridade f́ısica e

moral de seus frequentadores. Dentre os eventos causadores de insegurança e conflitos

nestes campi e no seu entorno cabe destacar situações de roubo de que alunos são v́ıtimas

em deslocamento entre um campus e outro, visto que boa parte do percurso é feito a

20Dados retirados de https://www.ipea.gov.br/
21Dados retirados de https://oglobo.globo.com/economia/niteroi-lidera-lista-da-riqueza-

segundo-fgv-2757154
22Dados retirados de http://www.uff.br/?q=noticias/07-06-2018/uff-reforca-estrategias-p

reventivas-para-seguranca-em-seus-campi

https://www.ipea.gov.br/
https://oglobo.globo.com/economia/niteroi-lidera-lista-da-riqueza-segundo-fgv-2757154
https://oglobo.globo.com/economia/niteroi-lidera-lista-da-riqueza-segundo-fgv-2757154
http://www.uff.br/?q=noticias/07-06-2018/uff-reforca-estrategias-preventivas-para-seguranca-em-seus-campi
http://www.uff.br/?q=noticias/07-06-2018/uff-reforca-estrategias-preventivas-para-seguranca-em-seus-campi
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pé. Além disso, também já foram noticiados casos de estupro de alunas, fazendo com

que os estudantes criassem mecanismos para minimizar os riscos, como a circulação em

grupos maiores, estabelecendo horários para a realização dos trajetos e evitando locais

conhecidamente inseguros, além da criação de coletivos feministas, visando uma movi-

mentação “poĺıtica” das próprias v́ıtimas, buscando uma comunicação com a instituição,

com objetivo de diminuir os ı́ndices de assédio e estupro dentro do espaço acadêmico.

Existem projetos em andamento desenvolvidos por pesquisadores da UFF. O ob-

jetivo é propor estratégias que busquem reduzir os ı́ndices de criminalidade e restaurar

a segurança no ambiente acadêmico, caracterizado como um lugar de aprendizado do

conv́ıvio social e profissional, em suas mais diferenciadas manifestações. As diversas inci-

ativas existentes tratam de identificar, descrever e discutir os processos de administração

de conflitos no âmbito dos campis, verificando sua especificidade e sua conformidade, ou

não, aos parâmetros comuns à esfera institucional da administração pública brasileira [6].

Além disso, existe a ideia de integrar tecnologia à segurança pública para melhorar a efi-

cácia das poĺıticas criadas. As equipes envolvidas nas diversas iniciativas acadêmicas da

UFF é composta por pesquisadores em diferentes ńıveis de formação, sendo as propostas

interdisciplinares, com atuação de profissionais de áreas como Antropologia, Sociologia,

História, Psicologia, Direito, Oceanografia e Criminologia. A integração de tecnologias

envolve ainda profissionais de áreas como Engenharia de Telecomunicações e Ciência da

Computação. Um desses projetos, que visa integrar tecnologia à segurança pública, origi-

nou o Laboratório de Registro e Análise em Segurança Universitária (Laseg) que está em

desenvolvimento16. A principal meta é colaborar com o desenvolvimento de tecnologias

sociais inovadoras, voltadas para a administração institucional de conflitos sociais, tanto

do ponto de vista teórico, como do ponto de vista de sua aplicação e implementação,

através de agentes aptos à desenvolvê-las nos diversos contextos onde são necessárias.

Nesse cenário, este trabalho se insere no contexto do desenvolvimento do Laseg,

como uma versão preliminar de uma aplicação para monitoramento de manchas crimi-

nais. Na versão atual, a visualização das manchas criminais se dá de forma offline e

não foca apenas no entorno dos campi da UFF, devido à escassez de dados dispońıveis

publicamente.

16LASEG: http://www.ineac.uff.br/index.php/laseg-uff
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2.3 Trabalhos Relacionados

Diversos trabalhos na literatura focam na análise da criminalidade sob diversos

aspectos. Royo et al. [7] apresentam uma metodologia para a identificação de áreas pro-

pensas à violência contra a mulher em Corregidora, no México. Para a realização desse

estudo, foram elaboradas pesquisas domiciliares, incluindo perguntas para identificação

dos locais de georreferenciamento onde participantes relataram ter experimentado episó-

dios de violência contra a mulher. Os autores afirmam que os resultados são usados para

conduzir estudos nos locais com maior concentração dos crimes, permitindo uma análise

visual simplificada, a fim de identificar se e quais fatores geográficos, sociais e econômicos

influenciam os ı́ndices desse tipo de violência.

Assim como Royo et al., Kedia [8] examina a possibilidade de mapear o crime para

realizar uma análise que entregue uma aplicação eficaz da lei e gestão das ocorrências

criminais registradas . A análise utiliza mapas de calor, mostrando áreas de focos de

crime, áreas com deficiência em equipamentos de segurança, áreas que exigem patrulha

policial constante, bem como os horários e dias em que os cidadãos enfrentam o crime e de

que tipo. O uso dos mapas de calor permite obter uma melhor perspectiva sinótica para

mapeamento das ocorrências criminais registradas, estudo, análise, tomada de decisão,

melhor apresentação para um leigo e, de fato, contribuição para prevenção do crime.

Badawy et al. [9] apresentam um estudo de caso sobre análise e visualização de crimes

em Erie City, nos Estados Unidos. Os autores também utilizam mapas de calor, com o

pretexto de que as análises descritivas desenvolvidas a partir desse tipo de visualização,

fornece aos tomadores de decisão uma percepção valiosa sobre a previsão e prevenção do

crime, a partir de sua distribuição. Os autores afirmam que a análise de crimes permite

que as agências de segurança pública identifiquem áreas com altas taxas de criminalidade

e determinem métodos para reduzi-las.

Analisando os estudos acima, é posśıvel compreender que há uma relação estreita

entre o método de visualização e do tipo de fenômeno estudado. Não apenas no objetivo

principal de fornecer uma perspectiva social sobre os dados, oferecer resultados que entre-

guem medidas de melhoria na gestão da segurança pública e na prevenção de atividades

violentas, mas também na metodologia de dispor as informações e na sua abordagem.

O uso dos mapas de calor é justificado nos três estudos por facilitar a visualização da

distribuição dos dados relevantes, dados esses que referem-se à eventos cuja localização,
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proporção, relação entre os episódios e as tendências sociais são fatores de interesse.

Diferentemente dos trabalhos apresentados acima, este projeto visa uma comuni-

dade diferente, a acadêmica. Apesar da análise ser feita para as regiões da cidade de

Niterói, a metodologia utilizada pode ser aplicada para dados voltados especificamente

para os frequentadores da Universidade Federal Fluminense. Sendo assim, seus resultados

podem ser usados para futuras aplicações cujos dados coletados sejam única e exclusiva-

mente do ambiente da UFF. O foco da análise feita neste trabalho envolve toda a cidade

de Niterói devido à quantidade limitada de dados e informações para que a análise fosse

realizada integralmente para essa comunidade. Não há inovação do ponto de vista de

aplicação, visto que já existem aplicativos que realizam esse trabalho. No entanto, esses

aplicativos apresentam elevado custo para obtenção e precisam da empresa vendedora

para operação e manutenção, visto que os equipamentos são como caixas pretas, isto é, as

soluções são proprietárias. A proposta deste trabalho pode integrar uma solução simples

e de custo mais baixo.



Caṕıtulo 3

Metodologia de Análise

Este trabalho analisa o comportamento da criminalidade em Niterói, através de

informações contidas em registros de ocorrência, transformadas em manchas criminais com

o uso de mapas de calor. Para tanto, é necessário definir uma metodologia de análise,

a fim de avaliar o problema da criminalidade em Niterói. A partir da obtenção das

manchas criminais, é posśıvel realizar uma análise quantitativa e posteriormente uma

análise qualitativa incluindo conhecimentos sócio-econômicos para justificar os resultados

encontrados. Este caṕıtulo discute inicialmente as considerações preliminares importantes

para a implementação dos códigos e descreve a metodologia usada para análise do conjunto

de dados que contém informações sobre ocorrências no munićıpio, permitindo compreender

a complexidade e os detalhes das informações obtidas a partir do conjunto de dados.

3.1 Considerações preliminares para desenvolvimento

dos códigos

Os resultados de algoritmos complexos, análise de grandes quantidades de dados e

de informações descorrelacionadas são muito mais fáceis de entender se a visualização dos

resultados obtidos for adequada. Essa visualização é especialmente importante na análise

de dados, sendo essencial para compreender os relacionamentos existentes no conjunto de

dados. Dados brutos podem ser ricos em informação e o uso de visualizações adequadas

realçam imediatamente a informação obtida na análise dos dados. Nesse contexto, para

que o objetivo de dispor informações de forma clara, simples e que ofereça ao usuário

final uma distribuição determinada, tendências por região, tipo de crime e como as uni-

17
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dades individuais afetam um cenário mais amplo, a escolha da visualização adequada é

fundamental.

Neste trabalho, é importante levar em consideração não somente as informações

numéricas, como também a região geográfica, uma vez que espera-se que exista correlação

entre a localização dos eventos de crime e as caracteŕısticas da região geográfica. Às vezes,

a melhor forma de entender o comportamento de uma determinada variável é analisar

como ela se relaciona com uma ou várias outras variáveis presentes no conjunto de dados.

Interpretar esse relacionamento, de como uma variável pode ter um efeito positivo ou

negativo sobre outra, torna-se mais fácil por meio da visualização gráfica adequada. Assim,

escolher o recurso visual correto é a chave para evitar confusão daqueles que receberão os

dados a serem interpretados, garantindo que a análise seja precisa. Para isso, conhecer os

tipos de visualização, bem como vantagens e desvantagens, função principal e eficiência

para cada caso, é fundamental. Além disso, a própria natureza dos dados geralmente dita

o formato da visualização.

Existem diversos tipos e métodos para obtenção de gráficos e mapas, cada um deles

compat́ıveis e apropriados para objetivos distintos. Algumas das representações visuais

mais conhecidas são os gráficos de colunas, barras, área, eixo duplo, linha, Mekko, pizza,

bolhas, dentre outros. Além dessas representações, os mapas de calor são comumente

utilizados quando é necessário identificar de forma imediata pontos com maior ou menor

intensidade de uma determinada variável. O mapa de calor mostra os valores de pontos

de dados individuais, alocando uma cor espećıfica com base no valor do ponto de dados.

Normalmente, a cor vermelha indica que o valor do ponto de dados é alto e a azul indica

que o valor do ponto de dados é baixo, criando um espectro de cores representando“calor”,

nas região em que há pontos com maiores valores, e “frio”, onde há pontos com valores

menores.

Os mapas de calor são particularmente úteis para mostrar a posição e intensidade

de valores de dados em relação a outros valores de dados dentro de um ambiente defi-

nido, como uma área geográfica ou um peŕıodo temporal, por exemplo. Por essa razão,

os mapas de calor são ferramentas visuais muito utilizadas em estudos que envolvem a

geografia do ambiente estudado. Neste trabalho, essa representação ajuda a identificar a

relação dos dados e valores estudados com a posição geográfica de seus acontecimentos.

Por exemplo, para o caso espećıfico de estupros registrados no conjunto de dados utilizado
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neste trabalho, é fácil identificar através de um mapa de calor onde há maior ı́ndice de

ocorrência. A partir dessa observação, uma análise mais detalhada de outros indicadores,

como os sociais e os econômicos, permite formular iniciativas que diminuam o número

de ocorrências, principalmente nas regiões mais afetadas. Comparativamente, outras re-

presentações gráficas como barras ou pizza, não facilitam a identificação das regiões com

maior número de ocorrências.

As Figuras 3.1(a), 3.1(b) e 3.1(c) mostram o número de ocorrências de registros

de estupro em cada bairro de Niterói, utilizando, respectivamente, gráfico de barras,

pizza e mapa de calor. A partir do gráfico de barras consegue-se visualizar o número

de ocorrências por bairro com clareza. É ńıtido que o Fonseca possui o maior número

de ocorrências. Já a visualização do gráfico de pizza é prejudicada pela quantidade de

variáveis existentes. É posśıvel identificar que a proporção varia de um bairro para o outro,

mas é dif́ıcil associar as proporções à cada bairro. Nenhuma das duas visualizações permite

identificar a localização geográfica dos bairros mais problemáticos. O mapa de calor,

por sua vez, oferece uma visualização de intensidade semelhante à do gráfico de barras.

Ademais, mostra a ideia de proporção que o gráfico de pizza oferece. Adicionalmente,

mostra a localização geográfica das ocorrências. Assim, é posśıvel obter a intensidade,

a proporção e a localização das ocorrências de forma simples e direta, em uma única

representação visual. A Figura 3.1(c) mostra que a maior incidência de estupros se localiza

no Fonseca e segue principalmente pelo centro e zonal sul da cidade, onde normalmente

se concentra a maior rotatividade de pessoas cotidianamente.

A implementação dos códigos usados tanto no tratamento dos dados quanto na

visualização dos resultados é feita na linguagem de programação Python. Essa escolha

tem como base a simplicidade e facilidade de uso dessa linguagem, que é intuitiva e possui

documentação abrangente dispońıvel publicamente. Além disso, diferentemente de outras

linguagens, como Java, Python oferece a possibilidade de aplicar a lógica de programação

diretamente ao código, sem a necessidade de dominar conceitos abstratos, como “classe”

e “compilador”. Assim como outras linguagens comumente utilizadas, Python é uma lin-

guagem completa, robusta e desempenha um bom papel quando o objetivo é desenvolver

códigos simples, sendo o caso deste trabalho. Ademais, diversas bibliotecas estão dispo-

ńıveis, facilitando o desenvolvimento do código.

A análise realizada neste trabalho depende fortemente da interpretação de mapas
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(a) Gráfico de barras.

(b) Gráfico de pizza.

(c) Mapa de calor.

Figura 3.1: Diferentes visualizações do número de ocorrências de estupro registrados no

conjunto de dados, no ano de 2019, (a) gráfico de barras, (b) gráfico de pizza e (c) mapa

de calor. O mapa de calor permite identificar imediatamente as regiões da cidade mais

afetadas por esse crime.
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de calor. Existem diversas bibliotecas dispońıveis gratuitamente para a plotagem de gráfi-

cos em Python, incluindo mapas de calor. Exemplos de bibliotecas comumente utilizadas

são a Seaborn e a Folium. A biblioteca escolhida para uso neste trabalho é a Folium, por

ser mais simples para plotagem de mapas de calor sobre mapas geográficos. Utiliza-se

o Microsoft Visual Studio como Ambiente de Desenvolvimento Integrado (Integrated De-

velopment Environment - IDE) para desenvolvimento dos códigos. Esse IDE conta com

o recurso Find All Reference, que auxilia no processo de localização de tipos ou funções

espećıficas, além dos locais em que determinado código é utilizado com frequência. Essa

funcionalidade se mostra bastante prática, uma vez que o código implementado neste tra-

balho, apresentado no Apêndice 5.1, cita diversas vezes o nome do arquivo que contém os

dados espećıficos de cada caso, sendo muito útil pois todos os casos da análise utilizam o

mesmo código, apesar de gerar os mapas de maneira individual. Assim, o código possui

uma estrutura fixa, de forma que ao gerar um novo caso, substitui-se apenas o nome do

arquivo de entrada com os dados do próximo mapa para análise. Logo, se são gerados

quinze mapas, o código permanece o mesmo, alterando, nessas quinze vezes, apenas o

nome do arquivo com os dados.

3.2 Etapas da metodologia

A metodologia de análise utilizada neste trabalho para obtenção dos resultados

apresentados no Caṕıtulo 4 tem como base o ciclo t́ıpico da análise de dados que costuma

ser composto por 6 etapas: compreensão do problema, coleta de dados, preparação dos

dados, exploração, resultados e análise1. Para este projeto é necessária uma adaptação

dessas etapas, pois a exploração é dividida entre duas etapas, o planejamento e a imple-

mentação; e a preparação dos dados é traduzida em uma nova etapa “refinamento”. Só há

visualização se houver o planejamento de casos a serem estudados, pois quando trata-se

de estudos sobre o comportamento humano existem diversos fatores que influenciam nos

resultados. As etapas da metodologia de análise adaptada estão ilustradas na Figura 3.2.

1Dados retirados de https://medium.com/techbloghotmart/

https://medium.com/techbloghotmart/
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Figura 3.2: Adaptação do ciclo de análise de dados para a metodologia usada neste

trabalho.

3.2.1 Coleta de Dados

A coleta de dados é o passo inicial da metodologia. Neste trabalho, a etapa de coleta

de dados consiste apenas em utilizar um conjunto de dados fornecido pelo ISP de Niterói,

sobre o qual se realiza a investigação. O ISP é uma autarquia vinculada diretamente à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, sendo responsável pela Coordenadoria

dos Conselhos Comunitários de Segurança, canal de participação social e de comunicação

entre a comunidade e os representantes das forças de segurança estaduais em cada região,

na busca comum pela redução da violência. Normalmente, o ISP disponibiliza dados

coletados a partir de informações retiradas de fontes oficiais do governo e a partir de

registros de ocorrência nas unidades de poĺıcia (delegacias), com o objetivo de registrar a

not́ıcia-crime.

O conjunto de dados utilizado neste trabalho não está dispońıvel publicamente,

tendo sido obtido através de solicitação diretamente ao ISP. Esse conjunto de dados pos-

sui apenas informações reportadas às unidades policiais para o atendimento ao público.

Cada uma das amostras contidas no conjunto de dados é referente a um incidente indivi-

dual, descrito pela v́ıtima, caracterizando cada amostra como um caso independente dos

restantes. Segundo o Manual de Poĺıcia Judiciária da Poĺıcia Civil [10], descreve-se como

um boletim de ocorrência o ato de informar, com detalhes, o fato, prestando-se fielmente

à descrição do fato, registrando horários, relacionando véıculos e objetos, descrevendo

pessoas envolvidas, identificando partes e outras informações relevantes.
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3.2.2 Refinamento: exploração e tratamento dos dados

A etapa de refinamento deste trabalho agrega os objetivos das etapas de pré-

processamento e exploração do ciclo t́ıpico da análise de dados. Assim, a etapa de refina-

mento precede a etapa em que se realizam a divisão dos casos particulares de estudo e as

análises. Destaca-se que este trabalho não se aprofunda na etapa de análise em termos de

utilização de algoritmos que permitem classificar, agregar (clustering) ou regredir dados

a fim de identificar padrões e realizar predições. Em vez disso, a análise realizada se con-

centra na exploração visual para entender o que o conjunto de dados contém e quais são

as suas caracteŕısticas. Dessa forma, visando investigar as principais caracteŕısticas dos

dados, primeiramente destacam-se as variáveis individuais e revelam-se padrões e rela-

ções entre essas variáveis de forma a tratá-los, organizando-os e descartando informações

desnecessárias para a análise.

Um exemplo da exploração e tratamento realizados no conjunto de dados, é o

estudo da divisão dos bairros, sub-bairros e regiões de interesse. Qualquer pessoa, em

qualquer lugar, pode registrar um boletim de ocorrência. Então, como em um dos casos

encontrados, um morador da cidade de Niterói pode registrar na delegacia mais próxima

de sua residência, um crime ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, onde trabalha. Esse

dado é considerado totalmente irrelevante, visto que o ambiente de interesse não é a cidade

do Rio de Janeiro e esse dado não será incluso nos mapas. Portanto, parte da exploração

dos dados consiste em obter conhecimento do espaço amostral e dos limites de interesse.

Após esse entendimento, é posśıvel começar a tratar os dados, removendo as amostras

que não satisfazem as condições impostas, como na Figura 3.3(a). Há casos de registros

de ocorrência, por exemplo, onde a localização do episódio criminal não é o bairro e sim

uma rua espećıfica, como no caso de eventos na Rua Riodades, no Fonseca. Em todas as

ocorrências como essa, são realizadas as pesquisas para cada caso onde o campo“bairro do

fato” existente no conjunto de dados do ISP não estava de acordo com o restante. Essas

correções são feitas através de código próprio implementado em Python. Além disso, é

posśıvel remover dados irrelevantes para a análise de interesse, como o local de moradia

da v́ıtima, idade, profissão, cor, data de nascimento, numero de controle, a unidade de

poĺıcia em que o fato foi reportado, etc. Essa triagem inicial é realizada com o aux́ılio do

Microsoft Excel.

Após a triagem inicial, são corrigidas diversas entradas que possuem erros de di-
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(a) Exemplo de entradas imprecisas (b) Padronização de entradas (c) Filtro das regiões em

que os bairros foram

agrupados

Figura 3.3: Exemplos de procedimentos realizados sobre os dados iniciais com a finalidade

de refiná-los e obter apenas dados relevantes, (a) exemplifica duas entradas“inválidas”, (b)

exemplifica 4 entradas diferentes para o mesmo dado e (c) mostra o filtro para localização

após agrupar-se os bairros em regiões..

gitação devido à coleta no ISP ser feita por uma pessoa, estando sujeita à erros. Assim,

realiza-se a substituição de entradas equivocadas e a filtragem de localizações não ofi-

ciais ou áreas espećıficas de um bairro, unificando essas informações.Um exemplo desse

problema está representado na Figura 3.3(b), onde são encontradas 4 entradas diferentes

para a mesma informação. Para a análise, é feita também uma junção de crimes que são

seccionados, mas que fazem parte de uma mesma esfera de estudo, como os tipos de furto

que são relacionados e são dispostos formando uma única categoria, a de furtos. Exclui-se

dessa categoria os furtos de véıculos que compõem um objeto de estudo distinto. A mesma

regra é aplicada para os roubos.

Por fim, na etapa de refinamento há também o agrupamento dos bairros em regiões,

que são o objeto de estudo deste trabalho, Figura 3.3(c), além da adição de informação ao

conjunto de dados original. Para plotagem dos mapas de calor, são inseridas as coorde-

nadas geográficas referentes ao bairro em que ocorreu cada incidente. Essas informações
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são necessárias para adequar os dados ao formato requerido para plotagem dos mapas de

calor sobre um mapa geográfico real. Caso os boletins de ocorrência tenham informações

mais espećıficas sobre a localização das ocorrências, os mapas de calor podem ser plotados

com uma granularidade ainda maior, por exemplo, a ńıvel de rua em vez de bairro.

3.2.3 Planejamento: particularização e divisão de casos

Após a etapa de refinamento, o conjunto de dados é segmentado em subconjuntos

espećıficos. A ideia é dividir o conjunto de dados em casos de interesse, isto é, aquilo que

se deseja analisar. Dessa forma, é posśıvel obter um ambiente menos generalizado, que

aponte problemas mais espećıficos, fora do discurso repetitivo da falta de policiamento,

e que, na maioria das vezes, tem como origem o descaso por parte dos responsáveis

da solução desses problemas. A divisão é motivada por questões de importância para

a sociedade e questões geográficas, ressaltando as dificuldades sociais que cada região

analisada apresenta.

Um exemplo aplicado são os casos de lesão corporal dolosa, como os de atropela-

mento, que não representam crimes ao patrimônio e não se encaixam em poĺıticas mais

básicas de segurança, como aumento de patrulhas policiais. Portanto, nesta etapa, são

particularizados os casos desejados para análise. As seguintes regiões de interesse são

escolhidas para análise: Praias da Báıa, Norte, Leste, Oceânica e Pendotiba. Essas re-

giões correspondem à divisão administrativa da cidade de Niterói. A ideia é verificar a

ocorrência de crimes de uma forma geral nessas regiões e identificar quais bairros são mais

afetados. A divisão do ambiente foi motivada essencialmente pelos problemas principais

de cada região, sendo esses, em alguns casos, problemas com origens geográficas, como a

distância ao centro da cidade, e problemas que a própria estrutura do bairro apresenta.

3.2.4 Implementação

Após o planejamento, tem-se os casos definidos e é posśıvel iniciar a análise atra-

vés de visualizações gráficas. É necessário implementar o código que gera os mapas de

calor, essenciais para a análise realizada neste trabalho. Sem a devida interpretação, que

faz parte da última etapa da metodologia, a visualização consiste apenas em números e

imagens. Dessa forma, se fornece uma análise quantitativa que carece de interpretação

para que os resultados tornem-se significativos para a análise social e econômica. Assim,



na etapa de implementação, desenvolvem-se e implementam-se os códigos próprios para

obtenção dos resultados visuais que servem como resultados iniciais, base para a análise

qualitativa da etapa final.

3.2.5 Análise

Após a etapa de implementação, os resultados são gerados ainda em formato

“bruto”. A partir desses resultados, dá-se ińıcio às interpretações e perspectivas soci-

ais discutidas anteriormente, seguindo o ciclo proposto para a metodologia de análise,

representado na Figura 3.2. A visualização dos resultados na forma de mapas de calor é o

elemento crucial para o ińıcio das observações que direcionam a análise dos dados utiliza-

dos. Essa visualização permite criar uma comunicação entre os números e seus significados

sociais, permitindo a identificação dos padrões, dispondo, de maneira estruturada, uma

distribuição geográfica das infrações penais segundo os boletins de ocorrência registrados

na cidade de Niterói no ano de 2019.

A etapa de análise consiste, então, na interpretação dos mapas de calor, que re-

presentam os dados na forma de manchas criminais. Buscando entender a motivação e

as justificativas mais lógicas e sólidas para as atividades criminais apresentadas em cada

ponto evidenciado, com o aux́ılio de conhecimento obtido em outros estudos na literatura

e estat́ısticas dispońıveis, torna-se posśıvel identificar o que pode ocasionar aquele com-

portamento na área estudada. Apenas assim é posśıvel formular planos e estratégias para

mitigar os problemas encontrados. Nessa etapa de análise, pode ser necessário retornar

à etapa de refinamento, iterando novamente pelo ciclo, pois os resultados podem, mesmo

após seccionarmos em casos, ser generalizados dentro do ambiente em questão. Por exem-

plo, para entender se há conexão dos crimes entre dois bairros, é preciso tomá-los como

variáveis individuais e não como variáveis que compõem a região “x” de Niterói, uma vez

que há regiões com bairros muito distantes entre si e que as atividades criminais não

apresentam correlação.

Neste trabalho, os mapas de calor são obtidos em formato HTML, de forma que,

ao final do ciclo da Figura 3.2, a visualização gráfica dos resultados pode ser integrada

a um dashboard em um navegador. Nesse dashboard diversas outras informações relevan-

tes podem ser adicionadas, permitindo uma visualização integrada de vários fatores que

podem minar a segurança pública.



Caṕıtulo 4

Análise dos Resultados

Após a execução dos primeiros passos do ciclo representado na Figura 3.2, chega-

se ao ponto do planejamento, no qual os dados, já refinados, podem ser divididos em

casos de interesse. O resultado dessa divisão é feito de acordo com os parâmetros descri-

tos no Caṕıtulo 3, sendo, primordialmente, questões geográficas e de importância social.

Os resultados são mostrados graficamente na forma de mapas de calor, que são a fonte

principal de análise deste trabalho. Em conjunto com dados socioeconômicos básicos e a

interpretação subjetiva a partir de conhecimento oriundo da experiência relativa à cidade

de Niterói, a análise dos mapas de calor permite buscar o entendimento do perfil das

manchas criminais distribúıdas pela cidade. Assim, inicia-se neste caṕıtulo a análise qua-

litativa e quantitativa das ocorrências e de sua distribuição na extensão do munićıpio de

Niterói. Este caṕıtulo aborda, principalmente, a divisão das regiões de interesse e estudo,

seguindo a metodologia apresentada, de maneira a compreender e apresentar motivações,

avaliar as razões para os números encontrados e propor estratégias de contenção criminal.

4.1 As regiões de interesse

Niterói, assim como outros munićıpios do estado do Rio de Janeiro, conta com

uma extensa área geográfica e não possui um pólo comercial bem definido. Para analisar

de forma mais espećıfica e abordar as diferentes áreas, divide-se a análise em regiões de

interesse de acordo com a divisão administrativa da cidade, conforme mostra a Figura 2.2.

Existem 5 regiões demarcadas: Norte, Pendotiba, Praias da Báıa, Oceânica e Leste. Cada

região, com exceção da Região Leste, conta com seu núcleo comercial próprio, apesar de

27
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o maior deles estar situado no centro da cidade, na região das Praias da Báıa. Em cada

região, a própria população local e os provedores de serviços e comércio, apresentam suas

queixas contra o que mais os incomoda. Analisar as regiões separadamente, usando uma

abordagem mais restrita, facilita o entendimento dos fenômenos criminais de cada área,

uma vez que fatores como a proximidade com áreas mais pobres e mais populosas e até

mesmo a proximidade com praias e áreas públicas de lazer, influenciam os resultados.

Inicialmente, apresenta-se a distribuição criminal por região. Em seguida, dentre

os tipos de crimes e as respectivas incidências, faz-se uma avaliação dos motivos que levam

à esses eventos espećıficos e a importância das poĺıticas de contenção para cada um deles.

4.2 Região de Praias da Báıa

A Região de Praias da Báıa, em particular, é uma das duas regiões litorâneas do

munićıpio, em conjunto com a Região Oceânica. Apesar de a Região de Praias da Báıa

possuir os melhores ı́ndices socioeconômicos do munićıpio em termos de renda domiciliar

per capita, escolaridade, acesso a equipamentos urbanos e serviços públicos, segundo dados

do IPEA de 2014, é a que possui a maior quantidade de delitos1. A Região de Praias da

Báıa é a área que compreende o principal pólo de atração da economia do munićıpio,

a zona sul e os campi da Universidade Federal Fluminense, justificando parcialmente os

altos números de ocorrência, uma vez que os fluxos econômico e de pessoas são maiores do

que em outras regiões da cidade, também pela intensa e diversificada vida comercial, cujo

dinamismo baseia-se no setor de serviços e turismo. Na região em questão estão situadas

também as maiores favelas do munićıpio, em termos de população residente: o Morro

do Estado (5.255 habitantes), próximo ao Centro da cidade e Ingá; o Morro do Palácio

(2.593 habitantes), entre os bairros do Ingá/São Domingos e Boa Viagem; o Morro do

Cavalão (4.960 habitantes), localizado entre Icaráı e São Francisco; o Preventório (5.798

habitantes), localizado em Charitas; e o Morro do Pau-Ferro (795 habitantes), o Morro do

Lazareto e Cascarejo (1.771 habitantes), Peixe Galo e Salinas (1.297 habitantes), todos

localizados no bairro de Jurujuba2.

Ao observar o mapa de calor referente às ocorrências no ano de 2019, mostrado na

Figura 4.1, é posśıvel inferir que as áreas dos bairros Centro (em vermelho), Gragoatá, São

1Dados retirados de https://www.ipea.gov.br/
2Dados retirados de https://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/

https://www.ipea.gov.br/
https://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/
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Figura 4.1: Distribuição geográfica dos crimes na região das Praias da Báıa em Niterói.

Domingos, Boa Viagem e Ingá, nos entornos dos maiores campi da UFF (em verde/ama-

relo) em Niterói, bem como a área de Icaráı (em azul claro), são evidenciadas. Isso indica

que esses bairros são os mais propensos a ações criminais na Região de Praias da Báıa,

tais como furtos e roubos, que são os crimes com maior incidência na área como mostra

a Figura 4.2. Isso é esperado porque esses bairros concentram maior fluxo de pedestres.

Na região de São Domingos e Ingá, por exemplo, grande parte dos alunos da UFF

realizam, majoritariamente, seus trajetos a pé entre os campi da universidade. Já o Centro

é o bairro com maior número de pessoas nas ruas, devido ao amplo comércio e também

ao trânsito de pessoas no uso das barcas, terminal rodoviário e rodoviária. Em Icaráı,

o alto ı́ndice pode ser justificado pela grande quantidade de atividades de lazer na orla

da praia e do pequeno pólo comercial, na região central do bairro, que conta com lojas

voltadas à população com maior poder aquisitivo. Vale ressaltar que Icaráı também é

considerado um bairro tuŕıstico e, com isso, muitas pessoas de fora da cidade acabam

visitando e se expondo a crimes como furto e roubo, por exemplo de bens como câmeras,

aparelhos celulares, bolsas e carteiras. Forte indicativo de que há falta de informação por
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Figura 4.2: Número de ocorrências por tipo de crime na Região de Praias da Báıa.

parte dos visitantes, por não saberem que o bairro, apesar de considerado nobre, ainda

possui falhas na segurança. Dessa forma, os visitantes e os moradores da cidade ficam

expostos a delitos ao transeunte.

Além das regiões citadas, outra área que aparece com uma intensidade maior que

as demais é o bairro de Jurujuba. As atividades pesqueiras levaram ao aparecimento de

restaurantes e clubes, originando um pequeno pólo gastronômico que, consequentemente,

levou à expansão da ocupação urbana com a favelização nas últimas décadas, contribuindo

para a diversificação das caracteŕısticas socioeconômicas de Jurujuba. O bairro conta com

5 favelas com total de 3.863 habitantes e é procurado principalmente por militares, que

têm como opção de lazer os fortes de Santa Cruz e Imbúı, além do público que busca a

atração gastronômica local. Em geral, esse público é formado por grupos melhor colocados

financeiramente, levando a crer que pode existir uma manobra criminal para atingir esse

grupo. Isso, porque existe uma área pública restrita, que propicia o crime, visto que

as v́ıtimas estariam “encurraladas”, facilitando a atividade criminal. Essa condição de

área pública restrita é devido ao bairro ser composto, basicamente, por favelas, áreas

geralmente mais elevadas e de dif́ıcil acesso, e pelo complexo militar, que ocupa mais da

metade do bairro.
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4.3 Região Oceânica

A Região Oceânica de Niterói, complementar à Região de Praias da Báıa, é com-

posta, em sua maioria, por bairros litorâneos. É a região mais afastada dos bairros mais

movimentados e, ao longo dos anos, tem apresentado um crescimento substancial no co-

mércio oferecido, devido a esse distanciamento geográfico e à dificuldade que a população

local vivencia, a soma de tempo de deslocamento e uso do transporte público. Embora

a região seja muito reconhecida pela beleza de suas praias e por ter bairros considerados

nobres, a Região Oceânica apresenta problemas de segurança pública há anos. A prefei-

tura buscou algumas soluções nos anos de 2008 a 2015, com a modernização de algumas

delegacias, construção do CISP (Centro Integrado de Segurança Pública), que visa in-

tegrar todas as forças de segurança estaduais, federais e municipais, além do Corpo de

Bombeiros, NitTrans e Defesa Civil. Contudo, a resposta foi o oposto do esperado. A

violência é persistente nos bairros situados na região.

Em 2019, foi noticiado que Niterói registrou o maior número de roubos a estabe-

lecimentos comerciais dos últimos 15 anos. Foram 404 casos, o que corresponde a mais

de um por dia, em 2018. No comparativo com 2017, a Região Oceânica foi a que teve o

maior crescimento no número de crimes dessa natureza: foram 76 contra 44 ocorrências

anotadas na 81a DP (Itaipu), um aumento de 72,7% e o maior ı́ndice da história da região,

segundo o jornal O Globo3. De forma semelhante à Região de Praias da Báıa, a maior

concentração de crimes na Região Oceânica é de roubos, ainda que comparativamente a

frequência na última seja menor. No entanto, os furtos que ocupam o segundo lugar na

Região de Praias da Báıa é substitúıdo pelos crimes ligados à lesão corporal dolosa na

Região Oceânica. Essas informações podem ser observadas na Figura 4.3

Ao observar o mapa de calor referente à mancha criminal da região, conforme

Figura 4.4, ficam em evidência as áreas dos bairros de Itaipu (em vermelho e verde) e

Piratininga (amarelo). No mapa, o bairro Cafubá também manifesta valores relevantes.

Em relação à região de Itaipu, diversos fatores podem ser responsáveis pelos altos ı́ndices.

O fato de o bairro ser constrúıdo em torno de uma estrada grande e que detém a maior

concentração do comércio do bairro, faz com que as áreas mais afastadas desse centro local,

sejam mais desertas e proṕıcias a roubos, que é o tipo de atividade criminal mais intensa

3Dados retirados de https://oglobo.globo.com/rio/bairros/regiao-oceanica-de-niteroi-te

ve-recorde-de-roubos-ao-comercio-em-2018-23403443

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/regiao-oceanica-de-niteroi-teve-recorde-de-roubos-ao-comercio-em-2018-23403443
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/regiao-oceanica-de-niteroi-teve-recorde-de-roubos-ao-comercio-em-2018-23403443
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Figura 4.3: Número de ocorrências por tipo de crime na Região Oceânica.

na região. O elevado ı́ndice de roubos na região, fez com que, por exemplo, os restaurantes

que não estavam na via principal, fossem obrigados a fechar, como noticiado pelo jornal

O Globo3 As queixas dos moradores são sobre o movimento de clientes, que caiu muito,

segundo eles porque as pessoas, com medo de serem assaltadas, pararam de frequentar

o comércio local à noite, dando preferência à vida noturna na zona sul da cidade. Além

disso, assim como todos os outros bairros da Região Oceânica, Itaipu está sempre com

obras públicas em andamento, os transtornos em várias ruas da região têm tornado o

ambiente mais perigoso. Isso, porque sempre há desvios para o tráfego através de ruas

com pouco movimento, gerando, em horários com trânsito menos intenso, propensão a

roubos.

O bairro de Piratininga, tem como maior queixa por parte da população, a falta

de iluminação pública de qualidade e de policiamento. A situação piora quando há chuva,

pois toda vez que chove o bairro fica sem fornecimento de luz, às vezes por mais de 12

horas. Propiciando ainda mais o crime no bairro4. Piratininga tem apenas uma opção de

acesso, pela Avenida Almirante Tamandaré, o que dificulta o tráfego na região, levando os

moradores a não terem uma opção para deslocamento. A única via de entrada e sáıda é

vazia, insegura, e desprovida de comércio, de movimento noturno e de unidades policiais,

4Dados retirados de https://plantaoenfoco.com.br/cidades/falta-de-luz-em-niteroi/

https://plantaoenfoco.com.br/cidades/falta-de-luz-em-niteroi/
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Figura 4.4: Distribuição geográfica dos crimes na Região Oceânica de Niterói.

colaborando para crimes de roubo, furto e estupro. Esse comportamento criminal contra-

põe toda a lógica de que um local com apenas um ponto de acesso deveria ser mais seguro,

uma vez que é mais fácil controlar a entrada e sáıda do bairro, com policiamento adequado,

pois não há rotas de fuga. Segundo o jornal O Globo, moradores relatam que o Cafubá,

bairro que passou por diversas obras grandes de infraestrutura da cidade, encontra-se par-

cialmente desfigurado5. Há caminhões, material de obra e desvios por toda parte, além

de ter a iluminação relatada como precária. Em 2018, as autoridades confirmaram para

o jornal A Tribuna que criminosos vindos de São Gonçalo estariam atacando v́ıtimas na

Região Oceânica e compondo uma quadrilha6. Nessa mesma reportagem, os comandantes

dos batalhões dos bairros em questão, afirmam que as quadrilhas de São Gonçalo que

tentam acessar Niterói estariam utilizando entradas pela Região Leste (Muriqui, Várzea

das Moças e Rio do Ouro) e atacando com mais facilidade os bairros da Região Oceânica

e da Região de Pendotiba, que careciam de policiamento, iluminação e movimento.

5Dados retirados de https://oglobo.globo.com/rio/bairros/medo-inseguranca-chegam-aos-b

airros-cafuba-fazendinha-19350040
6Dados retirados de https://www.atribunarj.com.br/criminalidade-cresce-tambem-na-regia

o-oceanica/

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/medo-inseguranca-chegam-aos-bairros-cafuba-fazendinha-19350040
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/medo-inseguranca-chegam-aos-bairros-cafuba-fazendinha-19350040
https://www.atribunarj.com.br/criminalidade-cresce-tambem-na-regiao-oceanica/
https://www.atribunarj.com.br/criminalidade-cresce-tambem-na-regiao-oceanica/
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4.4 Região Leste

A Região Leste de Niterói tem extensão significativamente menor do que as outras,

não só pela quantidade de bairros destoar do restante, mas por, ainda que com poucos

bairros, ter a área dispońıvel para ocupação reduzida. Toda a área dispońıvel para habi-

tação nos três bairros da região equivale a duas vezes a extensão habitável de Icaráı. Os

bairros de Muriqui, Rio do Ouro e Várzea das Moças, que compõem a Região Leste con-

tam com 5.985 moradores, pouco mais de 1% da população da cidade, segundo dados do

IBGE em 2016, os três bairros há décadas se sentem desamparados7. Desde a aprovação

do Plano Diretor, em 1992, a Região Leste era a única dentro de Niterói que não contava,

até 2016, com um Plano Urbańıstico Regional (PUR). Apenas no Plano Diretor publicado

em 2019, a região foi integrada. Em relação às outras regiões, a Região Leste possui os

menores ı́ndices criminais. Diferentemente de outras regiões, a Região Leste não desen-

volveu um pólo comercial e, uma vez que tem toda a área ocupada constrúıda à beira da

Estrada de Maricá, sua economia é movimentada basicamente pelos restaurantes, postos

de gasolina e outros serviços prestados ao longo da rodovia. O fato de ser uma região em

que todos os bairros fazem fronteira com outro munićıpio e que estão situados à beira de

estrada, contribuem para que o delito com maior incidência de roubo de véıculos, como

mostra a Figura 4.5, além de delitos que não foram incorporados nessa análise, como o de

“desova” de corpos, que não é explicitado no conjunto de dados do ISP. Áreas em torno de

estradas, sem movimentação de pessoas e com pouco comércio, são alvos fáceis de roubo.

Além disso, como mencionado anteriormente, muitas quadrilhas formadas no munićıpio

de São Gonçalo utilizam o bairro de Muriqui e Várzea das Moças como rota de fuga para

escapar do cercamento eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em

Maria Paula, onde existe um maior policiamento em relação às outras partes da cidade.

Com isso, o crime aumenta no local.

No mapa de calor da Figura 4.6, a área que compreende o bairro de Várzea das

Moças (em vermelho), o que possui a maior extensão habitável e ocupada da Região Leste,

é o que apresenta maior ı́ndice criminal. Em uma análise simples, é posśıvel inferir que

Várzea das Moças apresenta maiores números em consideração aos outros dois bairros por

ter uma extensão maior e por essa extensão ser majoritariamente em torno da rodovia.

Outro ponto relevante refere-se à sinalização de trânsito em vias importantes, como a

7Dados retirados de https://www.ibge.gov.br/

https://www.ibge.gov.br/
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Figura 4.5: Número de ocorrências por tipo de crime na Região Leste.

Amaral Peixoto, Estrada Velha de Maricá e Pĺınio Gomes de Matos, que circundam

todo o bairro. Devido à presença de grandes vias cortando o bairro e detendo a maior

concentração de comércio, a falta de sinalização, faixa de pedestres e monitoramento

de velocidade, ocasionam outro grave problema na região, as lesões corporais devido a

atropelamentos. Na verdade, toda a Região Leste possui alto ı́ndice de atropelamentos,

aumentando significativamente a frequência de crimes de lesão corporal dolosa.

4.5 Região Norte

A Região Norte é uma das mais antigas da cidade, faz fronteira com o munićıpio de

São Gonçalo e é considerada, pelos habitantes de Niterói, a mais tradicional. Entretanto,

a região apresenta crescimento criminal intenso ao longo dos anos, sendo a segunda no

ranqueamento de registros de ocorrência, atrás apenas da Região de Praias da Báıa.

Apesar de, em números absolutos, estar em segundo lugar na quantidade de crimes, a

população justifica que o Centro e a região da Universidade Federal Fluminense, têm os

seus ı́ndices elevados por razões econômicas e não por razões sociais, como na Região

Norte. Isso é, o fluxo intenso de pessoas e a presença dos 3 maiores pontos de embarque

e desembarque de modais da cidade, potencializam a incidência dos crimes. Entretanto,

para os moradores de Niterói, a Região Norte é a mais perigosa e a mais discriminada,
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Figura 4.6: Distribuição geográfica dos crimes na Região Leste em Niterói

pois até nos fins de semana, quando o centro e a UFF, na região das Praias da Báıa, estão

sem movimento, a Região Norte continua sendo alvejada pelos criminosos.

Uma queixa constante por parte dos moradores da Região Norte é que qualquer

CEP está automaticamente banido do raio de serviços de entrega em domićılio (delivery)

de tradicionais restaurantes da cidade, assim como os aplicativos de transporte privado

urbano, como Uber. Taxistas atendem aos chamados, mas, dependendo do horário, co-

bram além do tax́ımetro para chegar às portas dos clientes. Uma reportagem do jornal O

Globo mostra a dificuldade dos residentes do local, que tornou-se uma zona de exclusão

por prestadores de serviço8. Moradores de Fonseca, Engenhoca, Barreto, Cubango e Ca-

ramujo são destaque, por tornarem-se inviśıveis ao ditar seus endereços aos atendentes.

A região carrega uma “má-fama” pela quantidade de crimes relatados.

Segundo o jornal O Globo, em 2013, os bairros Caramujo e Engenhoca contavam

com apenas sete agentes somando as duas unidades de delegacia8. Apenas seis radiopa-

8Dados retirados de https://oglobo.globo.com/rio/bairros/area-de-exclusao-zona-norte-d

e-niteroi-esta-fora-do-raio-de-entrega-9457261

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/area-de-exclusao-zona-norte-de-niteroi-esta-fora-do-raio-de-entrega-9457261
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/area-de-exclusao-zona-norte-de-niteroi-esta-fora-do-raio-de-entrega-9457261
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trulhas circulando na região com dois agentes cada. No Barreto havia uma única cabine

com um agente. É mı́nimo e insuficiente esse efetivo. Ao longo dos anos a insatisfação

e insegura dos moradores foi motivo de pressão na prefeitura e até mesmo as poĺıticas

de segurança pública do munićıpio ignoravam a região. O Fonseca foi o único bairro da

Região Norte que estava no projeto Niterói Presente no momento de sua criação. Apenas

em 2020 o bairro do Barreto foi inclúıdo. Nenhum outro bairro da Região Norte é con-

templado com maior policiamento e agentes nas ruas para melhoria da segurança. Assim

como apresentado pela mı́dia, redes sociais e pela própria população, o maior incômodo

são os roubos, de todos os tipos. A Figura 4.7 corrobora essa informação, mostrando que

a frequência de ocorrências do tipo Roubo é a maior dentre todos os tipos analisados.

Figura 4.7: Número de ocorrências por tipo de crime na Região Norte.

No mapa apresentado na Figura 4.8, observa-se que o Fonseca (em vermelho) é o

bairro mais periclitante. Vale ressaltar que o Fonseca é um bairro que estende-se do ińıcio

da Alameda São Boaventura até a entrada do bairro Figueira e apresenta ocorrências em

toda sua extensão. Há registros de ocorrência em mais da metade das ruas transversais à

Alameda, onde há maior ı́ndice de registros. Em 2018, O Globo noticiou que a insatisfação

dos moradores com a falta de patrulhamento nas ruas transversais, como a Riodades e

a Vinte e Dois de Novembro, endereços com constantes casos de assaltos9. A situação

9Dados retirados de https://oglobo.globo.com/rio/bairros/zona-norte-de-niteroi-lidera-

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/zona-norte-de-niteroi-lidera-ranking-de-violencia-em-indicadores-estrategicos-22924116
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tornou-se ainda pior nas ruas transversais à Alameda, pois com o Niterói Presente, as

ruas transversais tornaram-se o novo alvo de assaltos e arrastões.

Figura 4.8: Distribuição geográfica dos crimes na Região Norte de Niterói.

O Ponto Cem Reis, área dentro do bairro de São Lourenço, e o bairro Caramujo

(ambos em verde) são evidenciados no mapa, assim como o Barreto (em azul claro). O

Ponto Cem Reis, vem sendo apontado como uma área abandonada do bairro e é o local

que detém praticamente todos os registros de ocorrência do bairro inteiro. Não dispõe

de policiamento, não tem comércio, há apenas pontos de ônibus e é uma área de acesso

comprometido por encontrar-se exatamente embaixo dos viadutos que ligam a cidade à

ponte. Além disso, conta com duas ocupações habitacionais extremamente precárias e é

composto basicamente por indústrias, depósitos e oficinas, que geram pouco ou nenhum

movimento de pessoas nas ruas.

Segundo dados do ISP, em 2016, a área onde estão os bairros Baldeador, Caramujo

e Santa Bárbara, dentro da Região Norte, foi considerada a mais perigosa da cidade,

concentrando 46% das mortes violentas (homićıdios intencionais, roubos seguidos de morte

ranking-de-violencia-em-indicadores-estrategicos-22924116

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/zona-norte-de-niteroi-lidera-ranking-de-violencia-em-indicadores-estrategicos-22924116
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e óbitos decorrentes de ações policiais)10. No Caramujo, a presença dos criminosos e os

frequentes confrontos policiais durante os variados horários do dia, fazem com que a

população esteja desprotegida, gerando um maior número de mortes. Em 2019, o número

de homićıdios, morte por intervenção de agentes do Estado e lesões corporais, superam os

de roubo de véıculo.

No Barreto, assim como no Fonseca, o grande problema ainda é o de roubos e furtos,

que atinge toda a Região Norte, como mostrado na Figura 4.7. As atividades de furto e

roubo (todos os tipos) totalizam 80,6% dos registros de ocorrência do bairro, sendo 37,5%

para roubos e furtos à transeunte, a maioria nos entornos da rua Dr. March. As posśıveis

razões para os ı́ndices altos são as atividades milicianas nos bairros adjacentes em São

Gonçalo e no Centro de Niterói, já denunciadas e expostas desde 2018, que influenciam

também em outro crime muito recorrente na região, como observado na Figura 4.7, os

de lesão corporal. Outro fator que influencia nas infrações e também causa revolta na

população, é a falta de policiamento e descaso com as denúncias de quadrilhas que assaltam

as ruas do bairro. As mesmas preocupações são relatadas pelos moradores do bairro

adjacente Neves, em São Gonçalo, também atingidos por essas quadrilhas cuja origem

ainda é desconhecida, noticiado pelo jornal O Globo em 201911.

4.6 Região de Pendotiba

A Região de Pendotiba está localizada em uma área estratégica da cidade, porque

faz limite com todas as outras quatro regiões do munićıpio e com o munićıpio de São

Gonçalo. Além disso, a Região de Pendotiba possui localização central no Munićıpio

e, com isso, suas principais vias constituem-se em eixos de ligação obrigatórios entre

as demais regiões (Oceânica e Leste) e os bairros centrais (Região das Praias da Báıa)

de Niterói e da cidade do Rio de Janeiro. Uma caracteŕıstica marcante da Região de

Pendotiba é que há uma inversão nas tendências populacional e de ocupação do solo.

Enquanto a dinâmica populacional apresenta tendência de diminuição em seu ritmo de

crescimento, a ocupação urbana do território vem ocorrendo de forma acelerada, expansiva

e fragmentada, e desconectada dos principais corredores de acessibilidade a transporte.

10Dados retirados de http://www.isp.rj.gov.br/
11Dados retirados de https://www.osaogoncalo.com.br/seguranca-publica/58367/moradores-d

e-neves-denunciam-constantes-assaltos-na-regiao

http://www.isp.rj.gov.br/
https://www.osaogoncalo.com.br/seguranca-publica/58367/moradores-de-neves-denunciam-constantes-assaltos-na-regiao
https://www.osaogoncalo.com.br/seguranca-publica/58367/moradores-de-neves-denunciam-constantes-assaltos-na-regiao
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Figura 4.9: Distribuição geográfica dos crimes na Região de Pendotiba em Niterói

O mapa de calor para os crimes gerais da Região de Pendotiba, mostrado na

Figura 4.9, permite identificar 6 regiões com periculosidade alta, destoando das outras

regiões administrativas e apresentando um número maior de pontos problemáticos. Os

pontos são principais são: Largo da Batalha (em vermelho), Maceió e Badu (em laranja),

Cantagalo (em amarelo), Matapaca, Vila Progresso e Sapê (em verde). Apesar de ter

outras áreas em evidência, as que mais demonstram preocupação são o Largo da Batalha,

Macéio e Badu, como mostra o alto “calor” no mapa. A Região de Pendotiba conta com

um total de 12 comunidades que, somadas, constituem uma população de 11.463 habi-

tantes, sendo 20,6% da população total da região que, em 2015, era de 55.593 habitantes,

segundo dados do plano diretor de Niterói2. Essa informação, conectada aos problemas

mencionados anteriormente, sugere que parte dos crimes que tem maior intensidade na

área, como roubos e roubos de carro estejam fortemente ligados ao crime organizado den-

tro das comunidades e favelas, orientados pelos comandantes do tráfico. A Figura 4.10

mostra a frequência de ocorrência dos tipos de crime considerando todos os bairros da

região, corroborando a informação de que a maioria dos delitos estão ligados a roubos e
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roubos de véıculo, além de lesão corporal dolosa.

Figura 4.10: Número de ocorrências por tipo de crime na Região de Pendotiba.

No Largo da Batalha, concentram-se os serviços e comércio melhor estruturados,

ressaltando-se os supermercados, farmácias, bares e restaurantes, bancos, agências de

automóveis, serviços médicos e odontológicos, entre outros. No restante dos bairros, o

comércio encontra-se mais disperso, situado sobretudo ao longo das extensas vias que

cortam a região. Por ser o bairro mais bem desenvolvido em questões econômicas e

que concentra o maior número de estabelecimentos, dentro dos que compõem a região,

poderia ter sua criminalidade justificada apenas pela lógica de que onde há mais comércio,

há mais roubos e furtos. Entretanto, o Largo da Batalha também sofre com outros tipos

de transgressões, como mortes por agente do Estado e tentativas de homićıdio, fatores

esses que pioram os ı́ndices. Devido à alta concentração de favelas com caracteŕısticas

muito violentas e por estar no trajeto de rotas de fuga dos criminosos do Caramujo e que

também atuam no Fonseca, a área sofre com constantes trocas de tiro, devido às ações

policiais que ocorrem com frequência.

Os bairros de Maceió e Badu sofrem um grande reflexo do desenvolvimento comer-

cial do Largo da Batalha, uma vez que, apesar da grande concentração criminal ocorrer no

próprio pólo comercial, algumas quadrilhas preferem praticar os delitos em áreas próxi-

mas, nas ruas que alguns trabalhadores do pólo usam para se deslocar ou nos locais onde

há pontos de ônibus, estacionamentos privados, mas que ainda apresentam certa proxi-



42

midade com o Largo da Batalha. Ambos apresentam as mesmas atividades criminais e

em proporções semelhantes, sendo essas lesão corporal dolosa e roubo/furto à transeunte.

Badu, assim como Maceió, são bairros com caracteŕısticas mais residenciais e com pouca

atividade policial para fiscalização e proteção. Dessa forma, quem deseja assaltar o pú-

blico que frequenta o comércio da região ao invés dos estabelecimentos, dá preferência

para cumprir suas atividades no entorno.

O Sapê apresenta problemas de todos os tipos, roubos, furtos, roubos e furtos de

véıculos, lesões corporais, morte por intervenção de agente do Estado, estupros e homićı-

dios, assim como a maioria dos bairros da Região Norte, porém em uma proporção muito

inferior. No Sapê, não há um tipo de crime espećıfico predominante e, além de ser um

bairro de porte médio, em termos de extensão geográfica, a proximidade com o Largo da

Batalha, que é o pólo comercial mais próximo, e a fronteira com o Caramujo influenciam

muito em sua atividade criminal, como os roubos, roubos de véıculos e lesões corporais. A

falta de comércio e o fato de ser um bairro predominantemente residencial acarretam em

delitos que são ligados a essas caracteŕısticas, como furtos e estupros. Entretanto, apesar

de ser um bairro residencial, é também rota de fuga para os criminosos que atuam na

Região Norte. Portanto, há intensa perseguição policial e, com isso, homićıdios e mortes

por intervenção de agentes do Estado também são comuns.

Cantagalo é um bairro que faz fronteira com Badu e Maceió, que, excetuando o

Largo da Batalha, são os que mais destacam-se no mapa da Figura 4.9. Estar próximo de

locais com focos criminais já é um fator de forte influência. Entretanto, o bairro, assim

como Itaipu, na Região Oceânica, é estruturado em torno da Estrada Francisco da Cruz

Nunes, que liga a Região de Pendotiba à Região Oceânica e tem grande parte de sua

extensão geográfica deserta, situando-se em um vale entre duas regiões de alto relevo e

sem outras opções de trajeto e sem policiamento, levando ao grande problema do bairro,

que é o roubo de véıculos. Na região mais baixa do bairro, onde faz fronteira com os

bairros citados anteriormente, os crimes são relacionados com os de Badu e Maceió e

podem ser justificados da mesma maneira. A proporção dos outros crimes é inferior ao

de crimes relacionados a véıculos e que estão associados à região da estrada.

Matapaca e Vila Progresso são dois bairros divididos por uma via urbana de grande

porte e tem a maioria dos seus crimes dentro das caracteŕısticas de roubo e roubo de carro,

uma vez que ambos os bairros não apresentam um comércio estruturado e diversificado.
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Assim como acontece na Região Leste, mais especificamente em Várzea das Moças, os

ı́ndices de lesão corporal dolosa também são significativos e podem ser justificado da

mesma maneira. Isso, porque existe falta de sinalização e fiscalizações de velocidade,

aumentando os riscos de atropelamento. Nos bairros que beiram as estradas e rodovias

grandes esses tipos de crime, infelizmente, são esperados, uma vez que a população relata

o descaso da prefeitura com os habitantes no entorno dessas vias e suas preocupações.

4.7 Considerações

Após uma análise de cada região e da busca por justificativas para as atividades

criminais apontadas nos registros de ocorrência, é observado que, dentro de um mesmo

munićıpio, existem crimes que apresentam-se em maior proporção dentro de cada região.

Cada região possui uma caracteŕıstica que a difere das outras, seja a proximidade com o

mar, com o comércio principal, a proximidade com universidade, vias principais, sáıdas

da cidade, favelas e comunidades dominadas por facções criminosas. Cada uma dessas

caracteŕıstica afeta o tipo de crime, sua incidência e provoca comportamentos e reclama-

ções distintas da população que é afetada por esses crimes. Algumas dessas caracteŕısticas

estão presentes em mais bairros do que em outros. A Figura 4.11 mostra um grafo direcio-

nado que relaciona cada caracteŕıstica às regiões de Niterói. Cada nó azul representa uma

região e o restante dos nós representam uma caracteŕıstica. Uma aresta existe entre dois

nós se aquela caracteŕıstica está presente naquela região. Verifica-se também a relação

entre os tipos de crimes e as regiões. A Figura 4.12 mostra o grafo obtido. De forma

análoga ao grafo de caracteŕısticas, uma aresta existe entre dois nós se o tipo de crime

está presente na região. Em ambos os grafos o tamanho do nó se relaciona ao grau de

sáıda do nó. Dessa forma, quanto maior o nó, maior é o grau de sáıda. Isso significa que

aquela caracteŕıstica representada pelo nó está presente em um número maior de regiões.

O mesmo vale para os crimes, que também seguem este comportamento.

A partir dos grafos mostrados nas Figuras 4.11 e 4.12 observa-se que os crimes são

relacionados a diversos fatores, não só a falta de policiamento, confirmando a discussão

apresentada neste trabalho. Algumas caracteŕısticas apresentadas anteriormente, são for-

tes influenciadoras de certas atividades criminais. Por exemplo, no grafo da Figura 4.12,

o crime do tipo “morte por intervenção de agente do Estado” tem um grau baixo, isso
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Figura 4.11: Representação em grafo da distribuição das caracteŕısticas que influenciam

nos crimes em relação às regiões de Niterói.

Figura 4.12: Representação em grafo da distribuição dos crimes em relação às regiões de

Niterói.
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é, não acontece em todas as regiões. Isso, porque como abordado nas análises de cada

região, esse tipo de ocorrência está relacionado à atividade policial em locais cujo tráfico

é ativo e reconhecido pelas autoridades. Nas quatro regiões às quais esse tipo de crime

está vinculado, há também a presença, simultaneamente, das caracteŕısticas que mais

influenciam nesse tipo de atividade: proximidade com favelas, pontos desertos, rotas de

fuga. Certamente essas não são as únicas caracteŕısticas que influenciam em atividades

desse gênero, pois trata-se de um tópico em que até mesmo a integridade da poĺıcia é um

fator de influência. Entretanto, pode-se dizer que existe, de fato, alguma relação entre

as atividades criminais que cada região enfrenta e as caracteŕısticas relacionadas a elas.

Porém não apenas a própria geografia, economia e hábitos locais ocasionam essas ativi-

dades criminais, os ı́ndices são também responsabilidade de quem gere o munićıpio, sendo

afetados pela falta de poĺıticas públicas que sejam direcionadas a cada um dos problemas

encontrados nessas regiões.

Niterói é diversa em questões sociais e econômicas e não deve ser analisada de

forma unificada, uma vez que os problemas enfrentados atualmente tem origens e fontes

diferentes. Além disso, é necessário compreender que o crime organizado não é responsável

por todas as esferas da violência presente na cidade. Há certos delitos que não possuem

motivação e que são apenas consequências dos descasos da gestão pública e da falta de

vontade em melhorar locais que não são pontos tuŕısticos ou que não são pontos onde

residem aqueles com maior poder aquisitivo. As regiões mais afastadas carecem de atenção

e de planos para melhoria da segurança pública. Nesse sentido, o uso de uma aplicação

que permita verificar visualmente as manchas criminais e outros indicadores de interesse

a partir de dados históricos, atualizados em tempo real, é essencial para ajudar na criação

de poĺıticas públicas efetivas.

Entende-se este trabalho, em sua etapa atual, como precursor de uma aplicação

mais sofisticada que integra tecnologia à segurança pública. Nesse momento, o proces-

samento dos dados e a visualização dos mapas de calor ocorre de forma offline em um

navegador. Com a lógica utilizada neste trabalho, é posśıvel disponibilizar uma plata-

forma que ofereça diferentes mapas, gráficos e informações relevantes, principalmente aos

habitantes do munićıpio, além dos visitantes e turistas. Essa plataforma poderia, por

exemplo, entregar as informações de forma organizada como um dashboard, ferramenta

que simplifica ainda mais o entendimento do usuário final. Além de poder ser dinâmica e
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atualizada em tempo real conforme as ocorrências são geradas, o que necessitaria também

da modernização e automatização do processo de registros de ocorrência.

4.8 Propostas e estratégias de contenção

É importante direcionar as propostas e estratégias de segurança pública em Niterói

de acordo com os problemas encontrados em cada região, para que sejam efetivas e alcan-

cem bons resultados. Não é posśıvel conter os crimes relacionados à vivência e habitação

próximos à grandes vias ao analisar Niterói como um todo, uma vez que os ı́ndices seriam

mascarados, por exemplo, pelas Regiões das Praias da Báıa e Norte, que dominam os

números e têm como maior problema os crimes relacionados à maior movimentação de

pessoas por comércio e mobilidade urbana, além de crimes organizados por facções crimi-

nosas presentes nas favelas. Analisar Niterói como um todo levaria a determinar urgência

em resolver problemas que não contemplam todas as regiões, quando na verdade, a cidade

como um todo deve ser atendida e não deve haver distinção entre as regiões centrais e as

regiões mais afastadas, que já sofrem com outros problemas, como mobilidade urbana.

Apesar da análise realizada evidenciar os problemas de cada região de forma bem

definida, apontando os bairros mais problemáticos das regiões e quais os principais tipos

de crime, tratam-se de problemas que envolvem o comportamento de seres humanos, o

que exigiria mais do que apenas números e observações segundo a mı́dia e a opinião de

moradores. O estudo do ser humano é complexo e não é o objetivo deste trabalho, mas

alguns padrões podem ser identificados e são notados ao longo dos anos. Apesar de não

haver comprovação espećıfica e exata dos motivos que levam a certas transgressões, é pos-

śıvel que planos para contenção desses ı́ndices sejam formulados e que estratégias focadas

nos estudos da sociedade apresentem bons resultados tomando como base os indicadores

criminais. Para promover uma estratégia focada nos problemas identificados em cada

região, é necessário analisar quais planos têm sido efetivos e eficazes. Por exemplo não

é efetivo dispor apenas policiamento em Várzea das Moças, pois grande parte dos deli-

tos reportados são também de cunho acidental, como lesões corporais por atropelamento.

Nesse caso, o policiamento seria efetivo apenas para a atividade de roubos e furtos de

carro, sem beneficiar um outro grande problema da Região Leste. Portanto, é preciso res-

saltar os problemas espećıficos de cada região e propor estratégias que amparem a todos
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os habitantes.

Na Região das Praias da Báıa, os problemas que apresentam maior urgência são

relacionados a transeuntes, tanto roubos como furtos. Uma alternativa seria aumentar

as patrulhas fixas nos locais com maior incidência e manter patrulhas em movimento

nas outras ruas, de forma a não redirecionar os assaltos. Entretanto, grande parte dos

roubos é oriundo dos grupos em vulnerabilidade social, aliciados pelas facções criminosas,

que concentram-se nas favelas, pois essa região concentra as maiores áreas favelizadas

do munićıpio, não existindo um plano de curto prazo que resolveria completamente esse

problema. Isso, porque a desigualdade social e a necessidade de gerar algum tipo de renda

é inevitável para grande parte daqueles que residem nessas comunidades, sem poĺıticas

que diminuam esse desequiĺıbrio econômico entre a população, levando esses grupos a

buscarem formas de sustento iĺıcitos. A poĺıtica de patrulha seria apenas uma contenção

temporária e elevaria os gastos públicos para manter uma quantidade excessiva de policiais

e agentes nas ruas. É necessária a elaboração de uma estratégia a longo prazo que em 10

ou 20 anos pudesse ser relevante nos indicadores, em conjunto com fatores como melhoria

na educação básica, poĺıticas de aux́ılio financeiro do governo, para diminuição da miséria

extrema, das atividades do tráfico, geração de mais empregos e melhoria das habitações.

Na questão do tráfico, o munićıpio, sozinho, não é capaz de resolver. O controle da entrada

de armas e drogas depende muito mais de investigação que permita desarticular as redes

de comércio ilegal e do fim da corrupção, do que apenas a pobreza e falta de empregos.

O problema dos roubos e furtos afeta principalmente os pedestres devido ao fluxo

excessivo de pessoas nessa região, também pela alta concentração de pessoas no terminal

das barcas, rodoviária e terminal rodoviário, onde não há nenhum policiamento. Uma

opção viável seria colocar patrulhas fixas entre as barcas e o terminal, uma vez que são

geograficamente próximos. Seria pouco dispendioso, pois a quantidade necessária seria

mı́nima. Outra opção seria redirecionar, nos horários de pico, os agentes do Niterói

Presente para as ruas onde há maior incidência criminal nesses horários. Outra estratégia

que auxiliaria na diminuição das ocorrências criminais realizadas em pontos tuŕısticos e

áreas de lazer, seria a instalação de placas, faixas e caixas de som que anunciassem medidas

de cautela para os pedestres, que sofrem constantemente com furtos de bens. No bairro de

Jurujuba, nas áreas dos restaurantes, que são o principal tipo de comércio da região, onde

há poucas rotas de acesso e muitas áreas favelizadas, o aumento do policiamento poderia
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ser efetivo, uma vez que, a maioria dos delitos relacionados à essa área em espećıfico,

indicam que os alvos são exatamente os frequentadores dos restaurantes da região, cujo

poder aquisitivo é maior.

Na Região Oceânica, grande parte das ocorrências criminais registradas são relaci-

onadas à falta ou precariedade de iluminação, quantidade exacerbada de obras públicas e

falta de policiamento. No que diz respeito às obras públicas, existe um problema para pro-

postas de contenção dos roubos e furtos associados a isso, pois a necessidade das obras é

geralmente incontestável. Devido às obras cont́ınuas, desvios através de ruas menores são

feitos para que o tráfego não seja fortemente afetado, mas uma maneira de diminuir esses

roubos seria uma melhoria na rapidez das respostas dos problemas e chamados públicos,

pois alguma vezes vários problemas relatados são acumulados para serem resolvidos de

uma vez só, o que estende o tempo das obras. É mais eficiente, para a segurança pública,

ter muitas obras que durem pouco tempo do que poucas obras que durem muito tempo,

pois favorece a loǵıstica do crime organizado e provê tempo para que estudem a área

de ataque e identifiquem padrões dos moradores e das v́ıtimas pretendidas. Além disso,

é menos custoso ter policiamento rotativo porque atende mais áreas em poucos dias de

obras, do que policiamento fixo por meses.

A Região Oceânica também é alvo de quadrilhas que utilizam as Regiões Leste e de

Pendotiba como trajeto, para atacar o comércio de Itaipu, por exemplo. Portanto, uma

opção para contenção seria a implantação de poĺıticas públicas que realmente garantam a

segurança das entradas e sáıdas, como as de fiscalizações preventivas no trânsito, as“blitz”.

A reativação de instituições de segurança pública também são medidas que beneficiariam

a região, como o portal de segurança de Várzea das Moças, na Avenida Central, que

atualmente não está em funcionamento. Outra queixa é a de iluminação pública, problema

simples e de necessidade básica da população, que beneficia os criminosos e que pode

fácil e rapidamente ser resolvido, indicando um outro problema de gestão da cidade.

Essa resolução atenderia uma parte das reclamações apontadas no Cafubá. Porém, o

crime organizado das favelas da Fazenda e Morro do Caniçal também estão associadas à

desigualdade, e a correção desses problemas é estrutural, devendo o crime organizado ser

contido com planos de longo prazo. Nos problema do bairro de Piratininga, mais uma vez

identifica-se o descaso, pois os ı́ndices criminais contrapõem a lógica de que as atividades

mais recorrentes seriam facilmente contidos, uma vez que só existe uma entrada/sáıda
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do bairro, não existindo rota de fuga para quem deseja atacar a região. Para corrigir

minimamente esse problema, é necessário que patrulhas fixas sejam instaladas na rota de

Piratininga, além da melhoria da iluminação, uma vez que a área é vazia e desprovida de

comércio.

Na Região Leste, apesar de ter, majoritariamente, as ocorrências criminais regis-

tradas associadas a problemas de trânsito, existem também problemas de furto e roubo,

que podem facilmente ser resolvidos com patrulhas móveis e fixas, dependendo da necessi-

dade. Para reduzir, tanto a Região Leste quanto na Região de Pendotiba (Matapaca e Vila

Progresso), os ı́ndices de crimes relacionados às vias e estradas, as poĺıticas devem focar

na fiscalização de velocidade, sinalização, faixas de pedestres e semáforos com fiscalização

de avanço nas áreas onde há fluxo de pessoas, evitando que os moradores arrisquem-se

tentando atravessar a via de maneira imprudente e causando acidentes. Poĺıticas educati-

vas como faixas e placas também são úteis, para alertar sobre os perigos. Em relação aos

roubos de carro nas vias, também é necessário manter uma patrulha fixa em pontos mais

vazios e patrulhas móveis em pontos com comércio à beira das vias. Também em Pendo-

tiba e na Região Leste, um problema de dif́ıcil controle é a facilidade com que suas vias

sejam incorporadas em rotas de acesso para criminosos, uma vez que quadrilhas preferem

acessar a Região Oceânica e os distritos de Maricá, através de vias sem policiamento e

fiscalização. Uma estratégia para desarticular esses grupos criminosos seria a mesma pro-

posta para a fiscalização na Região Oceânica, as de fiscalizações preventiva no trânsito,

as “blitz”.

Nas questões que abordam as infrações relacionados a confrontos policiais e de fac-

ções, dominantes nas áreas da Região Norte e de Pendotiba, investimento em prevenção à

essas atividades não previstas poderia reduzir o número de pessoas mortas em situações

descritas como confronto com policiais militares. Esse tipo de atividade depende de di-

versos fatores, como a corrupção da poĺıcia, a falta de preparo e avaliação psicológica dos

agentes, a fiscalização da necessidade desses confrontos, por exemplo se é defesa ou se é

um confronto iniciado sem motivos, e programas que olhem para as ocorrências de disparo

de forma preventiva, podem reduzir o número de pessoas e policiais mortos. No entanto,

de maneira geral, não há uma poĺıtica ou estratégia simples que possa conter essas mortes

por intervenção de agentes do Estado, mas existem soluções que podem, a longo prazo,

mitigar esses problemas, como por exemplo cursos de reciclagem para correção da postura
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e atuação dos agentes.

Nos bairros da Região Norte, uma reclamação recorrente é que as atividades iĺıcitas

que ocorriam na Alameda foram redirecionados para ruas adjacentes, que são os novos

alvos. O Niterói Presente atua apenas na Alameda e a implantação de patrulhas móveis

nessas ruas em horários cuja atividade criminal é mais frequente poderia apresentar bons

resultados na atenuação dos ı́ndices. Além disso, o Ponto Cem Reis, em São lourenço,

descrito como “abandonado”, poderia ser revitalizado e ter patrulhamento fixo, uma vez

que é uma área de pequena extensão.

Não existe, no conjunto de dados utilizado, informações sobre os delitos ocorridos

no interior da Universidade Federal Fluminense. Existem informações apenas sobre in-

frações que ocorrem nos bairros da Universidade, estando inclusos os registros internos

e externos à ela. No entorno da Universidade, patrulhamento móvel e agentes do Ni-

terói Presente nos pontos estratégicos onde os alunos mais se concentram, como pontos

de ônibus públicos e ônibus da faculdade, atenuariam os ı́ndices. Mesmo sem os dados

necessários, em relação aos delitos no interior da Universidade Federal Fluminense é pos-

śıvel conter a ocorrência de forma efetiva porque as áreas são perfeitamente delimitadas

e relativamente pequenas comparadas com os bairros e regiões da cidade. Para o interior

da UFF, a melhoria de procedimentos para entrada e sáıda de carros, além da ronda de

agentes e seguranças também preservariam a segurança dos alunos, professores e outros

funcionários. Uma proposta que vem sendo estudada é a de instalação de drones para

ronda dos campi, além de “botões de pânico”, para a chamada de agentes aos locais em

que podem estar havendo ou vir a acontecer delitos.

Uma estratégia efetiva para mitigar as ocorrências criminais registradas nos bairros

é criar postos de ouvidoria f́ısicos para que a população participe ativamente denunciando

os problemas e descasos da prefeitura em relação aos problemas de segurança enfrentados

no cotidiano. Dessa forma, o direcionamento das poĺıticas de segurança pública pode ser

mais efetivo, pois os moradores podem relatar exatamente o que afeta a vizinhança e,

se for de interesse dos gestores, melhorar a resposta contra as atividades criminais nas

regiões. Esses postos poderiam também ser digitais, mas ainda há um certo preconceito

ou até falta de conhecimento e acesso por parte da população, não sendo uma opção para

todos, deixando assim de atender a esse público. Postos f́ısicos seriam melhor aceitos por

algumas faixas etárias também.



Fornecer transparência para a população também diminui a insatisfação com a

gestão pública e estar ciente dos ı́ndices criminais e dos perigos que assolam as regiões e

bairros, pode também aumentar a sensação de segurança, uma vez que as pessoas saem de

casa conscientizadas das regiões onde podem transitar com maior segurança e aquelas que

devem ser evitadas por possúırem baixo ńıvel de segurança. Nesse sentido, a criação de

centros de observação de ı́ndices criminais é essencial para promover a segurança pública

e aumentar o ı́ndice de satisfação da população com a gestão da cidade.



Caṕıtulo 5

Conclusão

Ao que diz respeito às ciências humanas ou, mais especificamente, ao comporta-

mento do ser humano, deve-se interpretar qualquer fenômeno relacionado como a soma

de diversos fatores, como educação, poder aquisitivo, qualidade de vida, saúde, condi-

ções climáticas, etc. Tratando-se de um fenômeno como a criminalidade, diretamente

ligado ao comportamento humano, é essencial avaliar os fatores que a influenciam e que

a caracteriza, para que então ela possa ser combatida.

A violência está presente, a insegurança e medo são reais e para mitigar esses

problemas, é preciso muito estudo, persistência, reavaliação constante dos problemas e

a compreensão de que não há uma única maneira de solucionar o problema, pois as

origens da violência e dos crimes são diversas. A sociedade está em constante evolução e

tudo que está atrelado a ela também. É preciso analisar cada fator, cada caracteŕıstica

e cada motivação que influencie nessas atividades. Nesse contexto, este trabalho busca

analisar as atividades criminais em Niterói através da caracterização do conjunto de dados

fornecido pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) sobre Niterói, a fim de identificar

comportamentos e as posśıveis motivações para os crimes. Para tanto, segue-se uma

metodologia baseada no ciclo de vida da análise de dados, sendo uma adaptação voltada ao

contexto do trabalho, dos tipos de dados usados e da informação que busca-se encontrar.

A análise é feita primordialmente através de mapas de calor, que mostram, em uma

melhor visualização, as ocorrências nas regiões de Niterói, formando as manchas criminais

distribúıdas geograficamente. A análise foi feita a partir das regiões administrativas do

munićıpio, dado que em uma pré-análise dos dados, na etapa de “exploração”, foram

identificados comportamentos distintos entre múltiplos bairros, sem correlação expĺıcita.
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Entretanto, um certo padrão dentro dos bairros de uma mesma região foi identificado,

formando-se assim os casos particulares de estudo.

Os resultados obtidos neste trabalho podem constituir o primeiro passo para o

desenvolvimento de uma aplicação que apresente, de forma simples e concisa, informações

sobre estat́ısticas e tendências criminais, mostrando os principais indicadores criminais,

para usuários e para a própria gestão pública. Uma maneira de alcançar o desenvolvimento

dessa aplicação é fornecer esses dados finais para um ambiente semelhante a um Centro

Integrado de Segurança Pública (CISP) que, com auxilio de profissionais que estudem

os ramos sociológicos e econômicos, forneçam planos mais efetivos para os problemas

apresentados. Para a execução desses planos, outros profissionais das áreas de inteligência,

teoria da informação, telecomunicações e gestão estratégica, é posśıvel fornecer soluções

para os problemas de segurança pública identificados. Esse ambiente semelhante ao CISP

pode ser implantado nas premissas da UFF para monitoramento das atividades criminais

violentas que afetam a segurança da comunidade acadêmica no interior e nos arredores

dos diversos campi.

A análise individualizada para cada região administrativa de Niterói permitiu evi-

denciar que os tipos de crimes em cada região apresentam cunho diferente, seguindo

diferentes justificativas. Isso porque cada região apresenta caracteŕısticas distintas, que

propiciam as atividades criminais e a intensificação da frequência de ocorrência de de-

terminados crimes. O grau de desigualdade socioeconômica entre as regiões é diferente,

influenciando também nos tipos de crimes cometidos. Por exemplo, as regiões com maiores

concentrações de favelas, são as que mais sofrem com criminalidades violentos e individu-

ais, não caracterizando-se por eventos isolados. Isso se deve, provavelmente, à presença

de facções criminosas que governam essas áreas. É posśıvel concluir que, de uma maneira

geral, a criminalidade em Niterói não deve ser analisada considerando a cidade como uma

região única, para que seja posśıvel levar em consideração a diversidade existente entre as

regiões, que influencia no comportamento da população. Só foi posśıvel encontrar padrões

no conjunto de dados analisado, dentro dos próprios bairros que compõem as regiões, após

a exploração das caracteŕısticas que impulsionaram os resultados.

Há uma disparidade no tratamento entre as zonas ricas e pobres, isso é, no modo

como a prefeitura gere cada área. Os bairros que não compõe a zona sul e centro sofrem

com o abandono de praticamente todas as poĺıticas públicas, até as mais básicas como
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iluminação pública e pavimentação, não são atendidos pelo Niterói Presente, que mostrou-

se eficaz nos últimos anos. Esse abandono dá liberdade para os criminosos que veem essas

áreas como alvo de ataque e a prefeitura não atende a essas regiões de forma eficaz.

Grande parte dos problemas relatados em algumas regiões são consequências de falta de

sinalização, informação aos moradores, baixo desempenho nas respostas de problemas

simples e as regiões tendem a ficar cada vez mais deterioradas f́ısica e socialmente. Essa

análise mostra que a violência e os crimes não são sempre motivados por facções criminosas

e dispôr policiamento em certos bairros não resolve as queixas mais comuns dos moradores.

Dentre os principais resultados obtidos na caracterização do conjunto de dados,

pode-se dizer que a maioria das propostas de contenção para os bairros mais afastados

são relacionados principalmente a poĺıticas públicas básicas e não por falta de policiamento

em si. Os bairros mais afastados não são contemplados pelo Niterói Presente e a poĺıcia

atua de frente a problemas de roubos e furtos, mas esses poderiam ser mitigados em

alguns bairros se não houvessem inúmeras obras com prazos indefinidos para acabar, falta

de iluminação, falta de faixa de pedestres, sinalização e fiscalização rodoviária. Ademais,

além dos resultados qualitativos observados nos mapas de calor, foi posśıvel confirmar, a

partir dos grafos de crimes e caracteŕısticas, a teoria de que as caracteŕısticas, individuais

ou simultâneas, de fato influenciam nos tipos de crime ou em sua incidência.

Um grande eqúıvoco está em acreditar que o problema de segurança pública se

resolve colocando mais policiais na rua. Estudos demonstraram que o aumento do poli-

ciamento ostensivo simples e puro não provoca diminuições significativas nos ı́ndices1. Já

o policiamento ostensivo espećıfico, em locais e horários de alto risco ou concentrado em

determinados tipos de crimes, mostrou resultados positivos. A análise feita neste traba-

lho vai ao encontro dessas afirmações, porque, de fato, nem todas atividades criminais

violentas são ao patrimônio ou podem ser mitigados com ação policial, por exemplo os

atropelamentos. A evidência até o momento, a partir da análise feita, sugere que colocar

mais policiais na rua pode aumentar a sensação de segurança da população, mas não

elimina a criminalidade em si, já que nem todas as atividades criminais são resolvidos ou

amenizados pela simples presença de policiais. O governo enfrenta grandes desafios para

executar de forma efetiva ações que promovam a segurança social. O fato de a crimina-

1Dados retirados de https://cesecseguranca.com.br/artigo/criminalidade-sete-teses-equi

vocadas/

https://cesecseguranca.com.br/artigo/criminalidade-sete-teses-equivocadas/
https://cesecseguranca.com.br/artigo/criminalidade-sete-teses-equivocadas/
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lidade nem sempre vir isolada também dificulta a criação de estratégias para melhoria

da segurança pública. A desarticulação de quadrilhas e facções criminosas demanda mais

do que apenas redirecionamento policial e melhoria nas respostas de problemas de in-

fraestrutura. Esse tipo de problema requer poĺıticas mais ŕıgidas e assistência de forças

da inteligência federal, pois as questões relacionadas ao tráfico envolvem também a segu-

rança nas fronteiras e o isolamento de áreas, que é prejudicial para todos os que habitam

as redondezas do local afetado.

As estratégias propostas neste projeto são de curto prazo, de forma a apenas au-

xiliar na contenção das atividades criminais, até que uma poĺıtica mais rigorosa e eficaz,

de longo prazo, possa ser institúıda na cidade. A violência e a criminalidade são proble-

mas intŕınsecos na sociedade e não problemas pontuais que podem ser resolvidos apenas

com direcionamento de patrulhas e instalação de câmeras. A violência no Brasil está

diretamente ligada à desigualdade social e ao fato de o Estado ser ausente em questões

básicas como saneamento, educação, saúde e no provimento de empregos, assim como foi

apontado na questão de iluminação pública. É preciso investir em mais do que policia-

mento, câmeras e cadeias. A ação mais urgente e necessária é a mudança de mentalidade

por parte dos gestores públicos que são responsáveis pela segurança pública. São eles

que lidam diretamente no planejamento de estratégias e entendem a dimensão da vio-

lência no Brasil. Há também o preconceito existente contra pessoas que cometem atos

infracionais, uma carga presente entre esses gestores. Isso dificulta o olhar de amparo e

desenvolvimento de poĺıticas públicas que irão agir preventivamente. Além disso, deve-se

entender que a segurança pública é um tema interseccionado com diversos outros setores

da sociedade. Entender o real sentido dessa problemática e suas dimensões é essencial na

elaboração de ações e estratégias por esses gestores. Entender que os fenômenos crimino-

lógicos são reflexos do quadro poĺıtico é fundamental e as ações preventivas precisam ser

direcionadas de forma ampla: investimento em escolas, hospitais, esportes e outras formas

de oferecer o desenvolvimento de habilidades é a melhor maneira de pensar a segurança

pública em longo prazo. A desarticulação do tráfico e das facções criminosas nas favelas e

comunidades também devem ser dimensionados e tratados como problemas cuja solução

ou mitigação é também a longo prazo e deve ser feita em conjunto com o governo federal.

Este trabalho realizou uma análise inicial da criminalidade de Niterói, num con-

texto pré-pandêmico e, dessa forma, não leva em consideração a mudança de cenário que
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o páıs enfrenta e irá enfrentar após a crise gerada pelo novo coronav́ırus. Os ı́ndices cri-

minais, suas incidências e motivações podem ser distorcidas ou alteradas nos próximos

meses e anos, assim como vem sendo alterado em 2021 e como foi em 2020.

5.1 Trabalhos Futuros

Vislumbra-se como trabalho futuro o desenvolvimento de ferramentas computaci-

onais e de monitoramento online que permitam coletar, analisar e correlacionar dados

utilizando técnicas baseadas em inteligência artificial, que possam identificar padrões com

maior assertividade e confiabilidade. Uma maneira de testar essas técnicas e avaliar seu

desempenho seria utilizar a UFF como primeiro espaço de estudo para essa iniciativa.

Isso, porque os campi são geograficamente bem delimitados e a comunidade acadêmica

tem mais conhecimento tecnológico, já que a tecnologia esteve sempre ou quase sempre

presente no cotidiano dessa comunidade, sugerindo que o uso de um aplicativo ou sis-

tema para monitorar as atividades criminais direcionadas à comunidade, dentro e fora

dos campi, seria facilmente implementada e a adaptação dos usuários seria simplificada,

além de possuir infraestutura adequada. Os dados obtidos desse teste poderiam ser com-

plementados com os dados dos monitoramentos já vigentes da prefeitura e ainda comple-

mentados pelos drones que estão em desenvolvimento nas pesquisas de segurança pública

da UFF, servindo de base inicial para um estudo de identificação de padrões por meio de

inteligência artificial.

Apresentar esses resultados em uma plataforma (aplicativo web ou para dispositivos

móveis), em um formato de dashboard seria de grande utilidade e simplicidade. Pode-se

também dispor esses dados de maneira personalizada para cada usuário.



Referências Bibliográficas
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Apêndice

Apêndice A - Código Mapas de Calor

1 import pandas as pd

2 import gmaps

3 import gmaps . da ta s e t s

4 import csv

5 import numpy as np

6 import os

7 import fo l ium

8 from fo l ium . p lug in s import HeatMap

9

10 arquivo = open ( ’ {nome do arquivo } . csv ’ )

11 coordenadas= np . l oadtx t ( ’ {nome do arquivo } . csv ’ ,

12 d e l i m i t e r=’ , ’ ,

13 unpack=True ,

14 dtype = f l o a t )

15 coord = csv . reader ( arquivo )

16 l i s t a = [ ]

17 f o r l i n h a in coord :

18 l i s t a . append ( l i n h a )

19 i=1

20

21 map {nome do arquivo} = fo l ium .Map( [ 4 8 . , 5 . ] , zoom start =6)

22 HeatMap( l i s t a ) . add to (map {nome do arquivo })

23 map {nome do arquivo } . save ( os . path . j o i n ( ’ ’ , ’map {nome do arquivo } . html ’ ) )
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