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Editorial
Vanessa Campagnac 
Editora da Revista Cadernos de Segurança Pública

Chegamos à 11ª edição da Revista Cadernos de Segurança Pública e o 
tema central desta publicação é o Uso de Evidências na Gestão da Segurança 
Pública. A ideia aqui é disseminar estudos realizados pelo Instituto de 
Segurança Pública em parceria com unidades das polícias fluminenses, 
focando no apoio qualificado por parte deste Instituto, principalmente no que 
se refere ao uso de dados para guiar a gestão da segurança pública. Com esta 
iniciativa, esperamos contribuir para a construção do conhecimento acerca de 
questões criminais no estado do Rio de Janeiro. 

Diante das diversas mudanças institucionais pelas quais a segurança 
pública fluminense tem passado, o uso de evidências para nortear sua gestão 
se torna ainda mais premente: é somente com análise criminal acurada e 
qualificada que podemos visualizar padrões de crimes e estabelecer correlações 
entre ocorrências, com vistas à sua redução. E esta premissa está totalmente 
alinhada à função precípua do Instituto de Segurança, a de apoiar as polícias 
do estado do Rio de Janeiro no uso de informações. 

Dessa forma, aqui são apresentados seis estudos que mostram como o 
uso de informações pode levar a melhores tomadas de decisão, com base em 
evidências científicas. Apresentamos, pois, análises criminais acuradas que 
propiciam o policiamento orientado ao problema e uma gestão mais efetiva 
frente às múltiplas carências de recursos, ferramentas de monitoramento 
de crimes e a descrição de projetos-piloto realizados em unidades tanto da 
Secretaria de Estado de Polícia Militar como da Secretaria de Estado de 
Polícia Civil. 

O primeiro artigo desta edição traz um estudo sobre as circunstâncias 
relacionadas à ocorrência de letalidade violenta no estado do Rio de Janeiro. 
Esta editora, Renata Araújo e Vinícius Lopes Diniz assinam este trabalho, 
que tem por objetivo a atribuição das circunstâncias principais relacionadas 
às mortes intencionais (tráfico de drogas, milícia, intervenção de agente 
do Estado, latrocínio, relação interpessoal ou outras). O texto defende que 
conhecer as condições que levam à ocorrência de uma morte violenta tem 
importância basilar para a sua prevenção e coibição: só é possível desenhar 
e implementar políticas públicas factíveis de redução de homicídios quando 
entendemos quais circunstâncias levam à morte. Com este estudo, o Instituto 
de Segurança Pública dá mais um passo em direção ao entendimento das 
dinâmicas da letalidade violenta no estado do Rio de Janeiro.

Bárbara Caballero (Mestre em Economia e Coordenadora de Estatística 
do Instituto de Segurança Pública) e Bruno Ottoni (Doutor em Economia 
e Pesquisador Associado do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas) expõem no segundo artigo um exemplo de metodologia 
de análise criminal. Ao criarem o Índice de Violência Armada, ferramenta 
de monitoramento que utiliza dados de vitimização por arma de fogo e de 



confrontos, os autores destacam suas possibilidades de uso, a qual pode 
ser reaplicada em diversos recortes espaciais do estado do Rio Janeiro, 
principalmente focando em outras unidades, como em áreas de batalhão da 
Secretaria de Estado de Polícia Militar e em circunscrições de delegacia da 
Secretaria de Estado de Polícia Civil. Esta é mais uma possibilidade de uso 
de dados para qualificar a gestão da segurança pública, com ferramentas de 
análise e monitoramento específicas para apoiar as necessidades analíticas das 
polícias. 

Os artigos seguintes tratam da descrição de quatro projetos-piloto 
realizados pelo Instituto de Segurança com quatro unidades policiais: três 
da Secretaria de Estado de Polícia Militar e uma da Secretaria de Estado de 
Polícia Civil. Assim, o terceiro artigo aqui encartado trata do 9º Batalhão 
de Polícia Militar e foi escrito por Julia Guerra Fernandes (Mestre em 
Economia), Elisângela Oliveira (Mestranda em Sociologia e Direito), ambas 
Analistas do Instituto de Segurança Pública, e Joana Monteiro, ex Diretora-
Presidente do ISP. As autoras expõem as dificuldades encontradas na 
unidade, seus indicadores criminais e como o ISP apoiou a equipe do batalhão 
quanto ao uso de informações criminais. Os resultados apresentados dizem 
respeito a quedas expressivas dos indicadores prioritários da área. No geral, 
as informações utilizadas foram fundamentais para que a unidade alcançasse 
resultados efetivos de redução de criminalidade.   

A experiência da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas – DRFC é o 
tema do quarto artigo, assinado pela equipe do ISP (Renata Araújo – Delegada 
de Polícia Civil; Leonardo D’Andrea Vale – Major da Polícia Militar; Bárbara 
Caballero – Mestre em Economia; Vanessa Campagnac – Doutora em Ciência 
Política; e Jonas Pacheco – Mestrando em Ciências Sociais). Na oportunidade 
são descritas as ações realizadas pela DRFC no que se refere ao enfrentamento 
ao roubo de cargas em território fluminense durante o ano de 2018. No geral, 
é mostrado como a integração das forças de segurança e o uso de informações 
tiveram fundamental importância para a obtenção de efeitos positivos de 
redução desse tipo de roubo. 

O quinto artigo desta edição, escrito por Julia Guerra Fernandes (Mestre 
em Economia) e Thiago Garcia Faleiros (Graduando em Ciência Política), 
descreve as experiências de gestão do 2º Batalhão de Polícia Militar. O 
foco principal deste artigo é apresentar, além da análise do cenário e dos 
indicadores criminais relativos à área estudada, o cruzamento entre as áreas de 
incidência desses indicadores com as áreas de patrulhamento delimitadas pela 
própria unidade. Os resultados alcançados pela unidade também estão aqui 
contemplados, e se apresentam também como consequências do estímulo, por 
parte do ISP, à sistematização de informações da unidade, principalmente no 
que se refere à digitação e organização de suas ordens de policiamento. 

Encerrando esta edição, o sexto artigo trata do trabalho realizado pelo 7º 
Batalhão de Polícia Militar. A analista do ISP e Mestranda em Sociologia 
e Direito, Elisângela Oliveira, descreve o cenário no qual se encontrava 
a unidade, as medidas baseadas em evidências por ela adotadas, além dos 
resultados alcançados durante o período do projeto-piloto. Como destaque, a 
autora enfatiza a seção de análise criminal da unidade, criada pelo comando 
estudado como forma de estimular o registro de informações e o uso de dados, 



práticas essenciais para a gestão da segurança pública.

Com os artigos desta edição, sobre o Uso de Evidências na Gestão da 
Segurança Pública, o Instituto de Segurança Pública afirma, mais uma vez, seu 
compromisso com sua função primordial de suporte às polícias fluminenses, 
apoiando-as no que se refere, especialmente, à qualificação da análise criminal. 
Nossa premissa vai, ainda, além: somente diagnósticos precisos, com base em 
evidências empíricas, propiciam que ações policiais sejam específicas, focadas 
em problemas específicos e orientadas para o problema, o que contribui para 
que soluções adequadas possam ser pensadas e implementadas. Boa leitura!
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Resumo 
Este trabalho busca identificar as principais circunstâncias que ensejaram a ocorrência de letalidades violentas no 
estado do Rio de Janeiro, utilizando como recorte uma amostra representativa do ano de 2015. Foram identificadas 
características de crimes letais por meio da atribuição de suas circunstâncias principais (tráfico de drogas, milícia, 
intervenção de agente do Estado, latrocínio, relação interpessoal ou outras). Conhecer as condições que levam à 
ocorrência de uma morte violenta tem importância basilar para a sua prevenção e coibição: só é possível desenhar e 
implementar políticas públicas factíveis de redução de homicídios quando entendemos quais circunstâncias levam à 
morte. Com este estudo, o Instituto de Segurança Pública – ISP dá mais um passo em direção ao entendimento das 
dinâmicas da letalidade violenta no estado do Rio de Janeiro.

Palavras-chave 
Letalidade violenta, circunstâncias de crimes letais, Rio de Janeiro.

* Com colaboração de Luciano de Lima Gonçalves, Doutorando em Organização e Gestão do Território pela UFRJ 
e Pesquisador do Instituto de Segurança Pública (cartografia temática) e Afonso Borges, Estatístico, Mestrando em 
Estatística pela UFRJ e Analista do Instituto de Segurança Pública (amostragem).

As opiniões e análises contidas nos artigos publicados pela revista Cadernos de Segurança Pública são de inteira
responsabilidade de seus autores, não representando, necessariamente, a posição do Instituto de Segurança Pública.
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Introdução

O estudo ora apresentado foi motivado por uma pergunta fundamen-
tal: por que as pessoas morrem no estado do Rio de Janeiro? Excluindo 
aqui as mortes por causas naturais, já bem caracterizadas pela área da saú-
de, o entendimento das mortes relacionadas a causas violentas ainda se 
configura como um desafio para estudiosos do fenômeno. Conhecer as 
condições que levam à ocorrência de uma morte violenta tem importância 
basilar para a sua prevenção e coibição: só é possível desenhar e implemen-
tar políticas públicas factíveis de redução de homicídios quando entende-
mos quais as circunstâncias que levam à morte.

Nesse sentido, tendo em mente que diferentes tipos de mortes violentas 
ensejam políticas distintas para sua prevenção e redução, este trabalho pro-
põe aprofundar o entendimento desse fenômeno, apresentando, mediante 
informações contidas no Sistema de Controle Operacional da Secretaria 
de Estado de Polícia Civil, elementos que levam à ocorrência de letalidade 
violenta em território fluminense. 

Entretanto, o estudo sobre motivação de crimes é um desafio na ativi-
dade de estatística e análise criminal. A identificação da motivação de um 
crime é tarefa extremamente complexa, relacionada a uma ação individual. 
Segundo o dicionário Houaiss1, motivar é o “ato ou efeito de motivar”, ou, 
ainda, o “conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensi-
dade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprias 
da atividade individual”. Dessa forma, tal caráter individual e subjetivo das 
motivações acaba por acarretar uma significativa ausência dessas informa-
ções nos sistemas policiais.

Dada a dificuldade de caracterização de motivação, dificuldade esta 
que ocorre desde o momento inicial do registro na delegacia até o fim do 
processo de investigação, o que se pretende neste estudo é apresentar uma 
tipologia de casos a partir de critérios objetivos, permitindo atribuir às 
ocorrências de mortes violentas analisadas uma circunstância determinada. 
Com isso, o Instituto de Segurança Pública – ISP dá mais um passo em 
direção ao entendimento das dinâmicas da letalidade violenta no estado 
do Rio de Janeiro.

1. Metodologia

Inspirado por estudo prévio do Instituto de Segurança Pública sobre 
as principais circunstâncias ou motivações que ensejaram a ocorrência de 
letalidades violentas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro no ano de 
20142, o trabalho em tela apresenta um panorama semelhante, utilizando 
como recorte uma amostra representativa de tais casos para todo o estado 
do Rio de Janeiro no ano de 2015. A escolha do ano de 2015 foi, pois, 
uma decisão metodológica que pressupõe que os casos analisados, após três 

1 - HOUAISS, Antônio & VILLAR, 
Mauro de Salles. Dicionário Houaiss 
da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2001.
2 - DIRK, Renato & MOURA, Lílian 
de. As motivações nos casos de letalida-
de violenta da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro. Revista Cadernos de 
Segurança Pública. Rio de Janeiro, ano 
9, nº 08, 2017. Disponível em: <http://
www.isprevista .r j.gov.br /downlo-
ad/Rev20170802.pdf>. Acessado em: 
30/01/2019.
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anos, já possuem elementos suficientes a serem pesquisados.

No ano de 2015, foram contabilizadas 5.010 vítimas de letalidade vio-
lenta no estado do Rio de Janeiro, sendo a maioria vitimizada na Baixada 
Fluminense (34,0%) e por homicídio doloso (83,8%).

A partir desse panorama, para a realização deste estudo foi selecionada 
uma amostra representativa dos registros de letalidade violenta do estado 
do Rio de Janeiro do ano de 2015 lavrados pela Secretaria de Estado de 
Polícia Civil, incluindo, portanto, quatro títulos criminais: homicídio do-
loso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção 
de agente do Estado. 

Considerando o total de 5.010 vítimas de letalidade violenta, foram 
sorteados 550 registros de ocorrência, contendo 594 vítimas, de forma a 
compor uma amostra estratificada com alocação proporcional ao tamanho, 
onde cada região do estado (Capital, Baixada Fluminense, Grande Nite-
rói3 e Interior) é um estrato, e a proporção de registros de ocorrência dentro 
de cada estrato na amostra é equivalente à da população4. O intervalo de 
confiança estabelecido foi de 95,0%, com margem de erro de 3,0% para o 
total de casos. No geral, tal metodologia permite a comparabilidade dos 
resultados entre tais regiões.  

Gráficos 1 e 2 – Vítimas de letalidade violenta – estado do Rio de Janeiro – 2015
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3 - Essa região engloba os municípios de 
Niterói, Maricá e São Gonçalo. 
4 - Neste estudo trabalharemos com nú-
mero de casos, e não de vítimas, a fim de 
compatibilizar as diferentes metodologias 
de agregação que serão aqui utilizadas. 
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Quando analisamos as circunstâncias encontradas por região do es-
tado, vemos que a Baixada Fluminense concentra a maior parte dos ca-
sos incluídos na amostra, com 34,0%, seguida da Capital, com 30,4%, e 
do Interior, com 24,2%.  Da mesma forma, a região da Grande Niterói 
concentrou o menor percentual de casos da amostra, 11,5%, informação 
compatível com o universo de casos do ano de 2015.

Para cada caso constante na amostra foi analisada, por policiais civis 
lotados no ISP, toda a documentação pertinente nos sistemas da Secretaria 
de Estado de Polícia Civil. Assim, os casos selecionados foram analisados 
mediante informações constantes do Sistema de Controle Operacional – 
SCO, por meio da leitura de diversos documentos, tais como: 

•	 Registros de Ocorrência; 

•	 Registros de Aditamento; 

•	 Termos de Declarações; 

•	 Informações sobre Investigação; 

•	 Portarias; 

•	 Despachos do Delegado de Polícia; 

•	 Relatórios de Investigação; 

•	 Relatórios de Inquérito; 

•	 Representações de Medidas Cautelares de Prisões Temporárias e 
Prisões Preventivas; 

•	 Decisões de Indiciamento; 

•	 Decisões de Não Indiciamento;

•	 Autos de Prisão em Flagrante; 

•	 Autos de Reconhecimento; 

Gráfico 3 – Casos de letalidade violenta da amostra – regiões do estado 
do Rio de Janeiro – 2015
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•	 Correspondências Internas e Ofícios; e 

•	 Autos de Qualificação e Interrogatório. 

Entretanto, antes de iniciar a análise dos registros, foi necessário definir 
critérios e tipologias para as diversas formas de apresentação das motivações 
já utilizadas em outros trabalhos sobre o tema. Ocorre que ao consultar es-
ses trabalhos não se verifica um consenso sobre as tipologias empregadas. 

Em 2012, o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, 
quando da Campanha pela Preservação da Vida – “Conte até 10”, publicou 
as diversas tipologias que são utilizadas em vários estados da federação, 
onde se constata a existência de diversas formas de apresentação, dificul-
tando a consolidação de uma metodologia mais abrangente5. 

Além da inexistência de critério uniforme, outro problema é que grande 

parte das delegacias de polícia deixa de preencher os formulários de clas-

sificação, do que resulta um número considerável de homicídios cuja causa 

não foi informada, além daqueles em que é ignorada, e do uso da categoria 

“outros” ou “outras causas” para classificação de casos. Este grupo repre-

senta um número muito grande de homicídios, chegando a ser, em alguns 

estados, superior a todas as demais categorias de causas (CNMP, 2012). 

Notou-se também elevado número de casos em que a motivação do 
crime não havia sido identificada. Especificamente no caso do estado do 
Rio de Janeiro, segundo os dados fornecidos pela Secretaria de Estado de 
Polícia Civil e mencionados no estudo, para 85,4% dos casos de homicídio 
os motivos não foram determinados (não informado, ignorado e outros).

5 - Disponível em: <http://www.cnmp.
gov.br/portal /images /stories / Noti-
cias/2012/Apresentao2.pdf>. Acessado em 
setembro de 2018.
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É incontestável a dificuldade do policial em encontrar informações que 
o leve a identificar o motivo do crime, seja no momento do registro, seja 
durante a investigação, ou até mesmo depois da mesma já concluída. A 
motivação é algo que exige uma maior produção de provas e aprofunda-
mento da atividade de investigação, pois é elemento interno da mente do 
autor, havendo casos em que não é possível decifrar essa motivação – são 
os casos em que, na investigação policial, há o indiciamento do autor, mas 
não ficam bem definidos os motivos de sua ação.

Essa ausência de informações leva a um elevado número de casos in-
determinados, pois quando a pesquisa se propõe a identificar estritamente 
a motivação, buscando apenas o estímulo mental do agente, muitos casos 
ficam sem qualquer resposta, porque mesmo uma análise profunda e por-
menorizada dos documentos produzidos não é suficiente para decifrar o 
motivo. Existem ainda os casos para os quais não há informações sobre o 
autor (autor não identificado). Estes estão ainda mais distantes da identifi-
cação da motivação, pois não há o que se falar em termos de identificação 
da motivação do crime sem saber sequer sobre sua autoria.

Ocorre que, embora ausentes as informações sobre o motivo do crime, 
existem características que são encontradas na cena do crime (mecânica) 

Figura 1 – Motivação de crimes de homicídio segundo CNMP – Rio de 
Janeiro – janeiro de 2011 a setembro de 2012

Fonte: CNMP, 2012.
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que, mesmo sem a identificação do autor ou o motivo de sua ação, já dese-
nham uma circunstância própria com indicadores comuns a outros casos já 
determinados, funcionando como evidências que direcionam o investiga-
dor/analista às conclusões sobre a possível circunstância. 

O detalhamento das informações, por sua vez, permite aos gestores “desa-

gregarem” os dados, superando, dessa forma, a tendência de as ocorrências 

serem tratadas a partir da tipologia penal. Assim, por exemplo, não há 

mais sentido em se tratar estatisticamente fenômenos tão diversos quando 

um assalto a banco e um assalto a um jovem na saída de um bar sob a 

mesma denominação de “roubo”. Pelas mesmas razões, um rótulo relati-

vamente preciso, como “incêndio premeditado”, pode se referir, indiscri-

minadamente, a problemas muito diferentes como vandalismo, psicopatia, 

destruição de evidência criminal, crime econômico e intimidação crimi-

nosa (Goldstein, 1990). Ao desagregar informações, criando-se classifica-

ções mais específicas, as tendências criminais são mais bem identificadas, 

o que fornece indicadores mais precisos sobre as medidas preventivas a 

serem tomadas6.

Dessa forma, o estudo ora apresentado não pretende concluir uma in-
vestigação criminal de crimes de letalidade violenta com a mera análise das 
circunstâncias do crime, o que se busca é encontrar um padrão de dados 
objetivos do crime e a partir desses dados enquadrá-lo numa circunstân-
cia própria. Muda-se assim o foco da “pesquisa de motivação”, olhando-se 
mais para a “circunstância do crime” (local, mecânica e vítima) e menos 
para o autor (motivação interna), resultando no aumento de casos com 
determinação. 

O objeto deste estudo, pois, passa a ser a identificação da circunstância 
do crime, buscando as particularidades que caracterizam um fato, uma si-
tuação e, ainda, aquilo que os acompanham. Aqui, as circunstâncias foram 
definidas de acordo com as seguintes categorias: tráfico de drogas, milícia, 
intervenção de agente do Estado, latrocínio, relação interpessoal (brigas/
discussões em bares/festas) ou outras (trânsito, embriaguez, bala perdida, 
etc.), além dos casos classificados como sigilosos pela autoridade policial 
e os casos para os quais as circunstâncias não puderam ser determinadas. 

De forma mais detalhada, o estudo dividiu as circunstâncias da seguin-
te forma:

a)  Tráfico de drogas – circunstância baseada no mercado de drogas, 
podendo ser decorrente de dívida, acerto, disputa de ponto de venda, 
desentendimento entre traficantes e usuários de entorpecentes, além de 
confronto entre traficantes. O simples fato de a vítima ser usuária ou ter 
envolvimento com o tráfico de drogas não caracteriza essa circunstância. 
Nestes casos, muitas vezes, a circunstância foi caracterizada como 
indeterminada7;

b)  Milícia – circunstância decorrente de grupo armado atuante em 

6 - ROLIM, Marcos. A síndrome da rai-
nha vermelha. Policiamento e Segurança 
Pública no séc. XXI. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar. Oxford, Inglaterra: University 
of Oxford. Centre for Brazilian Studies, 
2006, p. 260.

7 - Importante deixar claro que a metodo-
logia utilizada neste estudo não se baseou 
apenas no local do evento como indicação 
de morte associada ao tráfico de drogas, já 
que tal feito poderia imputar muitas mor-
tes relacionadas ao tráfico de drogas sem 
tal confirmação. Assim, mesmo que haja o 
conhecimento de que um determinado lo-
cal seja dominado pelo tráfico de drogas, 
não foi imputada tal circunstância ao 
evento ocorrido nesta localidade. Ao con-
trário: a determinação das circunstâncias 
foi baseada na leitura das peças citadas, 
independentemente das condições socioes-
paciais de onde o evento ocorreu. 
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determinada comunidade, podendo a morte ser de usuários de drogas, 
de criminosos da localidade, de disputa entre milicianos, acerto;

c)  Intervenção de agente do Estado – circunstância baseada na relação 
de confronto entre agentes do Estado, em serviço ou de folga, com 
criminosos em estado de legítima defesa e no exercício do cumprimento 
do dever legal;

d)  Latrocínio – circunstância decorrente de crime contra o patrimônio 
durante o qual houve morte da vítima do assalto ou do assaltante;

e)  Relação interpessoal – circunstância baseada na relação entre pessoas 
conhecidas e/ou desconhecidas, podendo ter motivos diversos (afetivo, 
vingança, rivalidade, discussões, legítima defesa, cobrança de dívida);

f )  Outras – situações decorrentes de acidente de trânsito, embriaguez, 
“bala perdida”, dentre outras;

g)  Indeterminada – casos para os quais não foi possível identificar ou 
concluir por uma circunstância específica; e

h)  Sigiloso – para casos classificados como de natureza sigilosa pela 
Secretaria de Estado de Polícia Civil não há informações disponíveis a 
serem consultadas, não sendo possível acessar os dados a eles referentes 
para compor a análise aqui pretendida. Apesar de esta categoria não se 
tratar exatamente de uma circunstância de crime, a decisão metodológica 
foi a de indicar tal categoria sempre que aplicável. 

Vale mencionar que dentre as categorias expressas acima estão inclu-
ídos os procedimentos cujas motivações e circunstâncias já estão deter-
minadas pelo próprio detalhamento da ocorrência, como ocorre com as 
mortes por intervenção de agente do Estado e latrocínios (roubos seguidos 
de morte), por exemplo. Nestes casos, portanto, não houve necessidade 
de uma reanálise do fato, já que o detalhamento atribuído pela autoridade 
policial já determinava a própria circunstância.

2. Resultados

2.1. Circunstâncias encontradas
Utilizando uma amostra representativa por região do estado, num total 

de 550 casos, quando analisamos as circunstâncias de letalidade violenta 
no estado do Rio de Janeiro em 2015 vemos que não foi possível identificar 
as circunstâncias de morte da maior parte dos casos estudados8 (52,7%). A 
circunstância interpessoal, a qual pode se referir, como já mencionado, a 
interações letais entre pessoas conhecidas ou desconhecidas, é a categoria 
com o maior número de casos, pois é nela que posicionamos 14,7% deles, 
enquanto tráfico de drogas corresponde a 12,5% e morte por intervenção 
de agente do Estado a 11,6%. 

Com relação à categoria outras, as circunstâncias encontradas disseram 
 8 -  Detalharemos as indeterminações em 
seção adiante.
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respeito a, principalmente, “bala perdida” (três casos), cobrança de dívida 
(dois casos) e um policial morto por ter sido identificado como tal. As 
outras circunstâncias estão relacionadas a acidente de trânsito e morte de 
assaltante. Ainda, foram encontrados inquéritos de dez casos que estão sob 
sigilo policial, sobre os quais não se pôde pesquisar.

Do total de casos, é interessante notar que aqueles cujas circunstân-
cias de morte estão relacionadas ao crime organizado (tráfico de drogas 
e milícia) somam 14,7%. Número relativamente baixo face à quantidade 
de indeterminações encontrada na amostra. Caso contássemos somente os 
casos para os quais foi possível determinar a circunstância, este número 
subiria para 31,2% da amostra, embora sem representatividade estatística 
na população total.

As proporções encontradas das circunstâncias de letalidade no âmbito 
da pesquisa ora apresentada estão, de alguma forma, relacionadas a uma 
outra estimativa realizada pelas Nações Unidas: de acordo com relatório 
do USAID9 de 2016, dados do UNODC – Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime – estimam que 30% dos homicídios na América 
Latina estão ligados a gangues ou ao crime organizado, com as menores e 
maiores estimativas variando entre 7% e 43%, respectivamente (2014). O 
mesmo relatório estima que, nas Américas, as violências familiar e aquela 
realizada pelo parceiro íntimo representam 8,6% de todos os homicídios10.    

No gráfico a seguir é possível observar a composição das motivações 
encontradas na pesquisa para as regiões do estado.

9 - USAID. What works in redu-
cing community violence: a meta-
-review and field study for the nor-
thern triangle. 2016.  Disponível em: 
<https://www.usaid.gov/sites/default/
f iles /USAID-2016-What-Works-in-
-Reducing-Community-Violence-Final-
-Report.pdf>. Acessado em setembro de 
2018.

10 - Segundo dados do Dossiê Mulher 
divulgado em 2018, “companheiros e ex-
-companheiros corresponderam a 12,6% 
(48) dos acusados [de homicídio doloso 
ou feminicídio]. Ou seja, de acordo com 
os dados do Rio de Janeiro em 2017, por 
semana pelo menos uma mulher foi víti-
ma de homicídio doloso tendo como acusa-
do seu companheiro ou ex-companheiro” 
(MORAES & MANSO, 2018:21). MO-
RAES, O. C. & MANSO, F. V. (orgs.) 
Dossiê Mulher 2018. 13ª versão. Rio 
de Janeiro: Riosegurança. Instituto de 
Segurança Pública, 2018. Disponível 
em: <http://arquivos.proderj.rj.gov.br/
isp_imagens/uploads/DossieMulher2018.
pdf>. Acessado em setembro de 2018.

Gráfico 4 – Circunstâncias de letalidade violenta – estado do Rio de Janeiro – 2015
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Segundo o Gráfico 5, no que se refere às circunstâncias de letalida-
de violenta encontradas para casos ocorridos na Baixada Fluminense, as 
indeterminações são predominantes, com 58,3% do total de casos dessa 
região. Em seguida, temos 12,3% de crimes motivados por questões in-
terpessoais e circunstâncias relacionadas ao tráfico de drogas com 11,8%. 
Apesar de termos encontrado somente 12 casos cujas circunstâncias de 
morte estão relacionadas à atividade de milícias, deve-se salientar que dez 
deles foram encontrados na Baixada Fluminense, representando 5,3% das 
circunstâncias de letalidade dessa região. Os outros dois foram localizados 
na Capital.

Na Capital, para além das circunstâncias indeterminadas, a categoria 
predominante foi aquela relacionada à intervenção de agente do Estado, 
com 21,6% do total de vítimas dessa região. Como mencionado anterior-
mente, tal categoria já é dada pela própria titulação do crime, facilitando 
o trabalho de análise das informações. Importante notar que esse número, 
na Capital, é maior do que a soma dessa mesma circunstância nas outras 
três regiões do estado (em números absolutos). Como terceira circuns-
tância mais encontrada, temos as relações interpessoais, que vitimaram 
13,2%. Ainda, note-se que a circunstância relacionada ao tráfico de drogas 
na Capital vitimou pessoas em menor proporção do que nas outras três 
regiões do estado.

De acordo com as diferentes dinâmicas da letalidade violenta encon-
tradas no Interior do estado, vemos que, mesmo com menos ocorrências 
em números absolutos, tal região apresentou maior quantidade de leta-

Gráfico 5 – Casos de letalidade violenta por região e circunstâncias – 2015 (valores 
percentuais)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.
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lidade violenta categorizada como circunstância interpessoal do que os 
outros três recortes espaciais aqui utilizados, somando 21,8%. Isso pode 
ser atribuído às diferenças de sociabilidade lá encontradas, conforme será 
debatido adiante. Entretanto, para a mesma região encontramos 15,8% de 
ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. 

A região da Grande Niterói é aquela que concentra o menor número de 
registros, sendo sua maioria vitimada por circunstâncias indeterminadas 
(42,9%). Como segunda circunstância mais encontrada temos a interven-
ção de agente do Estado, com 23,8% dos casos dessa região no ano de 
2015. Neste ponto, vale ressaltar que a região da Grande Niterói apresenta, 
proporcionalmente, mais intervenções letais do que as outras três. Tráfico 
de drogas aparece como a terceira circunstância mais encontrada nessa re-
gião quando consideradas as letalidades violentas (15,9%).

Mesmo que a amostra utilizada para este estudo tenha sido estratifica-
da por regiões do estado, apresentamos na Tabela 1 acima os resultados da 
amostra por circunstâncias, como uma informação adicional. Assim, ape-
sar de não podermos extrapolar as informações contidas na tabela acima 
para a população do estado, nela apresentamos a distribuição das catego-
rias encontradas na amostra para cada região do estado. 

Assim, quando analisamos a distribuição das indeterminações dentre 
as regiões do estado, vemos que, na amostra, esta condição aparece mais 
fortemente na Baixada Fluminense, com 109 casos. Em seguida, a Capital 
e o Interior apresentam números próximos de casos cujas circunstâncias 
de morte não puderam ser determinadas, contando com 78 e 76, respecti-
vamente. Na região da Grande Niterói foram encontrados 27 registros na 
mesma situação.

A circunstância interpessoal foi encontrada mais intensamente no In-
terior, como mencionado acima, com 29 casos nessa categoria. Com rela-
ção ao tráfico de drogas, vemos que a maior quantidade de registros nessa 
categoria está na Baixada Fluminense (22), seguido de perto do Interior 
do estado, com 21. No que se refere à intervenção de agente do Estado, fo-
ram encontrados na amostra 27 casos na Capital, enquanto foi encontrado 
somente um relacionado a esta circunstância no Interior do estado. Já com 
relação às circunstâncias relacionadas a milícias, encontramos dez casos 
localizados na Baixada Fluminense, e outros dois na Capital.

 

interpessoal
tráfico de 
drogas

intervenção 
estatal latrocínio milícia outras sigiloso indeterminada total

Baixada Fluminense 23 22 12 5 10 3 3 109 187
Capital 22 16 36 2 2 8 3 78 167
Interior 29 21 1 2 0 1 3 76 133

Grande Niterói 7 10 15 3 0 0 1 27 63
total 81 69 64 12 12 12 10 290 550

Circunstâncias de letalidade violenta
Regiões do estado

Tabela 1– Casos da amostra por circunstâncias de letalidade violenta – regiões do estado do Rio de Janeiro – 2015 
(valores absolutos)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.
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2.2 Circunstâncias indeterminadas
Importante contextualizar os dados acima sobre circunstâncias encon-

tradas com aqueles sobre o resultado investigativo da Secretaria de Estado 
de Polícia Civil em procedimentos de crimes de letalidade violenta regis-
trados no ano de 2015, conforme divulgado pelo Instituto de Segurança 
Pública. A alta taxa de indeterminação encontrada para a pesquisa ora 
apresentada deve ser interpretada a partir dos dados de elucidação11 de 
crimes letais do mesmo ano, conforme abaixo:

Conforme a série histórica apresentada acima, vemos que a taxa de 
elucidação no estado do Rio de Janeiro tem girado em torno dos 20%. 
Olhando mais detidamente para a taxa de elucidação de 2015 (ano de in-
teresse da pesquisa), temos a seguinte composição por regiões do estado no 
segundo semestre daquele ano:

11 - Neste contexto, elucidação se refere à 
determinação da autoria do crime no âm-
bito do inquérito criminal. Como método, 
os resultados referem-se a registros de ocor-
rência lavrados no mínimo 18 meses antes 
da publicação, de forma a garantir um 
intervalo de tempo mínimo para a possí-
vel conclusão da investigação. Para esta 
contabilização são usados os números de 
casos, e não o de vítimas. Dados comple-
tos em: <http://www.ispdados.rj.gov.br/
elucidacao.html>. Acessado em setembro 
de 2018.

Gráfico 6 – Taxa de elucidação criminal de letalidade violenta – estado 
do Rio de Janeiro – 2013 a 2016

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia 
Civil.
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Gráfico 7 – Taxa de elucidação criminal de letalidade violenta – regiões 
do estado do Rio de Janeiro – segundo semestre de 2015
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Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia 
Civil.

Considerando as regiões do estado no segundo semestre de 2015, a 
letalidade violenta ocorrida na Baixada Fluminense apresenta o menor 
percentual de elucidação, 14,6%. O Gráfico 7 mostra ainda que na Ca-
pital 21,7% dos casos foram elucidados e na região da Grande Niterói fo-
ram 19,8%. No Interior, onde não há atuação da Divisão de Homicídios, 
28,4% dos casos foram elucidados. Há de se fazer uma ressalva sobre os 
números encontrados para o Interior do estado: deve ser considerado que 
os crimes lá ocorridos podem apresentar menor complexidade investiga-
tiva do que aqueles localizados na Capital e na Região Metropolitana, já 
que no Interior os crimes caracterizados como interpessoais representaram 
21,8% dos casos, e, no geral, as dinâmicas sociais lá encontradas favorecem 
a identificação de vítimas e de autores por parte das forças policiais.

Os dados acima demonstram a existência de obstáculos encontrados 
pela PCERJ quando da investigação desses casos. Da mesma forma, esta-
pesquisa sobre as circunstâncias que motivaram a ocorrência de letalida-
des violentas no estado também retornou um alto grau de indetermina-
ção. Neste tocante, é importante salientar que o elevado número de casos 
indeterminados encontrado na pesquisa pode ser justificado exatamente 
pela dificuldade enfrentada pela polícia em realizar investigações em áreas 
dominadas por grupos criminosos. Os crimes praticados por organiza-
ções criminosas se destacam pela complexidade de atuação e utilização de 
meios de violência para intimidação de pessoas, impondo o silêncio para 
assegurar a impunidade das ações delituosas.

Ainda, o medo de retaliação é um grande obstáculo para a elucidação 
de crimes, e isso se configura em dificuldade de obtenção de testemu-
nhos, de delação de envolvidos e até mesmo de imagens de câmeras de 
segurança. Dessa forma, o modelo de investigação criminal tradicional 
tende a não funcionar quando da investigação de crimes dessa natureza, 
sendo necessária a utilização de medidas investigativas de inteligência, tais 
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como infiltrações de agentes e quebras de dados sigilosos (telefônicos). 
Entretanto, tais medidas dependem de autorização judicial, o que torna a 
conclusão da investigação lenta, impossibilitando, inicialmente, apontar 
uma circunstância.

Com o objetivo de melhor entender a configuração das indetermina-
ções encontradas nesta pesquisa, apresentamos abaixo mapas em que po-
demos ver onde se concentram os casos cuja circunstância de letalidade 
violenta não pôde ser determinada. 

Nos dois mapas abaixo temos as oito áreas do estado com as maiores 
concentrações de casos de letalidade violenta com circunstâncias inde-
terminadas. Tais áreas devem ser correlacionadas com as áreas sob foco 
especial12, numa tentativa de melhor entender o fenômeno. Somente no 
município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense foram encontradas 
seis delas. No Mapa 1 é possível observar seis manchas de indetermina-
ções: uma delas dentro dos limites do município de Nova Iguaçu, com 
nove casos cujas circunstâncias de morte não puderam ser determinadas 
pela pesquisa; outra na Zona Norte do município do Rio de Janeiro, com 
oito casos; a terceira concentração se encontra nos limites dos municípios 
de Nova Iguaçu e Belford Roxo, apresentando cinco casos; mais uma man-
cha se encontra sobreposta às cidades de Belford Roxo, Mesquita e Nova 
Iguaçu (com seis casos); outra com dez casos nos municípios de São João 
de Meriti, Mesquita e Nilópolis; e uma última mancha, contendo cinco 
casos, que abarca parte dos municípios de Duque de Caxias, São João de 
Meriti e Rio de Janeiro. Já no Mapa 2, podemos ver outras duas manchas 
de concentração de casos cujas circunstâncias de morte não foram deter-
minadas, mas agora no Interior do estado, no município de Cabo Frio, 
uma contendo cinco casos e outra seis. 

12 - As áreas sob foco especial, ou áreas 
vulneráveis, conforme definição do Ins-
tituto de Segurança Pública, foram cons-
truídas a partir de um estudo detalhado de 
diversas fontes e conceitos utilizados atu-
almente: aglomerado subnormal (IBGE), 
área de comunidade (IPP) e o conheci-
mento tácito das equipes dos batalhões de 
Polícia Militar do estado.
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Mapa 1 – Áreas com maiores concentrações de letalidade violenta com circunstâncias indeterminadas – Capital e 
Baixada Fluminense – 2015 

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

Mapa 2 – Áreas com maiores concentrações de letalidade violenta com circunstâncias indeterminadas – Interior 
(Cabo Frio) – 2015

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.
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É interessante notar que as áreas com as maiores concentrações de le-
talidade violenta com circunstâncias indeterminadas mostradas nos mapas 
estão subscritas a áreas sob foco especial. Tal caracterização corrobora o 
que foi mencionado anteriormente: nessas áreas as possibilidades de in-
vestigação são mais restritas, devido a variáveis diversas relacionadas à so-
ciabilidade desses locais. E essa situação pode acarretar dificuldades no 
momento de municiar o sistema da Secretaria de Estado de Polícia Civil 
com informações a serem incorporadas num inquérito policial. 

Considerações finais

Com a metodologia de análise criminal aplicada neste estudo foi possí-
vel identificar características de crimes letais por meio da atribuição de suas 
circunstâncias principais (tráfico de drogas, milícia, intervenção de agente 
do Estado, latrocínio, relação interpessoal ou outras). Assim, mesmo nos 
casos em que não se tem o conhecimento da motivação do autor, foi possível 
a atribuição da circunstância em que o crime ocorreu, característica bem 
mais abrangente, apesar do alto grau de indeterminação encontrado. 

Entretanto, o fato de não conseguirmos identificar, nos sistemas de in-
formação da Secretaria de Estado de Polícia Civil, dados específicos sobre 
as circunstâncias que levaram à morte de tantas vítimas não significa dizer 
que não se saiba sobre o assunto: muitas dessas respostas são de conheci-
mento próprio dos investigadores e dos operadores legais. No entanto, tal 
conhecimento não é sistematizado, já que a lógica do Sistema de Controle 
Operacional é que sejam inseridas apenas as informações que sirvam como 
provas no âmbito do inquérito policial. Dito de outra forma, são informa-
ções tácitas, conhecidas por quem lida com os casos, e, como tais, não são 
retidas de maneira sistêmica com o objetivo de construir conhecimento 
para uso interno.

Neste ponto, é fundamental incentivarmos tal sistematização de infor-
mações relativas aos casos de letalidade violenta ocorridos no estado: ela 
permite uma análise criminal mais qualificada e a identificação de padrões 
de crimes, as quais podem ser decisivas também para a identificação de 
possíveis conexões entre os casos, além de serem uma forma de lidar com 
grande volume de crimes, como ocorre no estado do Rio de Janeiro.

No sentido de reforçar as atividades de análise criminal e propiciar 
estudos mais aprofundados sobre a letalidade violenta ocorrida, o Insti-
tuto de Segurança Pública tem buscado apoiar atividades dessa nature-
za nas polícias fluminenses. Em conjunto com a equipe da Delegacia de 
Homicídios de Niterói e São Gonçalo – DHNSG, está sendo realizado 
um projeto-piloto com o objetivo de facilitar e apoiar a sistematização de 
informações tácitas – aquelas advindas da experiência cotidiana dos poli-
ciais da ponta – para transformá-las em conhecimento a ser compartilhado 
pelos policiais da unidade. Tal iniciativa tem grande potencial para ajudar 
a esclarecer investigações de crimes letais ocorridos naquela área. 
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Nesse escopo, uma das informações mais importantes a serem siste-
matizadas diz respeito, justamente, às circunstâncias relacionadas às le-
talidades violentas. Mesmo entendendo o caráter sensível dessa informa-
ção, já que se deve evitar atribuir motivações e circunstâncias sem provas 
materiais, periciais e/ou testemunhais, a sistematização das circunstâncias 
presumidas (em forma de banco de dados) se mostra fundamental para 
consumo interno, municiando os policiais com preciosos insumos para a 
condução da investigação de mortes violentas. 

As evidências apresentadas ao longo deste trabalho nos indicam a im-
portância da análise criminal quando da investigação de homicídios. Em-
bora a lógica da investigação policial seja individual, caso a caso, é somente 
por meio da análise criminal que se torna possível visualizar padrões de 
crimes e estabelecer correlações entre ocorrências. A análise criminal, pois, 
qualifica a investigação, adicionando insumos importantes à resolução de 
crimes. Ou seja, uma visão mais global do fenômeno, estudando o apanha-
do de casos, traz mais elementos analíticos não somente para o pesquisa-
dor, mas, sobretudo, para o investigador policial, facilitando seu trabalho.  

Por meio do exercício analítico aqui exposto, o Instituto de Segurança 
Pública reforça seu compromisso institucional em direção à acuidade do 
diagnóstico do fenômeno das mortes violentas no estado do Rio de Janeiro. 
Entender que em diferentes áreas do estado há também diferentes circuns-
tâncias que levam à morte violenta contribui para que políticas públicas de 
segurança sejam pensadas de forma coerente com os também diferentes 
cenários sociais e criminais. Mais do que isso: diagnósticos precisos propi-
ciam que ações policiais sejam específicas, focadas em problemas também 
específicos, o que contribui para que soluções adequadas possam ser pen-
sadas e implementadas.
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Resumo 
Este artigo apresenta uma metodologia de monitoramento de indicadores de segurança pública. Esta metodologia foi 
utilizada pelo Instituto de Segurança Pública para o acompanhamento da violência a partir da construção do Índice 
de Violência Armada, aqui exemplificado com base no desempenho das UPP, utilizando números ilustrativos. Este 
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Introdução

O Programa de Polícia Pacificadora, iniciado em 2008, tem por 
objetivos – de acordo com o Decreto nº 45.186 de 20151 – a recuperação 
de territórios sob o controle de grupos ilegais armados; a diminuição da 
criminalidade violenta, sobretudo a letal; e a recuperação da confiança e 
da credibilidade dos moradores nas polícias, através de uma política de 
proximidade.

Para monitorar o nível de atingimento desses objetivos em cada 
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), o Instituto de Segurança Pública 
(ISP) desenvolveu indicadores a partir de dados das secretarias de Estado 
de Polícia Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro, além daqueles 
extraídos das reuniões dos Conselhos de Gestão Comunitária de Segurança 
das UPP. Esta iniciativa se consolida como mais uma possibilidade de 
apoio às polícias por parte do ISP, principalmente no que se refere ao 
uso de evidências na gestão da segurança pública, contribuindo para a 
construção do conhecimento acerca das questões criminais no estado do 
Rio de Janeiro. 

Assim, para o acompanhamento do Objetivo II do Programa (“reduzir 
a violência armada, especialmente a letal”), foi construído o Índice de 
Violência Armada, em acordo com a atribuição dada pelo Decreto nº 45.186 
de 2015, Anexo, inciso III: “as UPP serão classificadas operacionalmente 
para a adoção da ação de polícia mais adequada, segundo o grau do 
risco avaliado pela CPP com base no Índice de Risco Operacional a ser 
modelado pelo ISP a partir de indicadores de violência sugeridos por 
aquele instituto”2.

Para medir “violência armada, especialmente a letal”, optou-se por 
contabilizar tanto o número de vítimas (tentadas ou consumadas) de 
projétil de arma de fogo (PAF), cujos dados provêm dos registros de 
ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, como o número de 
confrontos armados ocorridos em UPP, cujos dados provêm dos registros 
da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) da Secretaria de Estado 
de Polícia Militar.

O Índice de Violência Armada será uma combinação entre esses dois 
números, podendo variar entre 0 (zero) e 1 (um). Quanto maior o valor do 
índice, maior a violência na UPP. A meta de cada UPP será obter índice 
igual a zero, que representa o menor valor da sua série histórica, como será 
explicitado na metodologia a seguir. Ainda, é necessário enfatizar que por 
conta do caráter reservado dos resultados deste trabalho, os nomes das 
UPP foram suprimidos e os dados relativos a elas são ilustrativos. Assim, a 
ideia aqui é ressaltar a metodologia utilizada, e que pode ser reaplicada em 
outros contextos, em detrimento dos resultados obtidos.

1 - Disponível em: <http://arquivos.
proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/
Decreto45186de170315.pdf>. Acessado em: 
22/01/2018.

2 - O nome do índice foi alterado de “Ín-
dice de Risco Operacional” para “Índice de 
Violência Armada”. 
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1. Metodologia 

Para o cálculo do número de vítimas, foram selecionados 15 tipos de 
delitos, todos com menção explícita à presença de Projétil de Arma de 
Fogo (PAF). Esses delitos podem ser separados em duas categorias, delitos 
consumados e delitos tentados, apresentadas abaixo:

•	 Delitos consumados: homicídio provocado por PAF, homicídio 
culposo provocado por PAF, homicídio (outros), lesão corporal 
provocada por PAF, lesão corporal de natureza grave provocada 
por PAF, lesão corporal seguida de morte provocada por PAF, 
roubo seguido de morte provocado por PAF, extorsão mediante 
sequestro resultando morte por PAF e morte por intervenção de 
agente do Estado;

•	 Delitos tentados: tentativa de homicídio provocado por PAF, 
tentativa de homicídio (outros), tentativa de lesão corporal 
provocada por PAF, tentativa de lesão corporal de natureza grave 
provocada por PAF, tentativa de roubo seguido de morte provocado 
por PAF e tentativa de morte por intervenção de agente do Estado.

Já para o cálculo do número de confrontos armados são contabilizados 
aqueles confrontos que geram algum registro no Boletim de Ocorrências 
da Polícia Militar (BOPM) na respectiva UPP. Confrontos envolvendo 
batalhões especiais (BOPE, BPChoque etc.) apenas são contabilizados 
no caso de o contingente da UPP participar da operação e haver o 
preenchimento do BOPM. Já os confrontos entre facções rivais e disparos de 
arma de fogo a esmo não geram BOPM, não sendo, portanto, computados 
pela CPP entre os dados que originam o número de confrontos. Por 
fim, os confrontos que geram ataques contra as guarnições das UPP são 
contabilizados desde que haja o preenchimento do BOPM.

Como esses dois números não são comparáveis, já que um conta 
vítimas e o outro conta eventos, é necessário colocá-los na mesma escala 
para, então, elaborar um indicador único3. Para isso, os dois números 
foram transformados em índices que variam de 0 (zero) a 1 (um), onde 0 
(zero) representa o menor número na história da UPP e 1 (um) indica o 
maior número da história da UPP, conforme apresenta a fórmula abaixo4:

Uma vez que os números de vítimas e de confrontos encontram-se 
na mesma escala, entre 0 (zero) e 1 (um), o índice de violência pode ser 
obtido a partir da média geométrica entre os dois índices, como apresenta 
a fórmula a seguir:

3 - O Índice de Violência Armada aqui 
apresentado tem como inspiração a me-
todologia utilizada pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) para a consolidação do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), que 
é uma medida comparativa usada para 
classificar países pelo seu grau de desenvol-
vimento humano. Para o cálculo do IDH, 
realiza-se uma ponderação média entre 
três fatores (saúde, educação e renda), os 
quais devem possuir o mesmo peso, pois 
considera-se que são elementos igualmente 
importantes para a garantia do desenvol-
vimento humano da população. O resul-
tado varia de 0 (zero) a 1 (um), de forma 
que, quanto mais próximo do valor má-
ximo, maior é o desenvolvimento humano 
de uma determinada localidade.

4 - Na fórmula, o termo “ocorrências” 
pode se referir a vítimas ou a confrontos, 
dependendo do índice.
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É relevante frisar a importância deste índice ser a combinação dessas 
duas medidas. Como o número de confrontos capta apenas a violência 
armada com envolvimento direto da polícia, é interessante considerar 
também o número de vítimas de PAF, pois assim se acrescenta a percepção 
de violência armada que afeta a população, independentemente do 
envolvimento direto com a polícia. Como mostra o gráfico a seguir, há 
uma correlação baixa entre os índices de vitimização e de confrontos, ou 
seja, as informações contidas em cada um deles não são substituíveis, mas 
sim complementares.

2. Interpretação

O Índice de Violência Armada é calculado em trimestres móveis. Isso 
significa que, a cada mês, são contabilizados os confrontos e as vítimas dos 
últimos três meses. Por exemplo: o índice de novembro de 2016 refere-
se aos números de setembro, outubro e novembro de 2016; o índice de 
dezembro de 2016 refere-se aos números de outubro, novembro e dezembro 
de 2016; e assim por diante.

De acordo com as fórmulas expostas acima, nota-se que cada índice 
terá sempre valor entre 0 (zero) e 1 (um). O índice será igual a 0 (zero) 
quando a UPP apresentar o menor índice da sua história desde o primeiro 
trimestre de 2014, sinalizando baixo ou nenhum grau de violência armada. 
O índice será igual a 1 (um) quando a UPP apresentar o maior índice da 
sua história desde o primeiro trimestre de 20144, sinalizando alto grau de 
violência armada. 

Figura 1 – Correlação entre o índice de vitimização e o índice de 
confronto nas 38 UPP – janeiro de 2014 a junho de 2016

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia 
Civil e da Secretaria de Estado de Polícia Militar.

4 - Os dados de confrontos armados em 
UPP estão disponíveis a partir de janeiro 
de 2014, por isso não é possível retroceder o 
índice a períodos anteriores.
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A UPP irá obter índice de violência igual a 0 (zero) quando pelo menos 
um dos dois índices (de confronto ou de vítima) for igual a zero, ou seja, 
quando o trimestre for o de menor número de vítimas e/ou de confrontos 
da sua história. A UPP irá obter índice de violência igual a 1 (um) quando 
os dois índices (de confronto e de vítima) forem iguais a 1 (um), ou seja, 
quando o trimestre for o de maior número de vítimas e de confrontos. Note 
que uma UPP sempre terá índice de violência igual a 0 (zero) em algum 
momento da sua história, mas pode nunca obter índice de violência igual a 
1 (um), pois o trimestre de maior número de vítimas pode não ser o mesmo 
trimestre de maior número de confrontos.

3. Classificação em bandeiras

A partir do cálculo do Índice de Violência Armada, as UPP podem 
ser classificadas por meio de um sistema de bandeiras (verde, amarela e 
vermelha), conforme determina o Decreto n° 45.186 de 2015, Anexo, 
inciso IV:  “segundo o Índice de Risco Operacional, as UPP poderão ter 
áreas classificadas como: a) Verdes; (...) b) Amarelas; (...) c) Vermelhas”6. 
Cabe ressaltar que, ainda no mesmo decreto, no inciso V do Anexo, “as 
classificações mencionadas no inciso IV terão caráter reservado, podendo 
variar de acordo com a evolução dos fatores de risco monitorados, já que os 
territórios em processo de pacificação caracterizam-se pela instabilidade 
de transição”.

Os valores de corte que definirão as bandeiras foram calculados a partir 
da média e do desvio-padrão (DP) do índice de cada UPP em relação 
à sua própria série histórica. Valores abaixo da média recebem bandeira 
verde, sinalizando baixo risco operacional; valores entre a média e a média 
mais um desvio-padrão recebem a bandeira amarela, sinalizando risco 
médio; valores com mais de um desvio-padrão acima da média recebem 
a bandeira vermelha, sinalizando alto risco operacional; conforme indica 
a figura abaixo. 

É importante destacar que tanto o cálculo do índice quanto a classificação 
em bandeiras levam em conta apenas o histórico da própria UPP que está 
sendo analisada, não sendo, portanto, um índice de comparação entre 
diferentes UPP.

6 - O nome do índice foi alterado de “Índice 
de Risco Operacional” para “Índice de 
Violência Armada”.

Figura 2 – Cálculo da classificação do Índice de Violência Armada em 
bandeiras

Fonte: ISP.
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Esse mesmo critério de bandeiras, utilizando média e desvio-padrão, 
também pode ser aplicado às séries de número de vítimas e de confrontos 
de cada UPP, como será visto na próxima seção.

4. Resultados

Para cada UPP, é possível construir a série histórica trimestral de 
vítimas e de confrontos, exemplificada nos gráficos abaixo. Na Figura 3, 
a título de ilustração, foram selecionadas as UPP 1 e UPP 157. As linhas 
horizontais tracejadas indicam os valores de corte para a classificação das 
bandeiras nas respectivas séries. A linha inferior indica a média da série 
histórica e a linha superior indica a média mais um desvio-padrão.

Selecionando apenas o último trimestre de 2016 como exemplo, 
é possível ordenar as UPP com respeito ao número de confrontos e ao 
número de vítimas, indicando a bandeira de cada uma, como apresenta 
a Figura 4. Assim, a UPP 35, por exemplo, apesar de ter tido poucos 
confrontos no período (se comparada às outras UPP), recebeu a bandeira 
vermelha, porque teve um trimestre com grande número de confrontos 

7 - Em virtude do caráter reservado dos 
resultados deste trabalho, os nomes das 
UPP foram suprimidos e as mesmas pas-
saram a ser identificadas pelo ranking do 
Índice de Violência Armada no último 
trimestre de 2016, como exemplo (ver Fi-
gura 5). Dados também ilustrativos. 

Figura 3 – Séries trimestrais de confrontos e de vítimas – UPP 1 e UPP 15 – de 2014 a 2016* 

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil e da Secretaria de Estado de 
Polícia Militar.

* Em virtude do caráter reservado dos resultados deste trabalho, os rankings acima são meramente ilustrativos.



28

Cadernos de Segurança Pública | Ano 11 ● Número 11 ● fevereiro de 2019 | www.isp.rj.gov.br

Índice de Violência Armada: exemplo de metodologia de 
análise criminal
[Bárbara Caballero e Bruno Ottoni]

para a sua série histórica. Por outro lado, a UPP 10, apesar de ter tido o 
maior número de vítimas dentre todas as UPP, apareceu com a bandeira 
verde, pois foi um número abaixo da sua média histórica.

A Figura 5, por sua vez, apresenta o ordenamento das UPP em relação 
aos valores dos Índices de Violência Armada de cada UPP, de acordo com 
a metodologia explicada anteriormente. As UPP com bandeira vermelha 
indicam que o índice apresentado no trimestre está mais de um desvio-
padrão acima da sua média. As UPP com índice igual a zero significam que 
o trimestre analisado obteve o menor índice da sua série histórica, ou seja, 
obtiveram nesse trimestre o menor número de vítimas e/ou de confrontos 
desde 2014. É muito importante lembrar que o índice mede apenas a 
evolução da própria UPP, portanto, seus valores não são comparáveis entre 
diferentes UPP. Se a UPP 1 obteve índice maior que a UPP 8, isso não 
significa que a UPP 1 está pior do que a UPP 8, mas, sim, que, dentro da 
sua história, a UPP 1 está em um período muito ruim, e a UPP 8 em um 
período não tão ruim da sua história.

Figura 4 – Ranking de UPP segundo números de confrontos e de vítimas – último trimestre 
de 2016*

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil e da Secretaria de 
Estado de Polícia Militar.

* Em virtude do caráter reservado dos resultados deste trabalho, os rankings acima são meramente ilustrativos.
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Considerações finais

De acordo com as informações aqui expostas, pode-se afirmar que a 
metodologia aplicada pelo Instituto de Segurança Pública para a criação 
do Índice de Violência Armada pode ser empregada em outros recortes 
espaciais e institucionais além daquele ilustrado aqui, relativo às UPP: 
as técnicas ora apresentadas podem ser utilizadas também para outros 
recortes espaciais da segurança pública, principalmente focando em outras 
unidades, como áreas de batalhão da Polícia Militar e circunscrições de 
delegacias de Polícia Civil. 

Sempre objetivando acompanhar uma mesma área ao longo do 
tempo, tal metodologia pode ser utilizada, por exemplo, para comparar 
longitudinalmente a atuação de um batalhão de Polícia Militar com 
relação aos indicadores de criminalidade, evitando comparações com 

Figura 5 – Índice de Violência Armada das UPP – último trimestre de 
2016*

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia 
Civil e da Secretaria de Estado de Polícia Militar.

* Em virtude do caráter reservado dos resultados deste trabalho, o ranking acima é mera-
mente ilustrativo.
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outras áreas com características muito díspares, o que, por vezes, pode 
enviesar a interpretação dos indicadores. Da mesma forma, para uma 
área de delegacia, a consolidação de índices para avaliar e monitorar os 
resultados dos indicadores ao longo do tempo também traz ganhos valiosos 
para o conhecimento sobre a área, além de possibilitar não somente a 
identificação de padrões, mas também de variações diferentes daquelas 
esperadas.  

Dessa forma, com a consolidação da metodologia apresentada neste 
trabalho, o Instituto de Segurança Pública aponta mais uma possibilidade 
de uso de dados para qualificar a gestão da segurança pública, ao criar 
ferramentas de análise e monitoramento específicas para apoiar as 
necessidades analíticas das polícias. 
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Resumo 
Além da localização em uma região marcada pela diversidade de características e pelo histórico de elevados índices 
criminais, o 9º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foi palco de intempéries que, além de 
prejudicar a conservação e o funcionamento da unidade, poderiam afetar o alcance de resultados no que se refere à 
redução da criminalidade. Apesar disso, a definição clara de prioridades, a adoção de medidas com foco na melhoria 
dos processos de gestão e no uso de dados para a tomada de decisão possibilitou o alcance de resultados expressivos. 
Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo documentar as experiências e desafios de gestão observados durante 
o projeto-piloto apoiado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) entre os meses de outubro de 2017 e outubro de 
2018. 
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Introdução

As ações do Instituto de Segurança Pública (ISP) se dão em torno de 
três eixos principais: (i) prestação de contas e transparência; (ii) análise e 
pesquisas; e (iii) apoio às polícias. Neste último, destaca-se a realização 
de projetos-piloto em algumas unidades operacionais com o objetivo de 
apoiá-las em atividades relacionadas à análise criminal e no desenho de 
estratégias eficientes de patrulhamento. A partir dos pilotos, pretende-
se desenhar uma estratégia de disseminação de boas práticas de gestão 
que fortaleçam o uso da informação, replicável em todas as unidades do 
estado. Este trabalho representa um passo importante neste sentido, pois 
documenta as experiências e desafios de gestão observados no projeto-
piloto do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), localizado na Zona Norte 
da cidade do Rio de Janeiro.

No fim de outubro de 2017, o Tenente-Coronel André Luiz de Souza 
Batista1 assumiu o 9º BPM com múltiplas missões, como reduzir os elevados 
índices de criminalidade da área e garantir o atendimento das centenas de 
chamadas diárias para a Central 190. Entre janeiro e novembro de 2018, 
o ISP realizou diversas visitas e reuniões com a equipe do batalhão com o 
intuito de estimular o uso de informações nas estratégias de planejamento 
local e de mapear as iniciativas adotadas pelo comandante desde sua posse. 
Durante esse processo, notou-se que não existe o costume de documentar 
as medidas adotadas. Assim, muito do aprendizado adquirido ao longo dos 
comandos não é transmitido aos sucessores. Com isso em mente, o presente 
trabalho tem como objetivo principal documentar as ações implementadas 
durante os 12 meses do comando2 estudado, destacando os resultados dos 
indicadores criminais do período. 

1.  O cenário
 

1.1. Características do ambiente
A 9ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP)3, área do 9º BPM, 

compreende três Circunscrições Integradas de Segurança Pública (CISP), 
áreas que coincidem com as circunscrições da 29ª DP, 30ª DP e 40ª DP. 
Ao todo, a área tem 36,6 km², cobre 15 bairros e atende a uma população 
residente de 437 mil habitantes. Em seu território, há 42 áreas sob foco 
especial4 — conceito que engloba comunidades e áreas de ocupação 
irregular. Dentre essas, destaca-se um complexo de três favelas (Terço, 
Congonha e Cajueiro) dominadas por uma mesma facção e muito próximas 
à Avenida Edgard Romero — via de acesso ao principal centro comercial 
da área, o que faz com que essas comunidades sirvam de refúgio para 
aqueles que praticam crimes na região (Figura 1). Do outro lado da via, 
há outro complexo de comunidades (Serrinha, Fazendinha e Sanatório), 
onde há forte controle territorial por parte de uma facção rival, conhecida 
pelo elevado poder bélico e pela especialização na venda de entorpecentes. 

1 - Movimentação de acordo com a publi-
cação no Boletim da Polícia Militar nº 197 
de 24 de outubro de 2017. André Luiz de 
Souza Batista nasceu no Rio de Janeiro e 
é policial militar há 26 anos. Realizou o 
Curso de Operações Especiais (COESP), 
sendo designado para o Batalhão de Ope-
rações Policiais Especiais (BOPE) da 
PMERJ. Posteriormente, foi designado 
como subcomandante do BOPE.  

2 - Movimentação de acordo com a pu-
blicação no Boletim da Polícia Militar nº 
003 de 07 de janeiro de 2019.

3 - O estado do Rio de Janeiro está divi-
dido em sete Regiões Integradas de Segu-
rança Pública (RISP), que por sua vez 
são divididas em 39 Áreas Integradas de 
Segurança Pública (AISP). Uma AISP 
corresponde à área de um Batalhão de Po-
lícia Militar, incluindo as delegacias de 
Polícia Civil que atuam na região. Cada 
AISP é, pois, dividida em Circunscrições 
Integradas de Segurança Pública (CISP), 
que correspondem às áreas de cada uma 
das delegacias.

4 - As Áreas sob Foco Especial, ou áreas 
vulneráveis, foram construídas pelo ISP a 
partir de um estudo detalhado de diversas 
fontes e conceitos utilizados na literatu-
ra sobre o tema: Aglomerado Subnormal 
(IBGE), Área de Comunidade (IPP) e o 
conhecimento tácito dos batalhões.
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Paralelamente, pequenas comunidades começaram a ganhar relevância na 
parte norte da área do batalhão, como Mundial e Barreirinha.

Vale mencionar também que originalmente a área do 9º BPM (ou 
AISP 09) compreendia as áreas de quatro delegacias: CISP 28, CISP 29, 

CISP 30 e CISP 40. No entanto, a Resolução SESEG nº 1.102 de 06 de 
julho de 2017 instituiu a adequação dos limites geográficos de atuação 
das polícias Militar e Civil nas áreas do 9º BPM e 18º BPM. A Figura 
2 ilustra as mudanças: a linha vermelha indica o limite até julho de 20176 

e a linha amarela o atual limite. Assim, a CISP 28 passou a pertencer ao 
18º BPM (bairros de Valqueire e Praça Seca), mas parte de sua área foi 
absorvida pela CISP 30 e uma parte significativa pela CISP 29. Além 
disso, a CISP 29 perdeu uma parcela da sua área para a CISP 30. Ao todo, 
o batalhão perdeu 10 km² de área e uma CISP. 

Figura 1 — Divisão do 9° BPM por CISP e áreas sob foco especial5

Fonte: Elaborado por ISP com base em informações do ISPGeo e do 9º BPM.

5 - Os dados geográficos analisados no es-
copo do presente trabalho foram obtidos a 
partir das classes de feição originalmente 
inferidas no ambiente digital do portal 
ISPGeo. Por conseguinte, os parâmetros 
cartográficos, bem como outros elementos 
de referência espacial, não foram incluídos 
nas representações contidas neste trabalho, 
tendo estas apenas valor figurativo.

6 - Disponível em: <https://www.jusbra-
sil.com.br/diarios/152665113/doerj-poder-
-executivo-07-07-2017-pg-7>. Acessado 
em: 07/02/2019.
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Figura 2 — Limites antigo e atual do 9º BPM por CISP

Fonte: Elaborado por ISP com base em informações do ISPGeo.

Outra característica marcante da área é a existência de um importante 
centro comercial — um dos maiores da Zona Norte do Rio de Janeiro, que 
se desenvolveu nos arredores do Mercadão de Madureira e compreende 
inúmeras lojas de rua e vendedores ambulantes. Essa é uma área de grande 
fluxo de pessoas, pois está próxima a estações de trem e BRT, o que faz 
com que a área atenda a uma população flutuante elevada. A análise do 
ambiente é fundamental para compreender a dinâmica criminal local, 
pois, como destacado por Clarke & Eck (2016), o ambiente regula os alvos 
disponíveis, as atividades com as quais as pessoas podem estar envolvidas 
e quem controla o local.

Assim, especificar um ambiente permite comparações entre locais com 
e sem determinado problema. Segundo a classificação proposta por Clarke 
& Eck (2016), cada delegacia da área do 9º BPM apresenta um perfil 
predominante distinto:

•	 CISP 29: ambiente recreativo, comercial e de trânsito. Abrange a 
área do Mercadão e do Parque de Madureira, locais que as pessoas 
frequentam para se divertir e que têm grande fluxo de pessoas a 
pé ou de carro. Além disso, a área representa um importante local 
de trânsito devido à existência de estações de transporte de massa 
(trem e BRT);

•	 CISP 30: ambiente residencial com predomínio de casas e prédios;

•	 CISP 40: ambiente com vias públicas e de trânsito. Assim como 
no caso da CISP 29, a CISP 40 é palco de circulação de pessoas 
em massa. Parte da Avenida Brasil cruza a área, traçando uma rota 
que conecta diversos ambientes. Além disso, este trecho da avenida 
é limítrofe ao complexo conhecido como Chapadão/Pedreira, 
área com elevada incidência de roubos de veículo e de carga – 
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que representa a maior concentração do estado. O Complexo do 
Chapadão/Pedreira pertence à área do 41º BPM, criado em 2011 
a partir da divisão da área do 9º BPM.

1.2. Características da unidade
A troca de comando no 9º BPM ocorreu no final de outubro de 2017, 

período em que a área do batalhão vivenciava altos níveis de criminalidade. 
A Figura 3 apresenta o ranking dos delitos mais comuns entre janeiro e 
outubro de 2017. Dois dos delitos que integram o Sistema de Metas e 
Acompanhamento de Resultados (SIM)7 constam entre as primeiras 
posições: roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e 
roubo em coletivo) e roubo de veículo. No primeiro caso, foram 8.129 
roubos de rua, aproximadamente 26 por dia, e 4.034 roubos de veículo, 
em média, 13 por dia8. Por outro lado, o terceiro componente do SIM, 
letalidade violenta9, é pouco frequente na área. Outros delitos comuns são 
furtos de rua, lesões corporais, ameaças e estelionato.

7 - O SIM entrou em vigor no estado em 
2009 e estabelece metas semestrais de redu-
ção de três indicadores definidas no nível 
das AISP – letalidade violenta, roubo de 
rua e roubo de veículo. 

8 - Como mencionado anteriormente, em 
julho de 2017 houve uma mudança de área 
significativa na área do 9º BPM: a CISP 
28 passou a pertencer oficialmente à área 
do 18º BPM, mas parte dela foi absorvi-
da pela CISP 29. As ocorrências na área 
original da CISP 28 representam 14% do 
número de registros no período avaliado e, 
no caso de indicadores do SIM, essa parti-
cipação é de: roubo de rua (14%), roubo de 
veículo (10%) e letalidade violenta (8%). 

9 - Indicador de letalidade violenta é com-
posto por: homicídio doloso, morte por in-
tervenção de agente do Estado, latrocínio e 
lesões corporais seguidas de morte.

Figura 3 — Ranking de delitos no 9º BPM, janeiro a outubro de 
2017

Fonte: ISPGeo.
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Outro aspecto que deve ser considerado é a variação do número de 
casos, pois a análise restrita ao nível dos delitos pode camuflar importantes 
mudanças em crimes de menor incidência. A Figura 4 apresenta os títulos 
destacados pelos desvios-padrões10, ou seja, o gradiente de cores varia de 
acordo com o quanto o número de ocorrências daquele mês se afasta da 
média daquele delito no período selecionado. Essa distância é medida 
em desvios-padrões, ou seja, células mais vermelhas indicam que o delito 
atingiu níveis acima da média, enquanto resultados inferiores à média 
estão destacados em cores azuladas.

Os dados11 revelam que os títulos associados ao roubo de rua passaram 
boa parte do ano em níveis elevados, superiores às suas médias históricas, 
principalmente entre abril e agosto de 2017. Os furtos de rua também 
acompanharam esse padrão. Já o roubo de veículo apresentou um aumento 
expressivo em maio e junho, com posterior arrefecimento. No caso de 
furto de veículo o movimento foi o oposto: especialmente alto no início 
do ano, entre janeiro e março, apresentando queda em seguida. Em geral, 
o número de vítimas de letalidade violenta na área é baixo e se manteve 
dentro da média no período. Ao considerar os delitos em separado, morte 
por intervenção de agente do Estado atingiu um máximo de seis casos 
em fevereiro e homicídio doloso foi especialmente alto em maio, quando 
houve 20 vítimas na área. 

Entre os delitos que não compõem o SIM, o roubo de carga atingiu 
níveis elevados entre março e junho, principalmente no mês de maio, 
quando foram 91 casos, valor bem acima da média histórica desse delito na 
área. Roubos a bancos, a caixas eletrônicos e após saque são crimes pouco 
comuns na área e apresentaram variações pontuais, assim como roubo a 
residência. Já roubo a estabelecimento comercial se manteve relativamente 
acima da média a partir de abril.

10 - Dado um conjunto de dados, o desvio-
-padrão é uma medida de dispersão que mos-
tra o quão distante cada valor desse conjunto 
está do valor central (médio).

11 - Considerando as três DP que fazem parte 
da área atual do 9º BPM, ou seja, desconsi-
derando as ocorrências da área da CISP 28.
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Figura 4 — Títulos destacados pelos desvios-padrões no 9º BPM, janeiro a outubro de 2017

Fonte: ISPGeo.

Dada a relevância dos delitos do SIM na área, é importante mencionar 
que, no acumulado do ano até outubro, o total observado de ocorrências 
se manteve acima da meta nos três casos. Como mostra a Figura 5, na 
data em que houve a troca de comando, o número de vítimas de letalidade 
violenta estava 12% acima da meta, os casos de roubo de veículo 52% 
acima e de roubo de rua, 24%12.

12 - Ao desconsiderar as ocorrências na 
área da CISP 28, os casos também esta-
vam bem acima da meta nos três casos: le-
talidade violenta (35%), roubo de veículo 
(61%) e roubo de rua (26%).
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Figura 5 — Resultados do Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados no 9º BPM, janeiro a 
outubro de 2017

Fonte: ISPGeo.

Esses 4.034 casos de roubo de veículo verificados entre janeiro e 
outubro de 2017 colocavam o 9º BPM na 4ª posição entre os 39 batalhões 
do estado. Ao considerar a taxa de roubo nesse período por população 
residente, o batalhão ocupava a 1ª posição no estado, com uma taxa de 
819 roubos de veículo por 100 mil habitantes. Apesar do nível elevado, os 
roubos são espacialmente bem concentrados, principalmente no entorno 
da Avenida Brasil, em áreas próximas à região conhecida como Complexo 
do Chapadão/Pedreira, comunidades conflagradas do batalhão vizinho, o 
41º BPM.  

Como podemos observar na Figura 6, o mapa da esquerda apresenta a 
mancha de calor dos 1.040 roubos (80,1% geocodificados) que ocorreram 
nos três meses anteriores à troca de comando, agosto a outubro de 2017. 
É visível a concentração da mancha vermelha no trecho da Avenida Brasil 
na altura de Coelho Neto e em suas transversais. O mapa da direita 
apresenta a mesma informação, mas em células urbanas de 200m x 200m 
— o gradiente de cores indica o número de casos (alta incidência em 
vermelho). A área do 9º BPM compreende 923 células urbanas, mas uma 
delas se revelou especialmente quente no período, concentrando sozinha 
43 ocorrências nos três meses avaliados (Figura 7). 



39

Cadernos de Segurança Pública | Ano 11 ● Número 11 ● fevereiro de 2019 | www.isp.rj.gov.br

A importância do uso de dados para tomadas de decisão: a 
experiência do 9º Batalhão de Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro
[Julia Guerra Fernandes, Elisângela Oliveira e Joana 
Monteiro]

Figura 6 — Roubo de veículo no 9º BPM, agosto a outubro de 2017

Fonte: ISPGeo.

Figura 7 — Célula quente de roubo de veículo no 9º BPM, agosto a outubro de 2017

Fonte: ISPGeo.

Como mencionado anteriormente, a intensa movimentação de pessoas 
em trânsito e em áreas comerciais contribui para a alta incidência de 
roubos de rua no 9º BPM. Em 2016, o batalhão ultrapassou os 9 mil casos, 
e em 2017 atingiu a marca de 8.129 casos entre janeiro e outubro — o 
que o colocou na 3ª posição entre os batalhões do estado nesse período, 
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atrás apenas do 20º BPM (Nova Iguaçu) e do 7º BPM (São Gonçalo). Ao 
considerar a população residente em cada área, o 9º BPM também ocupa a 
3º posição: nos dez primeiros meses de 2017 apresentou uma taxa de 1.650 
roubos por 100 mil habitantes, atrás do 5º BPM (Centro) e do 4º BPM 
(Tijuca) — áreas com elevada população flutuante. Os principais locais de 
roubo de rua coincidem com os pontos quentes de roubo de veículo. O que 
muda é a intensidade da incidência criminal em cada caso, com a região de 
Madureira sendo mais relevante nos casos de roubos de rua.

Nos três meses anteriores à troca de comando, agosto a outubro de 
2017, ocorreram 2.218 roubos de rua (75,8% foram geocodificados). A 
Figura 8 mostra a distribuição dessas ocorrências nos mapas de calor e 
de célula. No mapa de calor é possível ver como a mancha era ampla, 
com centróide na área do Mercadão de Madureira. Na Figura 9, a célula 
mais quente dessa área concentrou 46 casos em três meses e contém uma 
estação de BRT. Além de Madureira, ao norte, a região identificada como 
principal foco de roubo de veículo também concentra roubos de rua. Os 
roubos ocorrem principalmente no lado interno da Avenida Brasil, sentido 
Rodovia Presidente Dutra, nos pontos de ônibus.

Figura 8 — Roubo de rua no 9º BPM, agosto a outubro de 2017

Fonte: ISPGeo.
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Figura 9 — Célula quente de roubo de rua no 9º BPM, agosto a outubro de 2017

Fonte: ISPGeo.

Além de concentrado espacialmente, o crime também é concentrado 
no tempo. A Figura 10 apresenta a distribuição de roubos de rua e de 
veículo por dia da semana e hora: em ambos os casos, é visível o acúmulo 
de ocorrências no período noturno, a partir das 19h. No caso de roubo de 
veículo, as ocorrências são recorrentes de segunda a sábado entre 19h e 22h, 
com destaque para a faixa das 20h. Já os roubos de rua são comuns também 
aos domingos, em áreas de lazer como no entorno do Parque de Madureira, 
lojas e shoppings na CISP 29. Em média, o roubo está concentrado na 
faixa das 18h às 20h, mas às quartas e quintas a incidência também é 
alta às 5h, possivelmente no caminho casa-trabalho, em proximidades de 
pontos de ônibus e estações de trem.
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Figura 10 — Distribuição de roubo de veículo e de rua por dia da semana e horário no 9º BPM, 
agosto a outubro de 2017

Fonte: ISPGeo.

Outra dimensão importante, e que demanda parcela relevante dos 
recursos da unidade, é o atendimento à Central 190. A área do batalhão 
é dividida em sete setores de patrulhamento (Figura 11) que se dedicam 
exclusivamente ao atendimento dessas chamadas. Entre janeiro e outubro 
de 2017, os policiais da área atenderam 13.472 chamadas de emergência, o 
que equivale a uma média de 44 despachos de viaturas por dia e representa 
4,6% do atendimento da Região Metropolitana. A análise do motivo pelo 
qual a população do 9º BPM está buscando atendimento emergencial 
revela que 22% das ligações recebidas pela Central 190 estão no grupo de 
atividades de assistência, que inclui perturbação do trabalho ou do sossego 
alheios e disparo de alarme (Tabela 1). Este grupo é responsável por 18% 
dos despachos de viaturas do 9º BPM. 
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Figura 11 – Divisão da área do 9º BPM em setores de patrulhamento

Fonte: ISPGeo.

Chama atenção também o fato de que das 1.046 ligações referentes a 
disparo de alarme 92,2% geraram despacho, o que indica uma priorização 
desses casos, pois esse percentual está muito acima da média das demais 
categorias (36,2%) e do observado para o mesmo grupo na Região 
Metropolitana (68,6%). 

Crimes contra a mulher aparece como a categoria mais frequentemente 
atendida, pois responde sozinha por 19,8% dos despachos. O batalhão 
recebeu, ao longo dos 10 meses, em média, 12,8 ligações por dia 
relacionadas a crime contra a mulher e em 8,8 dessas houve despacho de 
viatura para atendimento. 
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Tabela 1 — Panorama de ligações atendidas pela Central 190 e despachos de atendimento por 
subgrupos de categorias iniciais no 9º BPM, janeiro a outubro de 2017

Grupos Ligações (A)
Despachos 

(B)

Percentual que 
gerou despacho 

(B)/(A)

Distribuição de 
despachos (%)

Atividade de Assistência 8.213 2.437 29,7% 18,1%

Perturbação do Trabalho e Sossego 4.811 339 7,0% 2,5%

Disparo de Alarme 1.046 964 92,2% 7,2%

Violência Contra a Criança e Adolescente, Família, 
Idoso ou Mulher 4.855 3.262 67,2% 24,2%

Crimes Contra a Mulher 3.895 2.674 68,7% 19,8%

Outros Registros 2.969 1.727 58,2% 12,8%

Ameaça 1.743 1.035 59,4% 7,7%

Eventos de Trânsito 4.569 1.981 43,4% 14,7%

Atividade Policial 4.591 1.238 27,0% 9,2%

Vítimas de Crimes Violentos 2.004 1.242 62,0% 9,2%

Registros de Crimes Contra o Patrimônio 6.752 1.148 17,0% 8,5%

Ocorrências Administrativas 2.973 276 9,3% 2,0%

Outros 297 161 54,2% 1,2%

Total geral 37.223 13.472 36,2% 100,0%

Fonte: Elaborado pelo ISP com base nas informações da Central 190/SEPM.

Por dia, são necessários 28 homens para cobrir os sete setores de 
patrulhamento. Em termos do tempo dedicado — duração entre o 
despacho da viatura e o término do empenho, a mediana de atendimento 
é de 69 minutos, ou seja, a ocorrência padrão demora mais de uma hora 
(Tabela 2).  Os atendimentos a eventos de trânsito respondem por 14,7% 
dos despachos realizados na área e são os que envolvem o maior tempo: a 
mediana é de 113 minutos, chegando a 119 minutos na CISP 29. 

Ao considerar os principais motivos para solicitar atendimento à Central 
190, os padrões de tempo de atendimento são distintos. Perturbação do 
trabalho ou do sossego alheios apresenta uma mediana relativamente baixa, 
de 37 minutos, mas esse valor aumenta consideravelmente na CISP 40, 
onde atinge 55 minutos. Já os atendimentos de crimes contra a mulher têm 
uma mediana de quase uma hora em todas as CISP, ou seja, considerando 
os 2.674 despachos realizados entre janeiro e outubro e a mediana de 62 
minutos, foram dedicadas 2.763 horas a esse tipo de atendimento.
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Tabela 2 — Mediana do tempo (em minutos) de recursos aplicados ao atendimento de cada grupo de 
categoria no 9º BPM, janeiro a outubro de 2017

Grupos CISP 29 CISP 30 CISP 40 9º BPM

Atividade de Assistência 42 46 39 43

Perturbação do Trabalho e Sossego 38 35 55 37

Disparo de Alarme 34 39 39 37

Violência Contra a Criança e Adolescente, Família, 
Idoso ou Mulher 52 58 51 54

Crimes Contra a Mulher 55 64 60 62

Outros Registros 54 57 47 54

Ameaça 67 68 58 67

Eventos de Trânsito 119 118 105 113

Atividade Policial 60 58 93 69

Vítimas de Crimes Violentos 66 64 68 65

Registros de Crimes Contra o Patrimônio 62 61 53 60

Ocorrências Administrativas 59 60 51 58

Outros 122 58 129 86

Total geral 67 68 76 69

Fonte: Elaborado pelo ISP com base nas informações da Central 190/SEPM.

Como no caso dos delitos avaliados anteriormente, o atendimento à 
Central 190 não é linearmente distribuído entre os dias da semana. A 
Figura 12 apresenta a média de despachos por dia da semana e por CISP. 
Vale mencionar que só foi possível definir a CISP de despacho para os 
casos georreferenciados, ou seja, quando foi possível definir no mapa o 
local onde foi feito o atendimento. Entre janeiro e outubro de 2017, 
75,9% dos 13.472 despachos realizados no 9º BPM foram geocodificados. 
Esse percentual varia por categoria: enquanto 25,4% dos despachos para 
atendimento de perturbação do trabalho ou do sossego alheios não foram 
geocodificados, esse valor cai para apenas 14,5% no caso dos atendimentos 
a disparo de alarme.

Os dados da Figura 12 revelam que os finais de semana concentram, 
em média, 31,4% dos despachos nos dez meses avaliados, com destaque 
para os domingos, quando são realizados em média 31,8 despachos. Esse 
padrão de concentração no domingo é bem distinto daquele observado 
para os delitos da meta apresentado anteriormente. No que se refere à 
distribuição entre as circunscrições, a CISP 29 foi responsável por 43,9% 
dos despachos realizados pelo batalhão, chegando a realizar em média 
14,2 despachos aos domingos. Já as CISP 30 e 40 realizaram em média 9,9 
e 7,7 despachos aos domingos, respectivamente. 
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Figura 12 — Média de despachos por dia da semana e por CISP no 9º BPM, janeiro a outubro de 
2017
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Fonte: Elaborado pelo ISP com base nas informações da Central 190/SEPM.

Assim como no caso dos delitos explorados anteriormente, os 
despachos para atendimento emergencial também não ocorrem de forma 
aleatória no espaço. A Figura 13 mostra a distribuição dos 587 casos de 
atendimento de crimes contra a mulher realizados nos três meses anteriores 
à troca de comando. Naquele período, a CISP 29 concentrava a maior 
parte (38,7%) dos despachos para atender esse tipo de crime, seguida 
pela CISP 30 (37,1%) e pela CISP 40 (24,1%). O mapa da direita indica 
uma célula especialmente quente que concentrou 11 casos de atendimento 
emergencial de mulheres em situação de violência em três meses. A 
análise dessas ocorrências revela que um endereço responde sozinho por 
10 desses 11 casos: o mesmo local foi atendido cinco vezes em setembro 
e cinco vezes em outubro. Este caso ilustra a importância de políticas 
preventivas com a participação de outros órgãos da sociedade para atender 
mulheres em situação de violência, pois a reincidência costuma ser comum 
e a função da Polícia Militar se restringe ao atendimento emergencial e 
não ao acompanhamento de vítimas. 
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Figura 13 — Atendimentos da Central 190 a crimes contra a mulher no 9º BPM, agosto a outubro de 
2017

Fonte: ISPGeo

Como mencionado, crimes contra a mulher é a categoria que responde 
pelo maior número de atendimentos no 9º BPM e também em todas as 
CISP, separadamente. Segundo artigo publicado na seção Saiba Mais 
do Dossiê Mulher 2018 (NEUMANN, 2018), as ligações associadas à 
violência contra a mulher apresentam padrões de distribuição em dias bem 
específicos, concentradas no período da noite/madrugada e aos finais de 
semana. Os dados da Figura 14 mostram essa distribuição para a área do 
9º BPM e o mesmo padrão é identificado: noites e madrugadas de finais 
de semana concentram a maioria dos despachos. Além disso, os despachos 
também são recorrentes às quartas-feiras em torno das 22h.



48

Cadernos de Segurança Pública | Ano 11 ● Número 11 ● fevereiro de 2019 | www.isp.rj.gov.br

A importância do uso de dados para tomadas de decisão: a 
experiência do 9º Batalhão de Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro
[Julia Guerra Fernandes, Elisângela Oliveira e Joana 
Monteiro]

Figura 14 — Distribuição de despachos para atendimento de crimes contra a mulher por dia da 
semana e horário no 9º BPM, agosto a outubro de 2017

Fonte: Elaborado pelo ISP com base nas informações da Central 190/SEPM.

2.  Medidas adotadas

Desde que assumiu o comando do 9º BPM, o comandante adotou uma 
série de medidas organizacionais e operacionais com o intuito de reduzir 
crimes e preservar a vida da população. Além disso, suas ações focaram na 
melhoria das condições de trabalho, na valorização do policial e na criação 
de um canal de diálogo com a população. Esta seção traz algumas dessas 
iniciativas, mapeadas em entrevistas com a equipe local.

2.1. Medidas organizacionais

2.1.1. Recursos humanos: mapeamento e realocação do efetivo
No início do comando estudado, em novembro de 2017, a unidade 

contava com 500 policiais, mas o mapeamento das situações sanitária e 
judiciária da tropa revelou que, na prática, esse efetivo era bem menor. 
Em outubro de 2017, 108 policiais (21,6%) estavam afastados por conta 
de férias ou licença paternidade, núpcias, luto, etc. Isso representa 
um quantitativo difícil de ser alterado e um desafio comum a qualquer 
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organização. Além disso, apenas 281 dos 500 policiais estavam lotados em 
atividades-fim13, enquanto outros 111 foram designados para atividades-
meio. Dos 281 policiais em atividades-fim14, 53 estavam em atividades 
relacionadas a guardas (Guarda Quartel/Portaria) e ao serviço de custódia 
e de apoio a postos públicos (BRT, DETRO, Fórum, etc.). Assim, havia 
apenas 228 policiais disponíveis para patrulhar as ruas, 45,2% do efetivo 
(Figura 15). Os números evidenciaram, portanto, a necessidade de 
reorganizar o efetivo, reduzindo, por exemplo, a quantidade de policiais 
aptos para trabalhar na rua que estavam alocados em atividades-meio. 
Vale mencionar também que, à época, 24 policiais estavam em licença 
para tratamento de saúde, o que equivalia a 10% do efetivo disponível para 
as ruas.  

O primeiro desafio enfrentado para cumprir esse objetivo foi superar 
o elevado número de policiais com alguma restrição física ou para portar 
arma, o que o torna inapto para realizar o patrulhamento ostensivo.  
Ao todo, existiam no batalhão 53 aptos B e 45 aptos C15, que juntos 
representavam 19,6% do efetivo (Figura 16). Nesse contexto, os policiais 
capacitados para patrulhamento (apto A16) estavam sobrecarregados de 
demandas: só o atendimento emergencial via 190 dependia de 28 homens 
por dia para cobrir os sete setores de patrulhamento. A seção anterior 
apresentou um panorama do atendimento emergencial na área. 

13 - Atividade-fim na Polícia Militar se 
refere ao policiamento ostensivo para pre-
venção de crimes, ou seja, policiais em ação 
nas ruas ou em suporte direto a essa ativi-
dade, como na área de planejamento e in-
teligência. Já atividade-meio é aquela não 
relacionada, diretamente, com a ativida-
de-fim, como atividades administrativas.

14 - Incluem-se nesse total os policiais da 
parte operacional da P2 (setor de inteli-
gência), os auxiliares do Oficial de Dia e 
motoristas.

15 - Apto B é a classificação de um poli-
cial que possui alguma incapacidade fí-
sica, temporária ou permanente. Apto C 
é a classificação de um policial que possui 
alguma incapacidade física, temporária 
ou permanente, sendo vedado o porte de 
arma.

16 - Apto A é a classificação de um policial 
em plena condição física na atividade-fim 
da corporação.

Figura 15 — Distribuição do efetivo por atividade no 9º BPM, 
outubro de 2017

Fonte: Elaborado por ISP com base em informações do 9º BPM.
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Figura 16 — Distribuição do efetivo por situação no 9º BPM, 
outubro de 2017

Fonte: Elaborado por ISP com base em informações do 9º BPM.

Nesse contexto, alinhado com o P117, o comandante adotou alguns 
ajustes internos com o intuito de aumentar o efetivo disponível para o 
patrulhamento das ruas. Destacam-se quatro iniciativas:

a. Remanejamento para colocar aptos A nas ruas e aptos B e C em 
atividades-meio: 16 policiais aptos A lotados em atividades-meio (P318 , 
P419, Rancho20) foram realocados para atividades-fim. Permaneceram em 
atividades-meio apenas quatro policiais aptos A, pela especificidade de suas 
atividades (um na P1, um na P3, um na Tesouraria e um na Administração 
da Reserva Única de Material Bélico – RUMB);

b. Realocação de policiais aptos B e C: havia 14 policiais aptos 
B, C e em CD/CRD21 lotados na faxina. Parte deles foi realocada para 
funções antes ocupadas pelos 16 policiais aptos A recuperados para as 
atividades-fim;

c. Ajustes na escala: identificou-se que vários policiais trabalhavam 
em escala de 24hx72h, incomum na corporação. A troca de escala para o 
regime de 24hx48h permitiu o ganho de mais policiais;

d. Ordens de operações com análise criminal: nos casos de 
operações que contavam com o apoio de outras unidades, o P3 incorporou 
às ordens de serviço um breve resumo das informações acerca da análise 
criminal realizada pela seção. Esperava-se dessa forma contribuir para 
o melhor entendimento do cenário a ser enfrentado pelos policiais 
empregados nas operações;

e. Acompanhamento dos setores: a partir do preenchimento 
obrigatório da planilha de cumprimento e abordagem foi possível mensurar 
o número de abordagens realizadas quando os policiais não estavam 
atuando nos atendimentos de ocorrências advindas da Central 190.

17 - P1 é o setor de pessoal de um batalhão 
de Polícia Militar.

18 - P3 é o setor de planejamento de um 
batalhão de Polícia Militar.

19 - P4 é o setor de controle de material 
e patrimônio de um batalhão de Polícia 
Militar.

20 - Rancho é o local onde são servidas as 
refeições dos policiais dentro de um bata-
lhão de Polícia Militar.

21 - Ambas as siglas tratam de processos 
administrativos disciplinares, sendo CD 
– Conselho de Disciplina e CRD – Co-
missão de Revisão Disciplinar.



51

Cadernos de Segurança Pública | Ano 11 ● Número 11 ● fevereiro de 2019 | www.isp.rj.gov.br

A importância do uso de dados para tomadas de decisão: a 
experiência do 9º Batalhão de Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro
[Julia Guerra Fernandes, Elisângela Oliveira e Joana 
Monteiro]

Embora esses esforços tenham sido realizados para aumentar o efetivo 
da rua, mesmo com as mudanças, se descontados policiais escalados em 
postos públicos, custódia, etc., a unidade dispunha de um efetivo diário de 
aproximadamente 100 homens nas ruas. Como referência, na época em que 
o Regime Adicional de Serviço – RAS22 estava em pleno funcionamento, 
a unidade contava com 120 homens por dia somente em RAS. Desde o 
retorno do RAS, em maio de 2018, o batalhão passou a contar com o apoio 
de 60 policiais (30 do batalhão e 30 de outras unidades). Paralelamente 
a esses ajustes, foram realizadas atividades para promover a capacitação 
e a valorização dos policiais. A próxima seção explora algumas dessas 
iniciativas.

2.1.2. Recursos humanos: conscientização e valorização interna
A segurança pública envolve uma série de aspectos que vão além 

do controle de indicadores criminais. Além do contato direto com a 
população, o policial está constantemente exposto a situações de estresse, 
e muitas vezes participa de eventos que colocam sua vida em risco. A 
vitimização policial no estado cresceu nos últimos anos: em 2016 houve um 
aumento de 41% de policiais militares mortos em relação ao ano anterior, 
e entre janeiro e outubro de 2018 foram 85 vítimas, principalmente na 
folga (70,6%).  Na área do 9º BPM, entre os meses de outubro de 2016 
e outubro de 2017, dois policiais foram mortos (um em serviço e outro 
em folga). No mesmo período entre os anos de 2017 e 2018 somente um 
policial foi morto em serviço.

Nesse contexto, capacitações são essenciais para garantir uma menor 
exposição ao risco. É o caso de treinamentos em direção defensiva e 
abordagem, por exemplo. Além disso, para garantir a saúde do policial, 
acompanhamento psicológico e condicionamento físico são fundamentais. 
Os tópicos a seguir destacam as iniciativas adotadas pelo comandante 
nesse sentido.

Treinamentos operacionais
A Tabela 3 abaixo indica as instruções realizadas no 9º BPM sob a 

gestão estudada. Além dessas, três policiais da unidade concluíram o Curso 
de Instrutor de Armamento e Tiro oferecido pelo Centro de Instrução 
Especializada em Armamento e Tiro (CIEAT) da Secretaria de Estado 
de Polícia Militar. Esta capacitação permitiu que esses policiais atuassem 
como instrutores de tiro no 9º BPM. 

22 - RAS – Regime Adicional de Serviço 
implantado pela PMERJ. Segundo tal 
regime, o emprego de policiais militares 
em serviços extraordinários é remunerado.
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Tabela 3 — Instruções oferecidas no 9º BPM, novembro de 2017 a outubro de 2018
Mês/Ano Dia Instrução Carga Horária

dez/17
20 Estatística e Ordens de Policiamento 15 m

27 Estatística e Ordens de Policiamento 15 m

jan/18

8 Estatística 20 m

10 Expressões da Fisionomia 3 h

18 Estatística 25 m

29 Abordagem e Manuseio de Armamento 3h

29 Linguagem e Leitura Corporal 1 h e 30 m

fev/18 5 Instrução de Armamento 4 h

mar/18 20 Carabina 30/Instrução de Armamento/ Tiro 8 h

abr/18

4 Carabina 30 M1 8h

11 Fundamentos de Tiro/Tiro Carabina M 1.30 8h

18 Instrução de Armamento/Tiro Carabina M 1.30 8h

25 Instrução de Armamento/Tiro Carabina M 1.30 8h

mai/18

2 Fundamentos de Tiro/Tiro Carabina M 1.30 8h

9 Fundamentos de Tiro/Tiro Carabina M 1.30 8h

16 Fundamentos de Tiro/Tiro Carabina M 1.30 8h

jul/18

10 Curso de Capacitação em Saque e Porte Velado 4h 30 m

18 Curso de Capacitação em Saque e Porte Velado 4h 30 m

19 Pensão Alimentícia -

ago/18

1 Técnica de Abordagem 3h

8 Curso de Capacitação em Saque e Porte Velado 4h 30 m

24 Tiro 4h 30m

26 Tiro Policial 4h

out/18
18 Tiro 6h

31 Habilidade de VTR tipo Ford Ranger -

Fonte: Elaborado pelo ISP com base no Livro de Instruções do 9º BPM.

Ações focadas na saúde física e mental
Desde janeiro de 2018, os policiais que atuavam no expediente23 do 

batalhão participaram de atividade físicas realizadas três vezes por semana. 
Além disso, palestras com foco na prevenção de suicídios, de câncer de 
mama e de uso de drogas foram realizadas na unidade. Também houve a 
expansão do atendimento psicológico na unidade.

Além das iniciativas com foco na capacitação e no cuidado com 
o policial militar, a motivação profissional foi uma preocupação do 
comando do batalhão. Além das homenagens realizadas aos policiais que 
se destacaram pela produtividade, foram concedidas dispensas meritórias 
para os policiais que atuaram em ocorrências com apreensão de armas, 
prisões ou recuperação de veículos. Esses policiais receberam dois dias de 
folga à sua escolha.  

23 - Realizam os serviços administrativos 
do batalhão.
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2.1.3. Logística e conservação da unidade
Em novembro de 2017, logo após o comandante assumir seu cargo, a 

unidade contava com 51 viaturas operacionais, mas, devido às dificuldades 
de manutenção, 40% estavam baixadas (sem condições de utilização), 
restando-lhe 31 viaturas ativas. Devido à falta de manutenção adequada 
e a acidentes de trânsito, ao longo dos três meses seguintes o número 
de viaturas em condição de uso diminuiu para 26. A situação de falta 
de viaturas foi agravada em fevereiro de 2018. quando uma forte chuva 
inundou o batalhão afetando instalações e viaturas, o que fez com o 
número de viaturas ativas diminuísse para 13. Em abril de 2018 a situação 
melhorou com a chegada de 14 viaturas novas.

Outras preocupação do comandante era com a degradação física da 
unidade, principalmente depois da inundação. Para contornar a situação, 
o comandante organizou mutirões de policiais para pintar a unidade, 
além de unificar o rancho de praças e oficiais para conseguir climatizar 
toda a área. Parte dessas melhorias foi possível devido a parcerias com 
outras instituições que ajudaram a financiar a pintura. Outra ação que 
contou com a participação da iniciativa privada foi a reforma do estande 
de tiro da unidade.  Inaugurada em agosto de 2018, o espaço já permitiu a 
capacitação de todos os policiais do batalhão.

2.1.4. Diálogo com a população local
Outra dimensão explorada pela gestão foi a aproximação com a 

sociedade civil. A abertura de um canal de diálogo foi entendida como 
essencial para a construção de uma imagem positiva acerca do trabalho 
realizado pela SEPM e para a prevenção de delitos. No que se refere ao 
fortalecimento da imagem institucional, além da distribuição de fôlderes 
informando os telefones de contato do batalhão e do Disque-Denúncia, 
a comunicação com a população também acontecia por meio da página 
oficial do batalhão no Facebook. Além de repassar informações acerca 
das ocorrências atendidas, o espaço era utilizado para a divulgação dos 
eventos realizados pelo batalhão e das datas das reuniões do Conselho 
Comunitário de Segurança do 9º BPM24.

2.2. Medidas operacionais
Além das medidas organizacionais, o comandante adotou uma série 

de medidas operacionais ao longo do ano com o objetivo de ajustar o 
patrulhamento para atender horários e locais com maior demanda, dada a 
restrição de recursos. Esse é um tipo de ação fundamental para alocar os 
recursos existentes de forma mais eficiente.

a. Acompanhamento da mancha criminal: a análise de indicadores 
criminais era realizada diariamente (de segunda a sexta-feira) pela P3 do 
batalhão. Para isso, o responsável pela análise criminal utilizava quatro 
ferramentas: ISPGeo, ROWeb, Gerencial Web e Google Earth25. O 
resultado dessa consulta era informado ao chefe da seção e quando a 
incidência de algum delito despertava-lhe a atenção as informações eram 

24 - Os Conselhos Comunitários de Segu-
rança são canais de participação popular 
para assuntos ligados à segurança pública.

25 - Utilizam ferramentas como Google 
Earth para traçar rotas, por exemplo.
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a.1. Pontos de atenção reforçados: um dos desafios de patrulhar os 
pontos identificados com alta incidência criminal é garantir a proteção do 
próprio agente de segurança. O trecho da Avenida Brasil que concentrava 
boa parte dos roubos de veículos (Seção 1.2), por exemplo, está localizado 
nas proximidades do Complexo do Chapadão/Pedreira e os policiais em 
baseamento ficam vulneráveis à ação de criminosos. Por conta disso, foi 
criado um policiamento com recurso especial VBTP (Viatura Blindada de 
Transporte de Pessoa) em pontos de atenção, além de um veículo blindado 
colocado em um cruzamento da Avenida Brasil;

a.2. Ajustes no regime de escala: alteração no horário de serviço da 
maioria dos subsetores de patrulhamento de 6h às 18h para 13h à 1h, de 
forma a compatibilizar o deslocamento de seu efetivo com o horário da 
maior incidência, já que os roubos costumam ocorrer a partir das 19h;

a.3. Realocação do efetivo de acordo com o perfil profissional: a P3 
da unidade buscou alocar os policiais do efetivo de acordo com o perfil 
profissional de cada policial. A partir do diálogo entre o chefe da P3 e os 
policiais do batalhão, foi possível identificar áreas, escalas e tipos de serviço 
em que o policial tinha interesse de atuar. Exemplo disso foi a criação de 
um subsetor com três policiais que gostavam de realizar abordagens para 
atuarem na área de Cascadura (área reconhecida pelo batalhão pelo alto 
número de roubo de veículos). Outro exemplo foi a transferência de um 
policial que não tinha interesse e perfil para trabalhar no subsetor e foi 
remanejado para o serviço de custódia26. 

a.4. Alteração de serviços: criação de duas Patrulhas Táticas Móveis 
26 - Segurança de presos que permanecem 
internados em uma unidade de saúde.

repassadas aos policiais que atuavam nas áreas em que os delitos estavam 
acontecendo. Em ambos os casos, as informações eram repassadas por 
meio do aplicativo Whatsapp.

Figura 17 – Exemplo de análise do padrão de roubo de veículo

Fonte: 9º BPM.
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(PATAMOS) noturnas que atuam na AREP III — Operação da Polícia 
Militar com objetivo de revista. Ao focar no horário noturno, novamente, 
o batalhão priorizou horários de maior incidência criminal; 

b. Reativação da sede da 2ª Companhia em Madureira: como já 
mencionado, o entorno do Mercadão de Madureira concentra boa parte da 
incidência criminal do batalhão, principalmente no caso de roubo de rua. 
A reativação da companhia colaborou para intensificar a presença policial 
na área, pois as trocas de turnos ocorrem lá, a poucos metros do Mercadão.

2.3. Apoio do Instituto de Segurança Pública
Entre janeiro e novembro de 2018, foram realizadas diversas reuniões 

entre as equipes do ISP e do 9º BPM, em ambas as sedes. Em um primeiro 
momento, foi definida, de forma colaborativa, a cadeia de resultados de 
ações desenvolvidas pelo comando do 9º BPM e pontos de apoio do 
ISP. Essa ferramenta mapeia a sequência lógica de atividades, produtos, 
resultados e impactos esperados. Assim, a cadeia de resultados é uma 
representação de como a implementação do projeto leva aos resultados e 
impactos esperados, considerando os pressupostos de como as mudanças 
deverão ocorrer. Como ilustra a Figura 18, as atividades englobam ações 
de responsabilidade de ambas as partes e cada atividade tem um produto 
relacionado. Espera-se, por exemplo, que a análise criminal garanta a 
elaboração de ordens de serviços orientadas ao problema. Os diversos 
produtos têm como resultados esperados: alocação mais eficiente de 
recursos, maior ostensividade nas ruas e melhoria na motivação da tropa. 
Por fim, o impacto esperado das ações é a redução dos delitos definidos 
como prioritários: roubo de rua e roubo de veículo. 

Dentre as atividades de responsabilidade do ISP, destacam-se a 
capacitação de policiais em ISPGeo, plataforma de análise criminal com 
recursos gráficos e mapas, o acompanhamento de indicadores criminais 
e a identificação de áreas prioritárias. No primeiro caso, as aulas foram 
ministradas no ISP em 19 de abril de 2018 e contaram com a presença 
dos então comandantes das três Companhias do batalhão. Esse apoio 
mostrou que embora os policiais informassem que já tinham ouvido falar 
do ISPGeo, eles não o utilizavam na prática. Depois do treinamento, o 
setor da P3 passou a acompanhar as análises pelo ISPGeo.
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Figura 18 — Cadeia de resultados do 9º BPM

Fonte: Elaboração conjunta entre equipe do ISP e do 9º BPM.

No que se refere ao acompanhamento dos indicadores criminais, logo 
no início da parceria, em janeiro de 2018, o ISP apresentou um panorama 
com a identificação do problema da área. Na oportunidade, ficou clara a 
necessidade de focar nos delitos de roubo de rua e de veículo e nos locais/
horários de alta incidência criminal. A partir do conjunto de informações 
disponíveis, foram identificadas áreas prioritárias de cada delito, as quais 
posteriormente foram validadas pela equipe do 9º BPM. Assim, foram 
definidas sete áreas prioritárias para roubo de rua (Figura 19) — que 
compreendem a 9% da área do batalhão e respondem juntas por 37% do 
total de roubos, e sete áreas para roubo de veículo — 8% da área e 35% dos 
roubos (Figura 20). 
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O passo seguinte foi a realização de uma visita à área identificada 
como a de maior incidência de roubo de rua, nos arredores do Mercadão 
de Madureira, com o intuito de identificar características do ambiente 
não-observáveis nas estatísticas e que são determinantes para a definição 
da forma mais adequada de patrulhamento. Além de representantes da 
equipe do ISP e do 9º BPM, o pesquisador Spencer Chainey (University 
College London – UCL) também compareceu a essa visita. Após a visita 
in loco, Chainey apresentou uma sugestão de patrulhamento para cada 
uma das áreas, adequada ao ambiente e aos padrões criminais (Figura 21). 
Apesar da sugestão não ter sido implementada pelo comando da unidade, 
o ISP acompanhou a evolução dos indicadores criminais dessas áreas.

Figura 19 — Áreas prioritárias de roubo de rua no 9º BPM no 9º BPM, 1º semestre de 2017

Fonte: ISP.

Figura 20 — Áreas prioritárias de roubo de veículo no 9º BPM, 1º semestre de 2017

Fonte: ISP.
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Figura 21 — Sugestão de patrulhamento da área 02 para prevenir roubo de rua no 9º BPM

Fonte: ISP e UCL.

Além do apoio no âmbito da análise criminal, o ISP favoreceu 
também o estabelecimento de parceria com o 5º CGEO/EB (Centro de 
Geografia do Exército Brasileiro) que, em certa medida, ajudou a mapear 
geograficamente pontos de interesse cartográfico na  área do 9ª BPM.  

3. Análise de resultados

Como apresentado na identificação do problema, no momento de 
troca de comando o 9º BPM vivenciava elevados níveis de criminalidade, 
principalmente no que se refere aos delitos definidos como prioritários: 
roubo de rua e roubo de veículo. Ao longo dos meses seguintes, sob o 
novo comando, houve uma redução significativa desses indicadores, 
principalmente no caso de roubo de veículo. Não é possível determinar o 
impacto individual de cada uma das medidas descritas na seção anterior. 
Assim, esta seção explora os possíveis resultados das ações como um todo.

Os dados utilizados têm duas fontes principais: os registros de 
ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil e os atendimentos 
realizados pela Central 190. Vale mencionar que uma das dificuldades 
para realizar um diagnóstico completo dos atendimentos realizados na 
área é a falta de informações provenientes dos BOPM27 — que na data da 
troca de comando estavam há um ano sem digitalização. 

Roubo de veículo
A Figura 22 apresenta a evolução do roubo de veículo entre janeiro de 

2015 e outubro de 2018. A linha destacada em laranja indica os resultados 
durante a gestão estudada. Os dados indicam uma mudança de nível entre 

27 - BOPM – Boletim de Ocorrência Po-
licial Militar, preenchido em papel du-
rante ocorrências atendidas pela PMERJ 
na rua. 
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2015 e 2017: o crescimento de roubo nesse biênio foi de 75% no estado e  de 
42% no 9º BPM. Em geral, as séries apresentam tendências semelhantes. 
O primeiro grande descolamento se deu em julho de 2017, mês em que 
ocorreu a mudança de área, quando o nível de roubos do batalhão caiu 
bruscamente e se manteve relativamente estável nos meses seguintes. 
Durante a gestão estudada, em um primeiro momento houve um aumento 
sazonal do nível de roubos em janeiro, seguido por uma redução nos meses 
seguintes, mesmo que não linear, até atingir o patamar mais baixo dos 
últimos três anos: 201 casos em julho de 2018.  No estado como um todo 
o nível também foi baixo nesse mês, com 3.518 casos, mas a redução foi 
menos acentuada do que no batalhão.

Ao comparar os 12 meses do comando (nov/2017 a out/2018) com os 
12 meses anteriores (nov/2016 a out/2017), a redução no batalhão foi de 
19%, muito superior aos 2% observado no estado. Ao desconsiderar os 
194 roubos de veículos que ocorreram entre novembro de 2016 e junho de 
2017 na área que deixou de pertencer ao 9º BPM (parte da CISP 28)28, a 
redução observada segue expressiva: os roubos diminuíram 16%. 

Figura 22 — Evolução mensal de roubo de veículo no 9º BPM e no estado do Rio de Janeiro, 2015 a 
2018

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

A principal dificuldade para avaliar o impacto da troca de comando 
é o fato de que inúmeros fatores que também afetam a evolução da 
criminalidade podem mudar, tanto no momento como após a entrada 
do comandante no batalhão. Por este motivo, é difícil atribuir eventuais 
variações nos indicadores criminais unicamente a mudanças na gestão. 
Uma metodologia tradicionalmente utilizada para lidar com este tipo 
de dificuldade consiste em comparar a evolução de ocorrências da área 
afetada (9º BPM) com a de localidades não afetadas (outros batalhões 
semelhantes).  

28 - Esse ajuste só é possível de ser realiza-
do para as ocorrências que foram georre-
ferenciadas, assim esse ajuste é uma apro-
ximação utilizada para reduzir o viés da 
mudança de área nos resultados.
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Assim, diferentemente da figura anterior em que a trajetória do 9º BPM 
foi comparada ao estado como um todo, a Figura 23 apresenta apenas as 
trajetórias de batalhões identificados como semelhantes por Nascimento 
(2016).  O estudo utiliza dados no nível do batalhão (indicadores criminais, 
IDH e efetivo policial) para definir grupos com unidades semelhantes. A 
aplicação do método estocástico indicou que o 3º BPM (Méier) e o 14º 
BPM (Bangu) pertenciam ao mesmo cluster do 9º BPM; já o método 
determinístico indicou apenas o 41º BPM (Irajá)29 — os três batalhões 
fazem fronteira com o 9º BPM.  Assim, optou-se por apresentar as séries 
históricas de roubo de veículo em todos os casos. 

Os dados da Figura 24 revelam que, entre janeiro de 2015 e julho de 
2017, o 9º BPM e o 41º BPM apresentavam trajetórias e níveis semelhantes, 
enquanto o mesmo padrão era observado na relação entre o 3º BPM e 14º 
BPM. Esses últimos apresentavam um nível de roubo menor no início da 
série, mas atingiram o patamar dos demais no 2º semestre de 2017.  A 
partir de dezembro de 2017, destaca-se o crescimento acentuado de roubos 
de veículos na área do 41º BPM, que descolou das demais séries e atingiu 
um pico de 740 roubos em março de 2018, o maior nível dos últimos três 
anos. A unidade reverteu essa situação nos meses seguintes, mas voltou a 
crescer a partir de julho. No 14º BPM, desde abril, a trajetória também é de 
crescimento. Paralelamente, 9º BPM e 3º BPM, em geral, apresentaram 
trajetórias de queda em 2018. A redução foi mais acentuada no primeiro, 
mas o último alcançou níveis inferiores de roubo.

29 - Definição dos bairros que pertencem 
a esses batalhões disponível em: <http://
arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/
Uploads/RelacaoAISP.pdf>. Acessado 
em: 14/01/2019.

Figura 23 — Evolução mensal de roubo de veículo nos 3º BPM, 9º BPM, 14º BPM e 41º BPM, 2015 
a 2018
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Figura 24 — Evolução semanal do roubo de veículo no 9º BPM, janeiro a outubro de 2016 a 2018
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Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

A comparação dos 12 meses do comando estudado (nov/2017 a 
out/2018) com os 12 meses anteriores (nov/2016 a out/2017) revela 
que a redução observada no 9º BPM, de 19%, ou de 16% considerando 
a mudança de área, foi bem superior à redução de 6% observada no 3º 
BPM, e na contramão das demais unidades avaliadas. Tanto o 14º BPM 
quanto o 41º BPM vivenciaram um aumento de 17% dos casos de roubo 
de veículos em contraste com os períodos avaliados. Em média, os três 
batalhões utilizados como comparação apresentaram um crescimento de 
11% no número de roubo de veículo, ou seja, a acentuada redução de casos 
no 9º BPM foi na contramão do verificado entre seus pares. 

Com o intuito de explorar em mais detalhes essa queda atípica de roubo 
de veículo observada no 9º BPM, a Figura 24 compara os totais de roubos 
por semana no 9º BPM entre janeiro e outubro, nos últimos três anos. 
Esse gráfico facilita a visualização de possíveis efeitos de sazonalidade e de 
eventos relevantes que ocorreram na corporação. O eixo horizontal indica 
o 1º dia da semana no ano de 2018. 

Na comparação das séries é visível a mudança no nível de roubo de 
veículo no primeiro semestre de 2017, quando a linha se descola das 
demais. Em 2018, a redução de maior evidência ocorreu nas duas semanas 
entre 25 de junho e 6 de julho, quando o total de roubos foi 40% menor do 
que na quinzena anterior. Como indicado no gráfico, esse período coincide 
com a ocupação pelo Exército do Complexo do Chapadão/Pedreira, que, 
embora não esteja na área do batalhão, exerce grande influência sobre 
a criminalidade na área, e com a retomada do pagamento do Regime 
Adicional de Serviços (RAS), que estava paralisado entre outubro de 
2016 e maio de 2018. O pagamento do RAS contribuiu para aumentar 
30 policiais por turno no patrulhamento das ruas a partir de 16 de maio 
de 2018. Na prática, esse RAS significa um aumento de 20% do efetivo 
diário nas ruas. Nas semanas seguintes, o nível de roubos permaneceu 
relativamente estável até a semana de 10 de setembro, quando o total de 
roubos cresceu significativamente. 
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Tabela 4 — Contribuição das CISP para a redução de roubo de 
veículo no 9º BPM

CISP

Roubo de Veículo
(nov/16 -out/17)

Variação (%) de roubos em 
nov/17-out/18 em relação 
aos 12 meses anteriores

(nov/16-out/17) (C) 

Contribuição 
em pontos 
percentuais  

100*(B)* (C) Casos (A)
Distribuição 

(%) (B)

CISP 29*  1.544 34% -10% -3

CISP 30  770 17% 15% 2

CISP 40  2.226 49% -30% -15

Total  4.540 100% -16% -16

* Nota: o total de ocorrências da CISP 29 considera a atual área da CISP 29 durante os 24 meses investigados. Ou seja, 

para o período anterior a julho de 2017 foram somados os casos que constam como CISP 28, mas hoje pertenceriam à 

CISP 29.

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia 
Civil.

Os mapas de células na Figura 25 ilustram essa mudança. Para facilitar 
a comparação, foram adotadas as mesmas faixas de ocorrências em ambos 
os anos. Nos três meses anteriores à troca de comando, era visível uma 
concentração de roubos em algumas travessas da Avenida Brasil: além das 
células vermelhas, existia uma mancha de células laranjas no entorno. No 
mesmo trimestre do ano seguinte, as duas células vermelhas permaneceram 
nessa área, mas a mancha se dispersou. Vale mencionar que esses são os 
pontos que tiveram o patrulhamento reforçado com veículos blindados e 
pontos de baseamento, como discutido anteriormente.

Outro aspecto a ser observado é o padrão espacial dessa redução de 16% 
do roubo de veículo nos meses de novembro de 2017 a outubro de 2018 em 
relação aos 12 meses anteriores — esse percentual considera ajustes para 
amenizar o viés da mudança de área. A coluna (B) da Tabela 4 apresenta a 
distribuição de casos nos 12 meses anteriores à troca de comando, quando 
a CISP 40 respondia sozinha por quase metade dos casos. A coluna (C) 
indica a variação de casos entre os dois períodos investigados. O número 
de casos na CISP 40 diminuiu 30%, enquanto na CISP 29 a redução foi de 
10%. Já na CISP 30 houve um aumento de 15% de casos. A multiplicação 
das colunas (B) e (C) revela a contribuição de cada umas das CISP para a 
redução de 16% observada no batalhão como um todo, ou seja, a variação 
de delitos é ponderada pela contribuição relativa daquela área. Segundo 
os dados, a CISP 40 respondeu sozinha por 15 pontos percentuais (p.p.) 
dessa redução, enquanto a CISP 29, mesmo com a expansão de sua área, 
respondeu por uma queda de 3 p.p. A soma dessas duas áreas resultaria em 
uma queda de 18% dos casos; no entanto, a CISP 30 contribuiu no sentido 
oposto, com um aumento de 2 p.p. no número de casos. 
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Os mapas a seguir apresentam a evolução mensal do mapa de células 
apenas na CISP 40, pois, como visto anteriormente, esta é a CISP que 
responde pela maior parcela do roubo de veículo e a que mais contribuiu 
para a redução dos índices. O foco em apenas uma CISP deixa ainda mais 
nítida a mudança no padrão de concentração, com a dispersão do foco 
na área da Avenida Brasil. Entre maio e agosto de 2018 nenhuma célula 
aparece destacada em vermelho na área. Já em setembro, o roubo voltou a 
subir, o que indica a persistência desse tipo de delito nesse local.

Figura 25 — Roubo de veículo por célula no 9º BPM, agosto a outubro de 2017 e de 2018

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.
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Figura 26 — Evolução mensal do roubo de veículo por célula na CISP 40, janeiro a setembro de 2018

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

Roubo de rua
A Figura 27 apresenta a evolução mensal dos casos de roubo de rua 

— a linha destacada em laranja indica o comando estudado. Devido ao 
movimento de paralisação de policiais civis, que ocorreu entre janeiro e 
fevereiro de 2017, houve subnotificação de casos de roubos de rua nesse 
período, que foi seguido por um crescimento artificial do número de 
registros, por conta da demanda reprimida. 

O gráfico revela que ao longo dos últimos três anos, em geral, o estado 
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Figura 27 — Evolução mensal de roubo de rua no 9º BPM e no estado do Rio de Janeiro, 2015 a 2018

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

30 - Esse resultado considera o número 
oficial de registros de ocorrências. Não 
são ponderados os possíveis efeitos da pa-
ralisação da Polícia Civil (em janeiro de 
2017) e da mudança na área do 9° BPM 
(em julho de 2017).

Novamente, a comparação com o estado como um todo poderia 
induzir a uma supervalorização do desempenho do 9º BPM, pois foram 
consideradas unidades com características muito distintas. Por isso, a 
Figura 28 compara a trajetória do 9º BPM com os batalhões definidos 
por Nascimento (2016) como similares: 3º BPM, 14º BPM e 41º BPM. 
Ao longo da série, o 9º BPM se destaca pelo maior número de roubos 
de rua em relação aos demais, principalmente em 2017.  Em 2018, após 
uma expressiva queda no número de roubos no 9º BPM e aumento dos 
casos das demais unidades, as quatro séries oscilaram em patamares mais 
próximos, em torno de 620 roubos. Vale mencionar que, apesar de níveis 
próximos, o 3º BPM e o 9º BPM apresentaram movimentos opostos nos 
meses do primeiro semestre de 2018. 

e o 9º BPM apresentaram tendências próximas, assim como observado 
no caso de roubo de veículo. As trajetórias parecem se descolar em dois 
momentos: em julho de 2017 e junho de 2018, quando o número de roubos 
caiu de maneira muito mais expressiva do que a verificada no estado como 
um todo.  Entre maio e junho houve uma redução de 24% dos casos no 
batalhão, percentual bem acima da média estadual (4%). Nos meses 
seguintes, o nível de roubo de rua se manteve relativamente estável no 
batalhão e bem abaixo do nível observado no ano anterior.

Ao comparar os resultados no período da gestão estudada (destacado 
em laranja), com os 12 meses anteriores (nov/2016 a out/2017), no 9º 
BPM houve queda de 22%, enquanto no estado o número de roubos 
aumentou 1%30. Ao desconsiderar os roubos que ocorreram na área que 
deixou de pertencer ao batalhão em julho de 2017, essa variação entre os 
períodos foi de 17%, ou seja, segue expressiva, principalmente em relação 
ao resultado do estado.
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Ao confrontar os resultados do 9º BPM sob o comando estudado 
(destacado em laranja) com os 12 meses que o precederam (nov/16 a 
out/17), a redução é significativa e muito acima da observada nas demais 
unidades. Enquanto os roubos de rua no 9º BPM diminuíram 22% (ou 
17% se subtraídas as ocorrências da área que não pertencem mais ao 
batalhão), no 41º BPM a queda foi de apenas 4%. Já no 3º BPM o nível 
permaneceu constante (0% de variação) e no 14º BPM houve aumento de 
13%. 

Figura 28 — Evolução mensal de roubo de rua nos 3º BPM, 9º BPM, 14º BPM e 41º BPM, 2015 a 
2018
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Nota: Período do atual comando destacado na linha tracejada.

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

A Figura 29 apresenta a evolução semanal do roubo de rua ao longo 
de 2018. A partir da segunda semana de março, o nível de roubo se 
manteve abaixo do observado no ano anterior, mas a queda aconteceu de 
maneira mais acentuada a partir das semanas de julho e agosto. A redução 
mais significativa, em relação à semana imediatamente anterior, foi em 
2 de julho: 27% roubos a menos. Esse período de queda, como no caso 
de roubo de veículo, coincidiu com o período de ocupação do Complexo 
do Chapadão/Pedreira, mas, diferentemente do caso de veículos, o nível 
alcançado após a queda se manteve nas semanas seguintes.
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Figura 29 — Evolução semanal de roubo de rua no 9º BPM, janeiro a outubro de 2016 a 2018

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

A análise da participação de cada CISP na queda de 17% no total de 
roubo de rua, na comparação dos 12 meses do comando estudado com 
os 12 meses anteriores, revela um equilíbrio maior do que no caso de 
roubo de veículos. As CISP 40 e 29 responderam por quase o mesmo 
montante na redução de roubos de rua: a primeira contribuiu com 9 p.p. e 
a segunda com 8 p.p. (Tabela 5). Novamente, a participação da CISP 30 é 
pequena, contribuiu com 1 p.p. A evolução dos mapas da Figura 30 ilustra 
essa redução. Na CISP 40 a mancha de células vermelhas desapareceu, 
enquanto na CISP 29 o alcance da mancha diminuiu significativamente. 
Ou seja, o roubo de rua se tornou ainda mais concentrado. 

Tabela 5 — Contribuição das CISP para a redução de roubo de 
rua no 9º BPM

CISP

Roubo de Rua
(nov/16 -out/17)

Variação (%) de roubos em 
nov/17-out/18 em relação 
aos 12 meses anteriores 

(nov/16-out/17)(C) 

Contribuição 
em pontos 
percentuais  

100*(B)* (C) Casos (A)
Distribuição 

(%) (B)

CISP 29*  4.502 49% -16% -8

CISP 30  1.739 19% -3% -1

CISP 40  2.968 32% -28% -9

Total  9.209 100% -17% -17

* Nota: o total de ocorrências da CISP 29 considera a atual área da CISP 29 durante os 24 meses investigados. Ou seja, 

para o período anterior a julho de 2017 foram somados os casos que constam como CISP 28, mas hoje pertenceriam à 

CISP 29.

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia 
Civil.
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Figura 30 — Roubo de rua por célula no 9º BPM, agosto a outubro de 2017 e de 2018

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

A Figura 31 apresenta a evolução mensal do roubo de rua apenas 
para a CISP 29, área que concentra a maior parte de delitos desse tipo. 
O padrão de concentração não é tão claro quanto no caso de roubo de 
veículos, mas é nítido um aumento de células menos quentes, ou seja, 
aumento da participação de células que apresentaram poucos casos de 
roubo: em janeiro, do total de células com ocorrência, em 45% ocorreu 
apenas um caso, já em setembro esse percentual era de 62%. Por outro 
lado, o percentual de células de alta incidência, em vermelho, permaneceu 
relativamente constante ao longo dos meses, com um aumento em maio.
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Figura 31 — Evolução mensal do roubo de rua por célula na CISP 29, janeiro a setembro de 2018

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

Considerações finais 

O presente relatório buscou documentar as ações implementadas no 9º 
BPM durante a gestão estudada, de outubro de 2017 a outubro de 2018. A 
documentação detalhada revela a riqueza e a multiplicidade de iniciativas. 
Registros como este são pouco comuns na corporação, o que impede o 
acompanhamento de possíveis resultados e faz com que grande parte do 
conhecimento construído ao longo de uma gestão se perca nas trocas de 
comandos. 
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A análise, no geral, mostra que os ajustes de gestão conseguem trazer 
resultados expressivos. A comparação do período do comando com os 12 
meses anteriores indicou uma redução de 19% dos roubos de veículo e de 
22% nos roubos de rua. Considerados ajustes para amenizar os efeitos da 
mudança de área, a redução foi de 16% e 17%, respectivamente. Essa queda 
representa uma melhora significativa e atípica, pois não foi observada em 
nenhum dos batalhões com perfil similar (3º BPM, 14º BPM e 41º BPM) 
ou no estado como um todo. Assim, mesmo que medidas externas ao 
batalhão, como o reforço do RAS e de viaturas e a ocupação do Complexo 
Chapadão/Pedreira pelo Exército Brasileiro, tenham colaborado para esse 
resultado, a análise comparada com outros batalhões que também foram 
impactados sugere o papel fundamental da gestão. 

Nos últimos anos, existe um consenso entre profissionais e estudiosos 
de segurança pública dos benefícios de se concentrar os recursos em locais 
de alta concentração criminal ou hotspots (WEISBURD et al., 2016). A 
intuição por trás é direta: ao concentrar os recursos em lugares e horários 
mais quentes, o crime total reduz significativamente. Os resultados 
observados no 9º BPM ilustram esse consenso: nos dois índices analisados 
a redução se deve, principalmente, ao foco nesses locais, que seguem sendo 
os pontos mais importantes devido a características do ambiente que 
garantem oportunidades para o crime. Em uma unidade que tem que lidar 
diariamente com múltiplos problemas, a definição clara de prioridades 
baseadas em evidências é essencial para alocar os recursos existentes de 
forma mais eficiente. 

Glossário31 

A REP III: ações repentinas, em locais estratégicos e em horários 
especiais, revistando veículos particulares e coletivos, com a finalidade de 
apreender armas, entorpecentes ou quaisquer outros materiais utilizados 
para a prática de crime ou contravenção, identificando e revistando seus 
ocupantes e passageiros. É uma ação também utilizada para a repressão ao 
roubo e ao furto de automóveis.

PATAMO: complementa o policiamento ostensivo com a formação de 
grupos treinados e selecionados para ações policiais especiais, em diversas 
situações. Atua sobre concentrações de criminosos e/ou em situações 
nitidamente caracterizadas por forte incidência criminal e contravencional.

Setor de Patrulhamento (StPtr): trecho ou extensão da subárea, 
compatível com a capacidade e eficácia de policiamento de uma patrulha 
motorizada. Dentro do StPtr podem ser executadas todas as formas de 
policiamento, de maneira integrada e comandada.

31 - Definições baseadas na Instrução 
Normativa PMERJ/EMG-PM3 nº 23 
de 12 de fevereiro de 2015.
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Resumo 
Este trabalho detalha as ações realizadas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) durante o ano 
de 2018, mostrando os principais resultados alcançados no que tange ao enfrentamento ao roubo de carga em 
território fluminense. A ideia aqui é apontar como a integração das forças de segurança e o uso de informações 
tiveram fundamental importância para a obtenção de efeitos positivos de redução desse tipo de roubo. Este é mais um 
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para guiar tomadas de decisão. 
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Introdução

O trabalho em tela tem por objetivo documentar os resultados obtidos 
no combate aos crimes de roubo de carga no estado do Rio de Janeiro, 
conforme a parceria firmada entre a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas 
(DRFC) e o Instituto de Segurança Pública (ISP) no ano de 2018. Este 
trabalho tem sua gênese na criação do Grupo Integrado de Enfrentamento 
ao Roubo de Cargas (Gierc)1 no estado do Rio de Janeiro, em outubro de 
2017, que reuniu diversas forças de segurança, tais como a Subsecretaria de 
Comando e Controle (CICC) e a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), 
ambas da extinta Secretaria de Estado de Segurança, a Secretaria de Estado 
de Polícia Civil, a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o Instituto de 
Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), a 
Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria da Casa Civil do 
Governo do Estado e o Sindicato das Empresas de Transporte do Estado 
do Rio de Janeiro. Em tal ocasião, o objetivo foi realizar o diagnóstico para 
medidas preventivas e de repressão ao roubo de cargas relacionado à ação 
de organizações criminosas atuantes no estado.

Com base nos desdobramentos verificados ao longo da vigência 
do Gierc, este trabalho detalha não somente as ações realizadas pela 
Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas como também os principais 
resultados alcançados no que tange ao enfrentamento ao roubo de carga em 
território fluminense. A ideia aqui é apontar como a integração das forças 
de segurança e o uso de informações tiveram fundamental importância 
para a obtenção de efeitos positivos de redução desse tipo de roubo. Este é 
mais um exemplo de como o Instituto de Segurança Pública pode apoiar 
as polícias no que se refere à utilização de informações para guiar tomadas 
de decisão. 

 

1. Panorama dos roubos de carga no estado do Rio de Janeiro em 
2018

Inicialmente, deve-se contextualizar a dinâmica do delito de roubo 
de cargas no estado do Rio de Janeiro. Assim, esta seção se dedicará a 
apresentar o panorama recente desse delito. 

O ano de 2018 foi o primeiro dentre os últimos cinco anos a apresentar 
redução nos números de roubo de carga. A série histórica vinha batendo 
sucessivos recordes desde 2014. Em 2016, último ano com dados 
disponíveis para comparação entre estados, o Rio de Janeiro apresentou a 
maior taxa de roubo de carga do país, 59 casos por 100 mil habitantes, taxa 
quase três vezes maior que a segunda maior, registrada no estado de São 
Paulo, com 22 casos por 100 mil habitantes, como pode ser visto na Figura 
1. No mesmo ano, esse cenário foi tema de um estudo publicado pelo 
Instituto de Segurança Pública2, que identificou padrões específicos deste 
tipo de roubo. Em 2017, apesar da paralisação ocorrida nas delegacias de 
Polícia Civil em todo estado do Rio de Janeiro ter causado uma elevada 

1 - Disponível em: <https://www.jus-
brasil.com.br/diarios/164544221/doerj-
-poder-executivo-17-10-2017-pg-5>. 
Acessado em: 28/01/2019. 

2 - Disponível em: <http://arquivos.
proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/
RelRouboCarga2016.pdf>. Acessado em: 
28/01/2019.
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subnotificação dos registros entre os meses de janeiro e março, ainda assim 
foi o ano com maior número de roubo de carga do estado desde o início da 
série histórica, em 1991, como apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Série histórica anual de roubo de carga – estado do Rio de Janeiro – 1991 a 2018

Figura 1 – Taxa de roubo de carga por 100 mil habitantes por estado – 2016

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2017.

Nota: Dados com errata até setembro de 2018.
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil..
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Finalmente, em 2018, os números começaram a retroceder, ficando 
abaixo daqueles observados em 2017 e em 2016. Acompanhando os 
valores mensais ao longo de 2018, na Figura 3, nota-se que todos os meses 
apresentaram queda significativa em relação a 2017 (excluindo-se os meses 
de janeiro a março, impactados pela paralisação já mencionada). De abril 
a dezembro, o ano de 2018 apresentou uma queda de 25% em relação aos 
mesmos meses do ano anterior. 

Figura 3 – Série histórica mensal de roubo de carga – estado do Rio de Janeiro – janeiro de 2017 a 
dezembro de 2018

Nota: Dados com errata até setembro de 2018.
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

Este período mais recente coincide com mudanças na condução de 
investigações por parte da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, e 
motivaram a realização deste artigo, que visa à documentação das práticas 
de investigação realizadas em 2018 e seus posteriores resultados.

1.1. Padrão de ocorrências de roubos de carga
Antes de entender as atividades que foram postas em prática ao longo 

de 2018 e o seu impacto nas principais regiões, é importante entender 
os padrões de ocorrência dos roubos de carga no estado. Nesse sentido, 
apontaremos em que dias e horários esses casos são mais comuns, se o 
padrão é o mesmo em todas as regiões do estado, se há concentração 
espacial e se existe sazonalidade nessas ocorrências ao longo do ano.
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Figura 4 – Roubo de carga por dia da semana e hora do dia – estado do Rio de Janeiro – 2018

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

Conforme observado na Figura 4, percebe-se um padrão de incidência 
dos crimes de roubo de carga no estado do Rio de Janeiro. As ocorrências 
acontecem com maior frequência de terça a sexta-feira, no período 
compreendido entre 8h e 13h. Este intervalo de tempo é aquele que possui 
o maior fluxo de cargas, visto que tal periodicidade se destaca por se referir 
ao horário comercial e pela quantidade de dias úteis.

A seguir apontamos as incidências de roubo de carga em diferentes 
áreas da Região Metropolitana para que sirvam de parâmetros de 
comparação. Foram, pois, identificadas algumas das Áreas Integradas de 
Segurança Pública (AISP) que mais concentram roubos de carga no estado 
do Rio de Janeiro, a saber: AISP 7 (São Gonçalo), 14 (Bangu), 15 (Duque 
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de Caxias) e 16 (Olaria). Indicamos, assim, os padrões de dia e de horário 
das ocorrências em localidades distintas, como na Figura 5. Selecionando 
tais regiões, percebe-se que, apesar de pequenas variações, a maior parte 
das ocorrências se concentram na faixa de horário e dias citados acima, 
ainda que em regiões diferentes.

Figura 5 – Roubo de carga por dia da semana e hora do dia – AISP 7, 14, 15 e 16 – 2018

Fonte: ISPGeo.
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Além dos padrões de incidência referentes aos horários e dias da 
semana com maior prevalência de roubo de carga, os casos aqui analisados 
apresentam tendências de crescimento e diminuição quando vistos 
mensalmente no decorrer dos anos.

Ao observar os dados que datam de 2014 a 2018, na Figura 6, 
observa-se uma tendência de queda nos meses iniciais de cada ano, 
especialmente no período do Carnaval, devido à diminuição de dias 
úteis e, consequentemente, diminuição no fluxo de cargas do estado. Vale 
ressaltar a queda mais acentuada no início de 2017, época que corresponde 
à paralisação já mencionada. 

Posteriormente, há um crescimento no mês de maio que pode ser 
explicado devido ao aquecimento do mercado consumidor, coincidente 
com as comemorações do Dia das Mães, seguido de um aumento do 
número de casos no segundo semestre dos anos observados. Vale destacar 
o forte crescimento no mês de dezembro, principalmente em virtude 
das compras do período do Natal, e com isso o incremento no trânsito 
de carga. Por fim, cabe salientar os períodos de queda decorrentes de 
operações integradas (Asfixia e Dínamo), ocorridas respectivamente em 
setembro de 2017 e de 2018.

Figura 6 – Série histórica mensal de roubo de carga – estado do Rio de Janeiro – 2014 a 2018 

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

2. Medidas adotadas
Durante as reuniões do Gierc ao longo do ano de 2018, representantes 

do Instituto de Segurança Pública alinharam diversas ações com a equipe 
da DRFC. O trabalho de apoio por parte do ISP se concretizou a partir do 
contato com o então delegado titular da DRFC, Delmir da Silva Gouvea3, 
que assumiu a titularidade da unidade em 20 de março do mesmo ano.

Desde que assumiu a titularidade da DRFC, modificações foram 
realizadas no que tange à forma de investigação da unidade. Dentre as 
ações adotadas, pode-se destacar, primeiramente, a análise realizada 

3 - Delmir da Silva Gouvea ingressou 
na Polícia Civil em 1989 como Detetive. 
Posteriormente, prestou novo concurso 
e se tornou Escrivão Policial, chegando 
ao topo da carreira como Comissário de 
Polícia. Após 19 anos, Delmir fez outro 
concurso e, em 2008, se tornou Delegado 
de Polícia. Tem experiência de 29 anos de 
atividade policial, atuando em diversas 
delegacias da Baixada Fluminense (56ª 
DP e 64ª DP) e da Capital (21ª DP e 38ª 
DP). Desde o início de 2019 é Diretor do 
Departamento Geral de Polícia Especia-
lizada. 
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4 - Ponto de rota relacionado ao ato ou 
efeito de passar mercadorias, de um meio 
de transporte para outro.

5 - Disponível em: <https://www.jus-
brasil.com.br/diarios/106236893/doerj-
-poder-executivo-14-12-2015-pg-7>. 
Acessado em: 28/01/2019. 

de todos os registros de ocorrência que envolviam roubos de carga, 
o que permitiu constatar algo que ia de encontro ao que se supunha 
anteriormente: a maioria dos crimes não era mais praticada tão somente 
por quadrilhas tradicionalmente constituídas de roubadores, mas, sim, por 
grupos criminosos de traficantes de drogas ou associados a esses. 

Dessa forma, foi verificado, ainda, que cada quadrilha de traficantes 
atuava em diversas localidades. Porém, as cargas provenientes dos roubos 
eram levadas para suas próprias comunidades de atuação, onde eram 
praticadas ações – por parte dos criminosos – voltadas para resguardar 
sua entrada, além das tentativas de conter ou retardar a ação de agentes 
de segurança pública, quando necessário, e efetuar a distribuição ou 
acautelamento das mercadorias. Assim, a DRFC concentrou suas ações 
e operações nas localidades que mais se destacavam a partir dos pontos 
quentes de transbordo4 das cargas, ou seja, nos locais para onde esse 
material era conduzido para descarga após a ação delituosa.

Outra medida adotada apontada pela equipe da DRFC como de 
extrema importância foi o cumprimento na íntegra da Resolução SESEG 
nº 915 de 20155, principalmente, quanto ao previsto em seu artigo 2º, 
inciso I, in verbis:

Art. 2º - À Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas compete apu-
rar os seguintes crimes, a partir inclusive, de seus desdobramentos 
administrativos:
 I - os crimes contra o patrimônio, tendo como objeto o veículo 
transportador e sua carga, ou somente esta, ainda quando em depó-
sito, com a direção privativa das investigações e Inquéritos Policiais 
para a apuração das infrações penais supramencionadas, em todo 
o território do Estado do Rio de janeiro, nas seguintes hipóteses:

a) res furtiva de valor igual ou superior a 120 salários mínimos;
b) repetição comprovada, simultânea ou sucessiva, dos crimes 
definidos no inciso I, praticados pelo mesmo autor em mais de 
uma circunscrição policial;
c) repetição comprovada, simultânea ou sucessiva, dos crimes 
definidos no inciso I, praticados por quadrilha ou bando em 
mais de uma circunscrição policial;
d) multiplicidade de investigações ou inquéritos sobre o mesmo 
fato.

 

A DRFC optou, pois, por priorizar suas ações e concentrar esforços 
em investigar os roubos já ocorridos, prendendo autores e evitando novos 
delitos em detrimento de se dedicar, excessivamente, às recuperações de carga. 
Por mais que este seja o objetivo central de uma delegacia especializada, 
na prática isso implica em investir menos esforços nas ocorrências de 
recuperação, as quais têm custo operacional elevado e baixa efetividade 
para conter futuros delitos.

Para que isso fosse possível, foi necessário investir na qualidade dos 
inquéritos. Seguiu-se, pois, a lógica de que quanto melhor instruído 
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os inquéritos estiverem, quanto mais provas materiais estiverem neles 
contidos, uma vez remetidos ao Ministério Público, menores são as 
chances de o inquérito ser devolvido à polícia para novas diligências e, 
consequentemente, maiores são as chances de condenação dos suspeitos.

Essas ações administrativas e processuais resultaram no aumento 
da produtividade da DRFC. No comparativo entre os meses de abril e 
outubro dos anos de 2017 e 2018, segundo a equipe da especializada, o 
número de Inquéritos Relatados passou de 34 para 99. As Representações 
por Prisão Cautelar saíram de 22 para 55. Já as Decisões de Indiciamento 
foram de 32 para 176. Por fim, as Prisões, que totalizavam 75, subiram 
para 158 (Quadro 1).

Quadro 1 – Produtividade da DRFC
Produtividade da DRFC

Procedimento
Abril a outubro de 

2017
Abril a outubro de 

2018

Inquéritos Relatados 34 99

Representações por Prisão Cautelar 22 55

Decisões de Indiciamento 32 176

Prisões 75 158

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da DRFC.

O resultado do conjunto das medidas adotadas pode ser visto nos 
números de casos registrados entre abril e dezembro de 2018, período no 
qual podemos perceber uma redução de 25% de roubo de carga em relação 
aos mesmos meses de 2017. 

3. Resultados obtidos em 2018
 

Receoso com os resultados que poderiam ser obtidos no mês de setembro 
de 2018, o Delegado titular da DRFC externalizou sua preocupação para 
a cúpula da segurança pública estadual ainda no mês de agosto de 2018. 
Como decisão, ficou acordado que já naquele mês, na segunda quinzena, 
seriam desenvolvidas atividades de ensaio para o que ficou conhecido como 
Operação Dínamo Cargas, que contaria com a participação da Polícia 
Civil e da Polícia Militar, além da Força Nacional, do Exército Brasileiro e 
da Polícia Rodoviária Federal.

Necessário mencionar que para a consecução da ação mencionada acima 
foram utilizadas informações contidas no Portal ISPGeo (ferramenta de 
análise criminal desenvolvida pelo Instituto de Segurança Pública). Por 
meio desta ferramenta foi possível mapear os locais de maiores ocorrências 
de roubos de carga, bem como compartilhar com as outras forças dados 
sobre o planejamento das operações. Para tal, também houve apoio por 
parte da equipe do ISP.
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Assim, com referência no planejamento inicial da DRFC, que tomou 
por base o transbordo das cargas roubadas, a operação foi realizada 
integralmente no mês de setembro de 2018, e contou com uma atuação 
compartilhada entre forças, segundo a atribuição de cada ente, em locais e 
horários previamente definidos.

O resultado mais expressivo das ações conjuntas no mês mencionado 
foi a redução de aproximadamente 15% de roubo de carga no estado, ou 
seja, de 677 casos no ano de 2017 para 578 no ano de 2018: uma queda de 
99 roubos no comparativo entre meses, conforme pôde ser visto na Figura 
3. Tal fato demonstra que a integração das forças de segurança e o reforço 
do contingente policial foram cruciais para o sucesso da operação. 

Ainda, apesar de essa ter sido uma das menores reduções percentuais 
de roubo de cargas no comparativo mês a mês, é importante destacar a 
relevância desse número. Uma vez que o mês de setembro de 2017 já havia 
apresentado valores extremamente baixos para essa época do ano, em 
decorrência das operações integradas com as Força Armadas (Operação 
Asfixia), conseguir reduzir ainda mais o número de ocorrências naquele 
mês se tornou um verdadeiro desafio.

A partir do mês de outubro de 2018 foi solicitada a permanência de 
algumas ações de apoio em pontos vitais, o que serviria para garantir 
a manutenção ou mesmo a redução de índices do roubo de carga, que, 
segundo a sazonalidade do delito, costuma apresentar aumento de casos 
até o final de dezembro. Com o aceite das autoridades competentes, 
passou-se a realizar uma força-tarefa em conjunto com a Polícia Civil, 
incluindo a Polícia Militar, o Exército Brasileiro, a Força Nacional e a 
Polícia Rodoviária Federal.

As ações foram focadas nas regiões do estado com maiores ocorrências 
desse delito: São Gonçalo (AISP 7)6, Duque de Caxias (AISP 15) e Belford 
Roxo (AISP 39). Ademais, foi implementado um reforço no corredor 
Norte-Oeste da capital fluminense, do bairro da Penha (Zona Norte da 
capital) até o bairro de Bangu (Zona Oeste da capital), compreendendo as 
AISP 9 (Rocha Miranda), 41 (Irajá), 16 (Olaria) e 14 (Bangu). 

Dessa forma, observando a Figura 7, é possível constatar que essas 
áreas juntas foram responsáveis por 61% de todos os casos ocorridos entre 
julho e setembro de 2018, dos quais 19% se concentraram na AISP 7. Ou 
seja, um em cada cinco eventos de roubo de carga ocorridos no estado do 
Rio de Janeiro estava localizado no município de São Gonçalo. 

6 - Tal força-tarefa é também menciona-
da em outro artigo desta edição da Re-
vista Cadernos de Segurança, que trata 
especificamente do 7º Batalhão de Polícia 
Militar: SANTOS, Elisângela. Desafios 
e experiências na gestão de uma organi-
zação policial: o trabalho no 7º Batalhão 
de Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro. Revista Cadernos de Seguran-
ça Pública. Rio de Janeiro, ano 11, nº 11, 
2019. 
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Figura 7 – Roubo de carga por AISP – julho a setembro de 2018

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

Analisando os números do último trimestre de 2018, na Figura 8, 
nota-se que as AISP citadas reduziram sua participação no total de roubo 
de carga do estado de 61% para 54%. As AISP 7 (São Gonçalo), 9 (Rocha 
Miranda), 16 (Olaria) e 39 (Belford Roxo) apresentaram redução no 
número de casos na comparação entre os dois últimos trimestres do ano, 
justamente um período do ano em que é comum observar o aumento de 
casos. A AISP 7, apesar de ter continuado com a maior quantidade de 
ocorrências, apresentou decréscimo no número de roubos, passando de 372 
no terceiro trimestre para 313 no quarto trimestre, reduzindo em 16% a 
frequência do delito.
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Figura 8 – Roubo de carga por AISP – outubro a novembro de 2018

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

Nota: Dados sem errata.

Considerações finais

No geral, acredita-se que o mais adequado tipo de ação no combate 
dessa modalidade delituosa – roubo de carga – requer operações integradas 
nas principais entradas dos locais que são grandes concentradores dos 
transbordos de cargas. Esta premissa se pauta no fato de que esse tipo 
de roubo pode ocorrer em lugares onde em dado momento não haja ação 
policial. Contudo, valendo-se da investigação, pode-se apontar os locais 
mais propícios para onde essas cargas tendem a ser levadas. Isso se reflete 
em um número bem menor de pontos para concentração de esforços 
policiais, no sentido de dificultar ou mesmo impedir o trânsito da carga 
roubada. 

Nesse sentido, uma análise criminal acurada, coadunada com os 
resultados dos procedimentos investigativos realizados pela Secretaria de 
Estado de Polícia Civil, facilita o trabalho de enfrentamento ao roubo de 
carga, posicionando corretamente os pontos de interceptação e alcançando 
resultados expressivos. O apoio do Instituto de Segurança Pública a partir 
da criação de ferramentas de análise se consolida, pois, como instrumento 
valioso para o entendimento das dinâmicas relacionadas aos roubos de 
carga no estado do Rio de Janeiro, o que propicia uma maior efetividade 
das ações policiais. 

Como desdobramento do trabalho aqui apresentado, o próximo passo 
a ser materializado por parte do Instituto de Segurança é o mapeamento, e 
posterior disponibilização, dos locais de transbordo diretamente no Portal 
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ISPGeo. Tal ação possibilitará a consulta, pelos próprios policiais, de 
informações mais qualitativas sobre esse delito a partir das informações 
dos registros de ocorrência e de outras a serem fornecidas pela própria 
DRFC. O apoio para a construção de painéis interativos de visualização 
contendo dados de interesse da DRFC também está previsto, bem como 
a inserção no Portal ISPGeo do mapeamento dos principais acessos às 
comunidades identificadas como as de maior prevalência no que tange ao 
transbordo da carga roubada. Tais informações a serem disponibilizadas 
têm alto potencial para direcionar ainda mais as ações de combate ao roubo 
de cargas no Rio de Janeiro com informações qualificadas, sempre com 
base em evidências empíricas e buscando impacto positivo de redução 
desse delito.
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Resumo 
Este trabalho retrata a experiência e os desafios identificados ao longo do projeto-piloto realizado em parceria entre o 
Instituto de Segurança Pública (ISP) e o 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), localizado em Botafogo, na Zona Sul 
da cidade do Rio de Janeiro, entre os meses de junho e outubro de 2018. Com o objetivo de apoiar o uso de evidências 
na gestão da segurança pública, além da análise do cenário e dos indicadores criminais, foi realizado o cruzamento 
entre as áreas de incidência desses indicadores com as áreas de patrulhamento delimitadas pela própria unidade. Os 
principais resultados do projeto também mensuram os possíveis efeitos dos apoios realizados a outras unidades nos 
indicadores criminais locais.

Palavras-chave 
Gestão da segurança pública, uso de dados na gestão da segurança pública, análise criminal, Polícia Militar.
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Introdução

Dentre os eixos principais do Instituto de Segurança Pública 
(ISP) está o apoio aos órgãos de segurança. Nesse sentido, destaca-se 
a realização de projetos-pilotos em algumas unidades operacionais da 
Secretaria de Estado de Polícia Militar com o objetivo de apoiá-las em 
atividades relacionadas à análise criminal e no desenho de estratégias 
eficientes de policiamento. A partir desses experimentos, pretende-se 
desenhar uma estratégia de disseminação de boas práticas de gestão 
que fortaleçam o uso da informação, replicável em todas as unidades do 
estado. Este trabalho documenta a experiência e os desafios identificados 
no projeto-piloto realizado no 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 
localizado em Botafogo, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

Entre junho e outubro de 2018, foram realizadas diversas reuniões 
entre as equipes do ISP e do 2º BPM na sede da unidade com o intuito 
de estimular o uso de informações nas estratégias de planejamento local 
e mapear os maiores desafios para ações baseadas em evidências. Ao 
examinar os indicadores criminais, verificou-se que no momento em 
que o Tenente-Coronel Carlos Henrique Martins Gonçalves1 assumiu 
o comando do batalhão2 (31 de março de 2018) a unidade vivenciava 
elevados níveis de criminalidade, principalmente no que se refere a 
dois dos delitos definidos como prioritários pelo Sistema de Metas 
e Acompanhamento de Resultados (SIM)3: roubo de rua e roubo de 
veículo.

O diagnóstico inicial demonstrou que não existe na unidade o 
costume de documentar, de forma sistemática, as medidas de gestão e 
planejamento adotadas. Algo que dificulta, por exemplo, a mensuração 
dos resultados. A ausência na organização das ordens de policiamento 
inviabiliza, por exemplo, a avaliação do possível efeito do apoio a outras 
unidades ou o impacto do reforço policial na redução ou aumento dos 
indicadores criminais. Assim, dentre as atividades de apoio exercidas 
pelo ISP, destaca-se a tabulação, inédita, das 411 ordens de policiamento 
elaboradas no primeiro semestre de 2018. 

A próxima seção contextualiza a área do 2º BPM, apresentando 
as características do ambiente e do padrão criminal. Em seguida são 
apresentadas as ações do ISP e os resultados do projeto.

1.  O Cenário
A 2ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP)4, área do 2º BPM, 

compreende duas Circunscrições Integradas de Segurança Pública 
(CISP), que coincidem com as circunscrições da 9ª DP e da 10ª DP. Ao 
todo, a área possui 16,4 km², cobre sete bairros e atende a uma população 
residente de aproximadamente 250.589 habitantes5. Em seu território, há 
11 áreas sob foco especial6, conceito que engloba comunidades e áreas de 

1 - Formado na Escola de Formação de 
Oficiais (EsFO) em 1993, Curso de Aper-
feiçoamento de Oficiais em 2004 e

Curso Superior de Polícia em 2016, am-
bos na Escola Superior de Polícia Militar 
(ESPM).

2 - Movimentação de acordo com o Bo-
letim da Polícia Militar nº 010 de 27 de 
março de 2018. A saída do comandante 
está de acordo com o Boletim da Polícia 
Militar n° 005 de 09 de janeiro de 2019.

3 - O SIM entrou em vigor no estado 
em 2009 e estabelece metas semestrais de 
redução de três indicadores definidos no 
nível das Áreas Integradas de Segurança 
Pública – letalidade violenta, roubo de 
rua e roubo de veículo.

4 - O estado do Rio de Janeiro está di-
vidido em sete Regiões Integradas de Se-
gurança Pública (RISP), que por sua vez 
são divididas em 39 Áreas Integradas de 
Segurança Pública (AISP). Uma AISP 
corresponde à área de um Batalhão de 
Polícia Militar, incluindo as delegacias de 
Polícia Civil que atuam na região. Cada 
AISP é, pois, dividida em Circunscrições 
Integradas de Segurança Pública (CISP), 
que correspondem às áreas de cada uma 
das delegacias.

5 - Informação elaborada pelo ISP com 
base no IBGE.

6 - As áreas sob foco especial, ou áreas vul-
neráveis, foram construídas pelo ISP a 
partir de um estudo detalhado de diversas 
fontes e conceitos utilizados na literatu-
ra sobre o tema: Aglomerado Subnormal 
(IBGE), Área de Comunidade (IPP) e o 
conhecimento tácito dos batalhões.
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ocupação irregular (Figura 1). O padrão de dispersão entre comunidades 
observado nas áreas sob foco especial se diferencia do padrão encontrado 
em outras regiões do município — onde se constata a presença de 
comunidades configuradas em complexo7. 

Figura 1 — Divisão do 2º BPM por CISP e áreas sob foco especial8

As áreas atendidas pelo 2º BPM englobam bairros de alto poder aquisi-
tivo, onde se encontram diversos organismos de articulação internacional, 
tais como embaixadas e consulados, os quais demandam policiamento con-
tínuo, além da Marina da Glória e do Iate Clube da Urca, locais de atraque 
de embarcações de pequeno porte. 

Em linhas gerais, as CISP 9 e 10 apresentam características semelhan-
tes, tais como pontos turísticos conhecidos mundialmente (Cristo Reden-
tor e Pão de Açúcar), acesso a túneis (Rebouças e Santa Bárbara), estações 
de metrô e uma população residente de alto poder aquisitivo. De acordo 
com a classificação proposta por Clarke & Eck (2016), é possível destacar 
algumas especificidades dentre as áreas:

•	 CISP 9: apresenta um perfil mais recreativo, com a presença de 
museus, casas de shows e pontos com intensa circulação de tran-
seuntes, como parques, quadras de esporte e o Aterro do Flamen-
go.

•	 CISP 10: identifica-se também como um local de forte movimen-
tação turística, entretanto destaca-se um maior caráter comercial, 
principalmente pela intensa vida noturna em locais como bares e 
restaurantes, além do Túnel Rebouças, uma das principais vias de 
ligação entre a Zona Sul e a região central do município.

Fonte: ISPGeo.

7 - No que diz respeito às habitações em 
áreas carentes, os complexos correspondem 
aos conjuntos integrados de aglomerados 
urbanos pobres, contíguos ou conectados 
entre si em função da proximidade, que 
comportam em seu conjunto grande con-
tingente populacional.

8 - Os dados geográficos analisados no es-
copo do presente trabalho foram obtidos a 
partir das classes de feição originalmente 
inferidas no ambiente digital do portal 
ISPGeo. Por conseguinte, os parâmetros 
cartográficos, bem como outros elementos 
de referência espacial, não foram incluídos 
nas representações contidas neste trabalho, 
tendo estas apenas valor figurativo.
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2.  Ações do Instituto de Segurança Pública

Esta seção trata das ações desenvolvidas pelo ISP em conjunto com o 2º 
BPM durante os meses do projeto, na tentativa de identificar pontos focais 
que necessitam de tratamento imediato no que tange, principalmente, à re-
lação entre o policiamento planejado e os resultados obtidos na prevenção 
de delitos na região. A ação ocorreu em três eixos principais: processo de 
capacitação dos policiais na utilização da ferramenta ISPGeo9; acompa-
nhamento dos indicadores criminais apresentados no 2º BPM e; tabulação 
inédita das ordens de policiamento coletadas no batalhão.

Tabela 1 — Atividades realizadas
Data Descrição

05/06/2018 Apresentação do projeto - Concordância com o início do projeto.

07/06/2018
Reunião com o analista criminal 

(P3)

- Apresentação das funcionalidades básicas do ISPGeo, bem como do panorama 
do projeto realizado no 9º BPM, como exemplo;
- Troca de informações acerca do planejamento na área do 2º BPM;
- Coleta de informações acerca do patrulhamento.

29/06/2018
Reunião com o comandante e o 

Estado-Maior
- Apresentação de panorama dos indicadores criminais da área (identificação do 
problema).

09/07/2018
Reunião com o analista criminal 

da P310 - Coleta de informações sobre as ordens de operações.

27/07/2018 Instrução para equipe da P3 - Capacitação em ISPGeo.

31/08/2018
Reunião com o comandante e o 

Estado-Maior do batalhão

- Definição do foco - influência do patrulhamento a pé e Regime Adicional de 
Serviço (RAS) no roubo de rua;
- Entrega de documento com locais de RAS da última semana.

06/09/2018
Coleta de informações sobre as áreas 

que concentram POG

- Definição no ISPGeo das áreas de patrulhamento que, em geral, concentram 
o policiamento a pé e o uso de RAS;
- Entrega de documentos com locais de RAS da última semana.

08/11/2018
Apresentação de resultados parciais 

das informações coletadas

- Apresentação de panorama dos indicadores criminais da área, com base nas 
ordens recolhidas no BPM; 
- Apresentação do novo modelo de preenchimento das ordens e coletadas as 
ordens de policiamento restantes.

Fonte: ISP.

Dentre as atividades de responsabilidade do ISP destacam-se a capa-
citação de policiais em  ISPGeo. As funcionalidades da plataforma foram 
ensinadas na sede do batalhão, em 07 de junho e em 27 de julho, com a 
participação da equipe da P3. Além disso, ao longo dos meses, dúvidas 
foram sanadas por meio do contato direto com analistas do ISP. 

2.1. Acompanhamento de indicadores criminais
No que se refere ao acompanhamento dos indicadores criminais, em 

reunião realizada no dia 29 de junho, representantes do ISP apresentaram 
à equipe do 2º BPM um panorama dos indicadores criminais da área.  

O diagnóstico dos indicadores evidenciou a necessidade de focar nos 
delitos de roubos de rua e de veículo e nos locais/horários de alta incidên-
cia criminal. O comandante destacou também a importância de se mensu-
rar o tamanho dos apoios a outras unidades, uma vez que essa prática tem 

9 - O ISPGeo é um portal desenvolvido 
pelo ISP que possibilita o aprimoramento 
da análise criminal e a alocação mais efi-
ciente dos recursos policiais.

10 -  A P3 é a seção do batalhão responsá-
vel pelo planejamento.
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consumido parte relevante dos recursos humanos da unidade. 

A troca de comando no 2º BPM ocorreu no final do primeiro trimestre 
de 2018, período em que a área do batalhão vivenciava níveis consideráveis 
de criminalidade. A Figura 2 apresenta o ranking dos delitos mais comuns 
entre janeiro e setembro de 2018. Os delitos que integram o Sistema de 
Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM) constam entre as primei-
ras posições: roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular 
e roubo em coletivo) e roubo de veículos. No primeiro caso, foram 2.174 
roubos de rua, aproximadamente sete por dia, e 512 roubos de veículos, em 
média, dois por dia. Por outro lado, o terceiro componente do SIM, leta-
lidade violenta11, é pouco frequente na área (23 casos em todo o período). 
Outros delitos comuns são furtos de rua e estelionato.

11 - Indicador de letalidade violenta é 
composto por: homicídio doloso, morte por 
intervenção de agente do Estado, latrocí-
nio e lesão corporal seguida de morte.

Figura 2— Ranking de delitos no 2º BPM, janeiro a setembro de 
2018

Fonte: ISPGeo.
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Figura 3 — Títulos destacados pelos desvios-padrões no 2º 
BPM, janeiro a setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.

Outro aspecto que deve ser considerado é o padrão de variação de ca-
sos. A Figura 3 apresenta os títulos destacados pelos desvios-padrões12, 
ou seja, o gradiente de cores varia de acordo com o quanto o número de 
ocorrências daquele mês se afasta da média daquele delito no período sele-
cionado. Essa distância é medida em desvios-padrões, ou seja, células mais 
vermelhas indicam que o delito atingiu níveis acima da média, enquanto 
resultados inferiores à média estão destacados em cores azuladas. 

Os dados revelam uma melhoria no padrão de incidência criminal na 
área ao longo de 2018. Os títulos associados a roubo de rua e roubo de 
veículo iniciaram o ano com níveis elevados, superiores aos de suas médias 
históricas. Delitos como furtos de rua também acompanharam esse pa-
drão. Entretanto, é possível constatar uma diminuição dos delitos citados 
a partir do mês de junho. Em geral, o número de vítimas de letalidade 
violenta na área é baixo e se manteve dentro da média no período. Ao con-
siderar os delitos em separado, morte por intervenção de agente do Estado 
atingiu um máximo de três vítimas em todo o período, homicídio doloso 
apresentou 19 casos, com uma concentração de nove vítimas somente no 
mês de junho, e apenas uma de latrocínio. 

Entre os delitos que não compõem o SIM, o roubo a estabelecimento 
comercial atingiu níveis elevados entre fevereiro e maio, principalmente 
no mês de março, quando foram 48 casos, valor acima da média histórica 
desse delito na área. Roubos a bancos, caixas eletrônicos e após saque são 
crimes pouco comuns na área e apresentaram variações pontuais, assim 
como roubo a residências.

12 - Dado um conjunto de dados, o desvio-
-padrão é uma medida de dispersão que 
mostra o quão distante cada valor desse 
conjunto está do valor central (médio).
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Figura 4 — Resultados do Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados no 2º BPM, janeiro a 
setembro 2018

Janeiro a Março 2018 Abril a Junho 2018

Julho a Setembro 2018 

Fonte: ISPGeo.

Roubo de Veículo
De acordo com a Figura 5, é possível observar em destaque a posição 

que o 2º BPM ocupa em relação ao acumulado de delitos de roubo de veí-
culo na Região Integrada de Segurança Pública (RISP) 0113, entre janeiro 
e setembro de 2018. Esses 512 casos de roubo de veículo colocaram o 2º 
BPM na 4ª posição entre os que compõem a RISP. Em contrapartida, vale 
destacar que o mesmo apresenta a segunda maior variação no número de 
delitos dentro da RISP 01, com aumento de 72,3% em relação ao mesmo 
período no ano de 2017, quando o acumulado foi de 297 casos.

13 - A RISP 01 corresponde à parte da ca-
pital fluminense. 

Dada a relevância dos delitos do SIM na área, é importante mencionar 
que, no acumulado do ano até setembro, o total observado de ocorrências 
se manteve acima da meta nos três casos. Na Figura 4, que mostra os resul-
tados por trimestre, vemos que na data em que houve a troca de comando 
(fim de março) o número de roubo de veículo estava 84% acima da meta 
e de roubo de rua, 31%. No segundo trimestre, observa-se um acréscimo 
nos casos de roubo de veículo, com um percentual de 86% acima da meta, 
porém com uma redução de roubo de rua, para 24%. O terceiro trimestre, 
por sua vez, apresentou uma queda considerável de casos, quando os rou-
bos de veículo apresentaram um percentual 30% acima da meta e roubo de 
rua, 8%. Nesse cenário, o que se observa é um empenho do novo coman-
do em medidas de policiamento que têm mostrado resultados promissores 
quanto à diminuição de delitos e que incidem diretamente na sensação de 
segurança da região.
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Figura 5 — Gráfico de Pareto e evolução de roubo de veículo na RISP 01, janeiro a setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.

A Figura 6 evidencia que a frequência de roubos de veículos no 2º 
BPM sempre esteve acima da observada em batalhões com perfis seme-
lhantes (todos na Zona Sul da cidade)14. No entanto, a partir do final de 
2017 a unidade apresentou um crescimento acentuado no número de casos 
— não observado nas demais, que perdurou até março de 2018. Desde 
então o 2º BPM tem apresentado uma trajetória decrescente. 

Figura 6 — Comparativo de roubo de veículo entre 2º BPM, 19º BPM e 23º BPM

Fonte: ISPGeo.

Apesar do nível elevado, os roubos são espacialmente concentrados 
em trechos específicos. A Figura 7 apresenta os mapas que demonstram 
a evolução do roubo de veículo em células urbanas de 200m x 200m, nos 
três últimos trimestres de 2018. O gradiente de cores representa a con-

 14 - Foram selecionadas apenas as tra-
jetórias de batalhões identificados como 
semelhantes por Nascimento (2016).  O 
estudo utiliza dados no nível do batalhão 
(indicadores criminais, IDH e efetivo po-
licial) para definir grupos com unidades 
semelhantes.
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centração de delitos registrados dentro dos limites da célula, tornando-a 
mais quente à medida que a concentração de delitos aumenta. A área do 2º 
BPM compreende 375 células urbanas.

No primeiro trimestre de 2018, período que antecedeu a troca de co-
mando, foram registrados 206 roubos de veículos (93,3% geocodificados), 
o que corresponde a 40,2% do total de roubos ocorridos em todo o período 
analisado. Como bem mostra o mapa da esquerda, é visível que a concen-
tração desses delitos se dá em pontos específicos da área do 2º BPM. A 
célula vermelha em destaque indica a maior concentração do período, que 
corresponde aos trechos que dão acesso ao Túnel Santa Bárbara e à Rua 
Pinheiro Machado. com nove ocorrências. 

No segundo trimestre de 2018, já sob o comando estudado, observa-se 
tanto uma queda no número de delitos como uma diminuição na concen-
tração dos mesmos. O mapa do meio mostra a distribuição dos 184 roubos 
registrados (91,8% geocodificados). Nesse período, a célula mais quente se 
refere aos acessos ao Morro do Martelo, área sob foco especial.

Figura 7 — Panorama de roubo de veículo no 2º BPM, janeiro a setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.
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O mapa da direita expõe o último período analisado, onde se observa 
que a tendência de queda permanece, com 122 casos de roubo (86,8% 
geocodificados) registrados. A maior concentração de delitos no trimestre 
está próxima ao Morro Azul, área sob foco especial.  

Roubo de rua
Como mencionado anteriormente, a intensa movimentação de pessoas 

em trânsito e em áreas comerciais contribui para a alta incidência de rou-
bos de rua no 2º BPM. Em 2017, o batalhão ultrapassou os 2.300 casos, e 
em 2018 atingiu a marca de 2.174 casos entre janeiro e setembro — o que 
o colocou entre os quatro batalhões com menor roubo de rua da RISP 01 
nesse período (Figura 8). Entretanto, mesmo apresentando níveis baixos 
de roubo em relação a outras unidades, a variação de casos foi considera-
velmente alta, com aumento de 20,3% em relação ao mesmo período do 
ano anterior. Esse crescimento acentuado garantiu à unidade a terceira 
posição em termos de variação na RISP 01. 

Figura 8 — Gráfico de Pareto e evolução de roubo de rua na RISP 01, janeiro a setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.

 Assim como observado no caso de roubo de veículo, a Figura 9 ilustra 
o crescimento acentuado nos delitos de roubo de rua nos primeiros três 
meses de 2017 e no início de 2018, descolando do padrão observado em 
batalhões semelhantes9. 
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Figura 9 — Roubo de rua nos 2º BPM, 19º BPM e 23º BPM

Fonte: ISPGeo.

Como mencionado anteriormente, o 2º BPM iniciou o ano de 2018 
com elevados níveis de roubo de rua, superando os acumulados identifi-
cados nos três anos anteriores. Porém, posteriormente é possível notar um 
ritmo de queda. A Figura 10 a seguir exibe a distribuição dos delitos e a sua 
evolução durante os três primeiros trimestres de 2018.

O mapa da esquerda refere-se aos três meses anteriores à troca de co-
mando, quando ocorreram 850 roubos de rua (81,6% geocodificados). A 
célula que apresenta o maior destaque corresponde à região do Trevo dos 
Estudantes. 

Já o segundo trimestre de 2018 apresenta uma queda, para 729 casos 
(83,5% geocodificados) e uma alteração na concentração das células mais 
quentes, conforme mostra o mapa do centro.

O padrão de queda permanece no último trimestre estudado, com um 
total de 595 ocorrências (84,7% geocodificados), além da persistência no 
trecho de maior incidência de delitos, semelhante ao período anterior. 
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Figura 10 – Roubo de rua no 2º BPM, janeiro a setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.

Além de concentrado espacialmente, o crime também é concentrado 
no tempo. A Figura 11 apresenta a distribuição dos delitos de roubo de rua 
e roubo de veículo por dia da semana e hora: em ambos os casos, é visível 
a concentração de ocorrências no período noturno, a partir das 19h. No 
primeiro caso, as ocorrências são recorrentes principalmente às quintas e 
sextas, entre 19h e 23h, porém no período entre 6h e 7h também nota-se 
um acúmulo de ocorrências, principalmente às quartas e quintas. Os rou-
bos de veículo, por sua vez, são comuns às quartas-feiras, entre 20h e 22h. 
É interessante destacar também que ambos os delitos demonstraram con-
centrações mais significativas durante os dias de semana, principalmente 
no caso de roubo de veículo. 
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Figura 11 — Roubos de rua e de veículo delitos por dia da semana e horário no 2º BPM, janeiro a 
setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.

Recuperação de veículos
Além dos delitos que compõem os indicadores estratégicos, os indica-

dores de produção policial demandam atenção. Dentre eles, destaca-se a 
recuperação de veículos, em especial de carros e motos. O panorama apre-
sentado nesta seção se refere ao período do comando estudado. A Figura 
12 nos mostra que, durante o período de abril a setembro de 2018, 153 
carros foram subtraídos no 2º BPM.  A figura indica também que 53,6% 
dos carros subtraídos foram recuperados, 42,5% até o primeiro mês após 
o fato. Destaca-se também que os roubos de carro são mais frequentes aos 
domingos, acumulando 26,1% das ocorrências.
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Figura 12 — Subtração e recuperação de carros no 2º BPM, abril a setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.

No que se refere às características dos carros subtraídos, observamos 
que 45,1% dos carros subtraídos na área do 2º BPM são recuperados na 
do 4º BPM (Figura 13), em específico na área correspondente à CISP 06 
(Rio Comprido e Catumbi). Conforme mostra a Figura 14, nota-se uma 
concentração dos veículos recuperados entre os acessos ao Túnel Rebouças 
e imediações de áreas sob foco especial como São Carlos, Fallet-Foguetei-
ro e outras.

Figura 13 – Locais de recuperação de carros subtraídos no 2º BPM, abril a setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.
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Figura 14 – Locais de recuperação de carros subtraídos do 2º BPM, abril a setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.

No que se refere às recuperações, o panorama de roubo de motos 
se difere consideravelmente daquele relativo ao de roubo de carro. O 
acumulado no período foi de 100 motos roubadas entre abril e setembro 
de 2018, quando apenas 35% desse total foram recuperadas, conforme 
mostra a Figura 15. A figura mostra ainda que os roubos apresentam uma 
maior concentração às quartas e sextas, ambos apresentando 22,0% das 
ocorrências.

Figura 15 – Subtração e recuperação de motos no 2º BPM, abril a setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.
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Já em relação aos locais de recuperação dessas motos, segue-se o mes-
mo padrão dos roubos de carro: a CISP 06 detém a maior parte dos casos 
de recuperação (Figura 16). Como mostra a Figura 17, as motos recupera-
das se localizavam em ruas de fácil acesso ao Túnel Rebouças e próximas 
às áreas sob foco especial.

Figura 16 – Locais de recuperação de motos subtraídas no 2º BPM, abril a setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.

Figura 17 – Locais de recuperação de motos subtraídas no 2º BPM, abril a setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.

2.2. Identificação de áreas patrulhadas
Com o intuito de acompanhar os indicadores criminais nas áreas que 

tiveram o patrulhamento reforçado, foi solicitado à P3 do batalhão que 
as principais áreas patrulhadas fossem delimitadas. O mapa da Figura 
18 apresenta essas áreas destacadas em rosa. Ao longo dos primeiros seis 
meses do comando estudado, entre abril e setembro de 2018, ocorreram 
1.318 roubos de rua. Do total de casos georreferenciados, 1.107, as áreas 
destacadas em rosa concentram apenas 10,7%. No mapa de calor à direita 
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Figura 18 – Áreas de patrulhamento delimitadas pela P3 e roubos de rua no 2º BPM, abril a setembro 
de 2018

Fonte: ISPGeo.

é possível observar que algumas áreas de patrulhamento coincidem com as 
zonas quentes, como a de Botafogo, mas existem pontos significativamen-
te quentes que estão afastados das áreas com reforço no patrulhamento, 
como o ponto vermelho no Aterro do Flamengo.

Em relação ao roubo de veículo, observa-se uma menor correlação, 
quando comparado ao roubo de rua, entre as áreas de patrulhamento de-
limitadas e o número de delitos, entretanto é um percentual ainda muito 
baixo. No período de abril a setembro de 2018 (Figura 19) as áreas des-
tacadas correspondem a 24 (8,7%) dos 275 roubos de veículo georreferen-
ciados.

Figura 19 – Roubo de veículos e áreas de patrulhamento delimitadas pela P3, abril a setembro de 2018

Fonte: ISPGeo.
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Figura 20 – Exemplo de ordem de policiamento

Fonte: 2º BPM.

As análises nesta seção revelam a importância de se constrastar as áreas 
patrulhadas e o comportamento dos indicadores criminais em um mesmo 
mapa. Como a definição a posteriori das áreas patrulhadas pode ser im-
precisa, uma possibilidade para aumentar a precisão dessas áreas é definir 
as áreas tratadas a partir dos roteiros definidos nas ordens de policiamento 
confeccionadas diariamente. A digitalização das ordens propicia um be-
nefício duplo, pois permite também mensurar o tamanho e características 
dos apoios a outras unidades — uma das demandas do comandante na 
reunião de identificação do problema. 

3.  Panorama das ordens de policiamento

3.1. Desafios na digitalização das ordens
As reuniões realizadas em conjunto entre as equipes do ISP e do 2º 

BPM evidenciaram a necessidade de se realizar um diagnóstico detalha-
do dos apoios a outras unidades. Isto porque acredita-se que a alocação 
de recursos para esses apoios impactaria nos indicadores criminais locais.  
Para tanto, a equipe forneceu ao ISP as ordens de policiamento (em papel 
e em .docx) realizadas entre janeiro e junho de 2018. Esses documentos 
continham informações como horário/local do patrulhamento, bem como 
tipo de serviço e a quantidade de recursos alocados (Figura 20). As ordens 
compreendiam não só apoios externos, mas também a alocação de policia-
mento na área do próprio batalhão. Desta forma, foi possível identificar as 
áreas que receberam policiamento reforçado.
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A primeira etapa de tratamento das ordens de policiamento coletadas 
foi a tabulação das informações mais relevantes contidas nos documentos, 
o que auxiliaria tanto na identificação do número de efetivo despendido 
para apoios externo e interno como para mensurar a distribuição dos mes-
mos, a fim de identificar possíveis distorções de policiamento recebido em 
certas áreas e como isso impacta os indicadores criminais locais.

Ao longo do processo de tabulação, foram identificadas algumas difi-
culdades, tais como:

•	 Padronização: as ordens não possuíam padrão de conteúdo e forma. 
Em algumas ordens, por exemplo, o conteúdo era apresentado na 
forma de tabela, enquanto outras continham apenas texto corrido;

•	 Data imprecisa: 10,4% das ordens não tinham data final definida;

•	 Horário: 22,6% das ordens não tinham horário final definido;

•	 Roteiro: a falta de roteiro em diversas ordens dificultava o 
georreferenciamento das mesmas.

Os resultados preliminares desse esforço de sistematizar as ordens de 
policiamento foram apresentados para o batalhão no dia 08 de novembro 
de 2018. Na ocasião, foi apresentada também uma sugestão de modelo 
padrão de preenchimento de ordens para simplificar o consumo de infor-
mações (Figura 21). O intuito do modelo é facilitar o controle interno e 
agilizar a análise dos resultados de ações.

Figura 21 – Exemplo de modelo de tabela para o anexo das ordens de policiamento

N° Ordem Forma do Serviço
Efetivo 

(PPMM)
BPM Local/Roteiro Data Inicial Data Final

Horário 
Inicial

Horário 
Final

001/18 SSTR ALFA 2 2° BPM Túnel Rebouças 03/01/18 09/01/18 06:00 18:00

001/18 SSTR ALFA 2 2° BPM Túnel Rebouças 03/01/18 09/01/18 18:00 06:00

001/18 SSTR ECO 2 2° BPM Túnel Santa Bárbara 03/01/18 09/01/18 06:00 18:00

001/18 SSTR ECO 2 2° BPM Túnel Santa Bárbara 03/01/18 09/01/18 18:00 06:00

Fonte: ISP com base em informações do 2º BPM.

3.2.  Resultados
Com base nas ordens de policiamento recolhidas no 2º BPM, a Figura 

22 mostra a distribuição das ordens por batalhão, onde se constata que 
32% das ordens do primeiro semestre de 2018 foram de apoio a outras 
unidades.
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Figura 22 – Distribuição de ordens de policiamento por unidade, 1º semestre de 2018
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Fonte: ISP com base em informações do 2º BPM.

No que tange à distribuição das ordens por mês (Figura 23), é possível 
observar que o maior quantitativo pertence ao mês de junho, correspon-
dendo a ¼ das ordens totais do período.

Figura 23 – Distribuição de ordens de policiamento por mês no 2º BPM, 1º semestre de 2018
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Fonte: ISP com base em informações do 2º BPM.
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Com base no horário inicial informado nas ordens de policiamento, foi 
realizado um agrupamento a fim de identificar o período do dia (madruga-
da, manhã, tarde e noite) no qual se iniciavam os policiamentos. De acordo 
com a Figura 24, constata-se que a maioria das ordens, tanto de apoio in-
terno como externo, se inicia na parte da manhã. Há também um acúmulo 
maior de apoio externo na parte da tarde em comparação ao apoio interno.

Fonte: ISP com base em informações do 2º BPM.

Figura 24 – Distribuição de ordens de policiamento internas e de apoio por período do dia, 1º 
semestre de 2018
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Ainda sobre a distribuição das ordens, foi realizada uma análise para 
identificar as principais datas de início dos patrulhamentos, dando um 
foco especial para as ordens internas do 2º BPM. Com base na data inicial 
informada nas ordens de policiamento (Figura 25) verifica-se uma maior 
concentração de ordens expedidas às quartas-feiras (20%) e às segundas-
feiras (19%). 
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Figura 25 – Distribuição de ordens de policiamento internas por dia da semana no 2º BPM, 1º 
semestre de 2018
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Fonte: OPOL coletadas no BPM com base na data inical. 
Fonte: ISP com base em informações do 2º BPM.

Outro ponto importante referente às ordens de policiamento diz res-
peito aos tipos e modalidades de policiamento e as formas de supervisão 
empregadas na unidade (Tabela 2). A Figura 26 apresenta as formas de 
serviço (supervisão e modalidade de policiamento) mais recorrentes no 2º 
BPM durante o primeiro semestre de 2018. Destaca-se o elevado núme-
ro de ordens referentes à supervisão de graduado, superando inclusive as 
ordens de patrulhamento. Uma possível hipótese que justifique esse quan-
titativo seria o efetivo reduzido do 2º BPM, o que leva à supervisão de gra-
duado também desempenhar a função de patrulhamento, além do elevado 
número de eventos que acontecem na região, o que também demanda a 
presença de supervisão.

Tabela 2 — Relação entre serviço, missão e efetivo
SERVIÇO (forma) MISSÃO (execução) EFETIVO

MPTR15 

POO (Policiamento 
Ostensivo Ordinário)

2

GPTOU sem informação

POG 2

POG BIKE 2

PAMESP 2

PATAMO 4

PTR-MONT 12

StPtr (setor) sem informação

SS Ptr (subsetor) 2

15 - Definições no Glossário.
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16 - Apoio às Unidades de Polícia Paci-
ficadora.

Fonte: ISP com base em informações do 2º BPM.

SERVIÇO (forma) MISSÃO (execução) EFETIVO

APOIO UPP16 

POC (Policiamento 
Ostensivo Complementar)

2

APTRAN 2

A PREV sem informação

A REP I sem informação

A REP II sem informação

A REP III sem informação

A REP IV sem informação

GAT sem informação

LEI SECA sem informação

EQUIPE 
OPERAÇÕES

3

Viatura (VTR) 
OPERAÇÕES

3

APOIO BPTUR
POE (Policiamento 

Ostensivo Extraordinário)
2

SUPERVISÃO DE 
GRADUADO

Supervisão executada por 
graduados no âmbito das 
Unidades Operacionais 

(UOp), mediante escala, 
durante as 24 horas do dia.

2

Figura 26 – Distribuição de ordens de policiamento por formas de serviço no 2º BPM, 1º semestre de 
2018
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Fonte: ISP com base em informações do 2º BPM.
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Visto que em diversas ordens o número exato do efetivo cedido para 
apoio externo não era informado, de acordo com a forma de serviço exe-
cutada foi possível inferir o número aproximado (por exemplo, os efetivos 
de PATAMO geralmente são compostos por quatro policiais). Dito isso, 
o efetivo disponibilizado foi de aproximadamente 393 policiais durante 
o primeiro semestre de 2018. De acordo com a Figura 27, seis unidades 
concentravam 86% desse apoio aplicado, são elas: 5º BPM, com o efetivo 
de 115 policiais; 23º BPM, com 72 policiais; 3º BPM com 45 policiais; 6º 
BPM e BVPE17 ambos com 37 policiais; e 4º BPM com 33 policiais.

Figura 27 – Distribuição do efetivo do 2º BPM disponibilizado para outras unidades, 1º semestre de 
2018

Fonte: ISP com base em informações do 2º BPM.

Considerações finais

Ao longo dos últimos meses o ISP buscou mapear os principais 
desafios enfrentados pelo 2º BPM no âmbito do uso de informações e, 
a partir do diagnóstico realizado, estruturou sua ação em três eixos: (i) 
capacitação da equipe do 2º BPM no uso de um instrumento de análise 
criminal (ISPGeo); (ii) identificação do problema e acompanhamento de 
indicadores da área; e (iii) sugestão de formas de facilitar a documentação 
de ações (tabulação de ordens de operação). 

Os resultados aqui apresentados são preliminares, pois muito ainda 
pode ser analisado a partir dos resultados das ordens de operação. A Seção 
3 apresentou a relevância desta questão na unidade, já que ⅓ das ordens de 
policiamento realizadas ao longo do primeiro semestre foram de apoio a 
outras unidades. Assim, é importante mensurar os possíveis efeitos desses 
apoios nos indicadores criminais locais.

17 - BPVE, Batalhão de Policiamento em 
Vias Expressas.
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Além disso, o intuito é tratar os endereços definidos nos roteiros de 
ordens locais de policiamento para permitir o georreferenciamento dos 
mesmos. Uma vez realizado o georreferenciamento, é possível definir as 
áreas que são constantemente patrulhadas (tratadas) e contrastá-las, em 
termos de indicadores criminais e de produtividade policial, com outras 
que não tiveram reforço na presença policial. De toda forma, com este 
estudo pretende-se fomentar a importância do uso de evidências na gestão 
da segurança pública, a partir do apoio do Instituto de Segurança Pública, 
principalmente no que se refere à padronização do preenchimento das or-
dens de policiamento e sua posterior tabulação. 

Glossário18

* APTRAN (Ação de Patrulhamento de Trânsito): realização de ações 
direcionadas à orientação, à prevenção e à fiscalização de trânsito. 

A PREV (Operação de Ação Preventiva): realizada em locais, horários e 
dias pré-determinados, utilizando patrulhas a pé e/ou a cavalo e/ou mo-
torizadas com o objetivo de, não somente desestimular a prática de delitos 
pela presença da Polícia Militar, como também infundir, psicologicamen-
te, uma sensação de segurança na população. Caracteriza-se pela fixação 
da patrulha por um determinado período em um mesmo local.

A REP I: realiza ações de caráter genérico, visando à repressão de todas as 
formas de crime ou contravenção pelo vasculhamento da área considerada.

A REP II: tem por objetivo específico reprimir determinada espécie de 
crime ou contravenção, visando à busca e detenção de pessoas envolvidas 
e à apreensão de materiais utilizados para a prática do delito considerado.

A REP III: ações repentinas, em locais estratégicos e em horários es-
peciais, revistando veículos particulares e coletivos, com a finalidade de 
apreender armas, entorpecentes ou quaisquer outros materiais utilizados 
para a prática de crime ou contravenção, identificando e revistando seus 
ocupantes e passageiros. É uma ação também utilizada para a repressão ao 
roubo e ao furto de automóveis.

A REP IV: realiza ações simultâneas de operações repressivas de revista, 
mediante planejamento prévio, com efetivos e meios flexíveis, visando a 
coibir a fuga de criminosos por vias de entrada e saída da área considerada 
e de acordo com a referida área.

* BPTUR (Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas): direcionado 
ao policiamento ostensivo em áreas de grande fluxo turístico na capital 
fluminense.

* GPTOU (Grupamento de Policiamento Transportado em Ônibus 
Urbano): tem por objetivo ampliar a segurança da população que trafega 
pelas vias expressas e coibir a incidência de roubos no interior de coletivos. 

18 - Definições baseadas na Instrução 
Normativa PMERJ/EMG-PM3 nº 23 
de 12 de fevereiro de 2015, exceto quando 
identificado com *.
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PAMESP (Patrulhamento Motorizado Específico): complementa a 
ação da Radiopatrulha (RP) e do Patrulhamento Tático Motorizado (PA-
TAMO), de modo a intensificar o patrulhamento, com vistas a mitigar 
problemas que afetem as redes escolar e bancária, menores ou quaisquer 
outros setores de atividades que, pela sua importância, requeiram atenção 
especial.

PATAMO: complementa o policiamento ostensivo com a formação de 
grupos treinados e selecionados para ações policiais especiais, em diversas 
situações. Atua sobre concentrações de criminosos e/ou em situações ni-
tidamente caracterizadas por forte incidência criminal e contravencional.

POC (Policiamento Ostensivo Complementar): tem por finalidade a 
dinamização do POO e a realização de missões específicas, que excedam 
o policiamento normal. 

POE (Policiamento Ostensivo Extraordinário): policiamento emprega-
do em eventos programados, tais como jogos esportivos de qualquer espé-
cie, visita de dignitários, desfiles cívicos e carnavalescos ou outras festas 
populares. Pode ser desenvolvido também em situações de emergência em 
presídios, catástrofes e inundações.

POG (Policiamento Ostensivo Geral): ação de policiamento na qual o 
policial militar atua isolado ou em duplas, postado em determinados locais 
escolhidos ou percorrendo itinerários em área urbana, podendo ser esten-
dido à área rural. Esse policiamento pode ser feito de diferentes formas 
como, por exemplo, de bicicleta (POG BIKE).

POO (Policiamento Ostensivo Ordinário): policiamento regular des-
tinado ao cumprimento da missão precípua da PMERJ. Caracteriza-se 
pelo emprego do policiamento implantado no terreno de forma duradoura 
e contínua.

Setor de Patrulhamento (StPtr): trecho ou extensão da subárea, compa-
tível com a capacidade e eficácia de policiamento de uma patrulha moto-
rizada. Dentro do StPtr podem ser executadas todas as formas de policia-
mento, de maneira integrada e comandada.

Subsetor de Patrulhamento (SS Ptr): trecho do setor de patrulhamento 
compatível com a capacidade e eficácia de policiamento de uma patrulha a 
pé, montada ou em bicicleta.

* MPTR (motopatrulha): tipo de policiamento ostensivo ordinário reali-
zado em motocicletas.

PTR-MONT (Patrulhamento Montado): policiamento executado por 
patrulha montada no âmbito de um ou mais subsetores de patrulhamen-
to de maneira ostensiva, destinado à prevenção e/ou repressão a todos os 
tipos de infração, pela aplicação de características e propriedades ao em-
prego montado.

* GAT (Grupamento de Ações Táticas): composto por efetivo de, pelo 
menos, quatro policiais por viatura. Normalmente é utilizado no patru-
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lhamento nas áreas de mancha criminal, A REP 3 e/ou operações em 
comunidades. 

* LEI SECA: a Polícia Militar é a autoridade responsável pela condução 
das operações no trânsito que tem como objetivos fiscalizar e coibir o con-
sumo de bebida de condutores ao volante.
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Resumo 
Reconhecida como uma das unidades mais desafiadoras da Secretaria de Estado de Polícia Militar, o 7º Batalhão de 
Polícia Militar, situado no município de São Gonçalo, foi palco, entre os meses de agosto e novembro de 2018, de um 
conjunto de iniciativas apoiadas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). No intuito de reduzir a criminalidade, 
aperfeiçoar processos de gestão e melhorar a imagem do batalhão, foram realizadas ações com foco no uso de dados 
como base para tomada de decisões no que se refere à alocação dos recursos disponíveis, ao estabelecimento de linhas 
de ação e à aproximação com a população local. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo, além de apresentar 
as medidas adotadas, descrever o cenário no qual a unidade se encontrava e os resultados alcançados nesse período. 
Espera-se, dessa forma, estimular o registro de informações e o uso de dados, práticas essenciais para a gestão da 
segurança pública.

Palavras-chave 
Gestão da segurança pública, uso de dados na gestão da segurança pública, análise criminal, Polícia Militar.

As opiniões e análises contidas nos artigos publicados pela revista Cadernos de Segurança Pública são de inteira
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Introdução

O 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) está localizado na Região 
Metropolitana do estado, precisamente no município de São Gonçalo. 
Nos últimos anos, problemas como os elevados índices de criminalidade e 
algumas aparições negativas na imprensa fizeram o batalhão ser reconhe-
cido como uma das unidades mais desafiadoras da Secretaria de Estado de 
Polícia Militar (SEPM).

Em agosto de 20181, o Tenente-Coronel André Henrique de Oliveira 
Silva2 assumiu o comando da unidade, na qual permaneceu até janeiro 
de 20193. No período em que esteve à frente da unidade, o comandante 
desenvolveu uma série de iniciativas direcionadas para a capacitação dos 
policiais militares, o aperfeiçoamento dos processos de gestão, a redução 
da criminalidade no município e a melhoria da imagem do batalhão por 
meio da aproximação com a população local. 

Nesse último caso, a participação nas reuniões mensais do Conselho 
Comunitário de Segurança (CCS) se apresentou com uma excelente opor-
tunidade de identificar as demandas da população e realizar a prestação de 
contas do trabalho realizado. Foi em uma dessas reuniões, na qual estive-
ram presentes o coordenador dos Conselhos Comunitários de Segurança e 
dois analistas do Instituto de Segurança Pública (ISP), que o comandante 
solicitou auxílio para a utilização do portal ISPGeo (ferramenta de análise 
criminal desenvolvida pelo ISP).

O comandante conheceu algumas das funcionalidades do portal a par-
tir de uma apresentação realizada durante uma Reunião de Nível 14, a qual 
aconteceu no mesmo mês em que ele assumiu o comando do 7º BPM. 
Compreendendo que a análise criminal é fundamental para a redução dos 
indicadores estratégicos de segurança5, seu principal interesse era identifi-
car, por meio do portal, as células urbanas6 com as maiores concentrações 
de delitos na área do batalhão. A intenção era alocar os recursos (materiais 
e humanos) disponíveis no batalhão de maneira mais eficiente. Nos últi-
mos anos, os setores responsáveis pelo planejamento na SEPM – P3 – têm 
se interessado cada vez mais pela utilização do georreferenciamento para 
a construção das manchas criminais (CAMPAGNAC & QUARESMA, 
2016).

A partir da parceria estabelecida com o 7º BPM, entre setembro e de-
zembro de 2018, foram realizadas visitas à unidade com o intuito de de-
senvolver as seguintes iniciativas:

a. Capacitação dos policiais responsáveis pela Seção de Análise Cri-
minal na utilização do ISPGeo;

b. Assessoramento ao comando e à P3 no que se refere ao conhe-
cimento dos locais e horários de maior incidência criminal, assim como a 
evolução dos delitos e o posicionamento do batalhão em relação às demais 
unidades do estado;

1 - Movimentação de acordo com a pu-
blicação no Boletim da Polícia Militar nº 
096 de 07 de agosto de 2018.

2 - O Tenente-Coronel ingressou na Po-
lícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 
em 1994. Possui o Curso de Inteligência 
da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro. É bacharel em Direito pela Uni-
versidade Estácio de Sá e Especialista em 
Políticas de Justiça Criminal e Segurança 
Pública pela Universidade Federal Flu-
minense.

3 - Movimentação de acordo com a pu-
blicação no Boletim da Polícia Militar nº 
005 de 10 de janeiro de 2019.

4 - A Reunião de Nível 1 faz parte do ca-
lendário do Sistema Integrado de Metas e 
Acompanhamento de Resultados (SIM), 
criado pela Secretaria de Estado de Se-
gurança em 2009. Nessa oportunidade 
são avaliados os resultados das ações de-
senvolvidas pelas Regiões Integradas de 
Segurança Pública (RISP).

5 - Os indicadores estratégicos de crimi-
nalidade foram estipulados pelo SIM. 
São eles: letalidade violenta (somatório 
de vítimas de homicídios dolosos, lesões 
corporais seguida de morte, latrocínios e 
mortes por intervenção de agente do Es-
tado), roubos de veículos e roubos de rua 
(somatório de casos de roubos a transeun-
te, roubos em coletivo e roubos de aparelho 
celular). 

6 - As células urbanas (de 200m por 
200m) plotadas no mapa apresentam um 
gradiente de cores que indica a frequência 
de uma ocorrência criminal, onde os qua-
drantes mais alaranjados são os locais com 
o maior número de ocorrências.
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c. Colaboração no desenvolvimento de ações focadas na divulgação 
dos resultados para o efetivo;

d. Mapeamento das principais ações realizadas na unidade.

Como resultado deste trabalho, apresentaremos a seguir o cenário en-
contrado pelo comandante ao assumir a unidade, as principais medidas 
(organizacionais e operacionais) implementadas, assim como as ações ex-
ternas que ocorreram no batalhão e os resultados alcançados no que se 
refere aos indicadores estratégicos de criminalidade e a outros delitos. Este 
tipo de iniciativa vai ao encontro de um dos grandes desafios das organi-
zações policiais, que é produzir, organizar, processar e divulgar as infor-
mações de forma sistêmica com o intuito de alcançar resultados (SILVA 
& SENA, 2015).

1. O cenário

1.1.  Características do ambiente
A área do 7º BPM atende o município de São Gonçalo e compreende 

quatro Circunscrições Integradas de Segurança Pública (CISP 72, CISP 
73, CISP 74 e CISP 75), que correspondem à 7ª Área Integrada de Se-
gurança Pública (AISP 7)7. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), a área tem aproximadamente 248,31 km² e a 
população estimada de 1.077.687 habitantes8. 

No território há 38 áreas sob foco especial9 — conceito que engloba 
áreas ocupadas irregularmente e comunidades (Figura 1). Dentre elas, 
destacam-se os complexos10 do Salgueiro e Jardim Catarina. Dominadas 
por uma mesma facção criminosa, as áreas são reconhecidas pelo elevado 
poder bélico e pela venda de entorpecentes.  

Figura 1 — Divisão do 7º BPM por CISP e áreas sob foco 
especial11

Fonte: ISPGeo.

CISP 72

CISP 75

CISP 73

7 - O estado do Rio de Janeiro está divi-
dido em sete Regiões Integradas de Segu-
rança Pública (RISP), que por sua vez 
são divididas em 39 Áreas Integradas de 
Segurança Pública (AISP). Uma AISP 
corresponde à área de um Batalhão de Po-
lícia Militar, incluindo as delegacias de 
Polícia Civil que atuam na região. Cada 
AISP é, pois, dividida em Circunscrições 
Integradas de Segurança Pública (CISP), 
que correspondem às áreas de cada uma 
das delegacias.

8 - Ver <https://cidades.ibge.gov.br/bra-
sil/rj/sao-goncalo/panorama>. Acessado 
em: 15/12/2018.

9 - As áreas sob foco especial, ou áreas vul-
neráveis, foram construídas pelo ISP a 
partir de um estudo detalhado de diversas 
fontes e conceitos utilizados na literatu-
ra sobre o tema: Aglomerado Subnormal 
(IBGE), Área de Comunidade (IPP) e o 
conhecimento tácito dos batalhões.

10 - No que diz respeito a habitações em 
áreas carentes, os “complexos” correspon-
dem aos conjuntos integrados de aglome-
rados urbanos pobres, contíguos ou conec-
tados entre si em função da proximidade, 
e que comportam em seu conjunto grande 
contingente populacional.

11 - Os dados geográficos analisados no es-
copo do presente trabalho foram obtidos a 
partir das classes de feição originalmente 
inferidas no ambiente digital do portal 
ISPGeo. Por conseguinte, os parâmetros 
cartográficos, bem como outros elementos 
de referência espacial, não foram incluídos 
nas representações contidas neste trabalho, 
tendo estas apenas valor figurativo.

CISP 74



118

Cadernos de Segurança Pública | Ano 11 ● Número 11 ● fevereiro de 2019 | www.isp.rj.gov.br

Desafios e experiências na gestão de uma organização 
policial: o trabalho no 7º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro
[Elisângela Oliveira]

A proximidade dessas áreas com dois dos principais corredores viá-
rios do estado (RJ-104 e BR-101 ou Rodovia Governador Mário Covas) 
facilitam não somente a circulação de drogas e armas, como a fuga dos 
criminosos. Além do mais, como poderemos verificar na próxima seção, a 
BR-101 se tornou, nos últimos meses, uma área de concentração de roubo 
de veículos e de cargas.  

Figura 2 — Corredores viários na área do 7º BPM

Fonte: ISPGeo.

Complexo

do Jardim 

Catarina

Complexo

do Salgueiro
BR-101

1.2.  Características da unidade
Como apontado anteriormente, o agravamento da violência e aparições 

negativas na imprensa são algumas das dificuldades a serem enfrentadas 
pela gestão do 7º BPM. Em 2014, nove policiais militares foram expulsos 
da corporação após condenação pela morte da juíza Patrícia Acioli. Em 
2017, em uma operação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro, 
Secretaria de Estado de Polícia Civil e Corregedoria Interna da Secretaria 
de Estado de Polícia Militar, foram presos 96 policiais lotados no 7º BPM 
ou que lá já haviam trabalhado.

Além dessas passagens, durante o ano de 2017 e no primeiro semestre 
de 2018 o 7º BPM apresentou crescimento dos indicadores estratégicos de 
criminalidade e de alguns outros delitos. No primeiro semestre de 2018, 
o total de registros observados nos três indicadores se manteve acima da 
meta. Enquanto a letalidade violenta ultrapassou a meta em 20,1%, roubo 
de veículo e roubo de rua apresentaram tendências próximas, com aumen-
tos de 30,3% e 27,2%, respectivamente.
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Figura 3 — Resultados do Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados no 7º 
BPM, janeiro a junho de 2018

Fonte: ISPGeo.

Letalidade violenta
Em 2017 os registros de letalidade violenta atingiram o maior nível 

desde 2003. No total foram 535 vítimas (Figura 4). 

Figura 4 — Série anual de letalidade violenta no 7º BPM, 2003 a 2017

Fonte: ISPGeo.

No quadrimestre que antecedeu a passagem de comando (abril a julho 
de 2018) foram registradas 190 vítimas de letalidade violenta na área do 
7º BPM. Respondendo por 8,3% do total de vítimas do estado, o batalhão 
ocupou a primeira posição em números absolutos de vítimas (Figura 5). 
Na comparação com o mesmo período do ano anterior podemos observar 
que houve o aumento de 29,25% (43 vítimas), percentual bem acima da 
média estadual, que foi de 10,9% (Figura 6). À época, o batalhão ocupava 
a terceira posição, representando 7,2% do total de vítimas do estado.

 



120

Cadernos de Segurança Pública | Ano 11 ● Número 11 ● fevereiro de 2019 | www.isp.rj.gov.br

Desafios e experiências na gestão de uma organização 
policial: o trabalho no 7º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro
[Elisângela Oliveira]

Figura 5 — Gráfico de Pareto de letalidade violenta no estado do Rio de Janeiro, abril a julho de 2018

Fonte: ISPGeo.

Roubo de veículo
Na área do 7º BPM foram registrados 6.135 casos de roubo de veículo 

em 2017 (Figura 7). Entre os meses de abril e julho de 2018 foram regis-
trados 2.151 casos, aproximadamente 17 por dia. Este número representou 
13,0% do total de registros realizados no estado (16.570 casos) e colocou 
o batalhão na primeira posição em números absolutos de casos (Figura 8). 
Em maio do mesmo ano foi registrado o maior número de casos de roubo 
de veículo na área do 7º BPM desde 2003 — 658 casos (Figura 9).  

 

 

Figura 6 – Variação de letalidade violenta por AISP, abril a julho de 2018 e abril a julho de 2017 

Fonte: ISPGeo.
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Figura 7 — Série anual de roubo de veículo no 7º BPM, 2003 a 2017

Fonte: ISPGeo.

 

Figura 8 — Gráfico de Pareto de roubo de veículo no estado do Rio de Janeiro, abril a julho de 2018

 

Fonte: ISPGeo.

Figura 9 — Série mensal de roubo de veículo no 7º BPM, janeiro de 2003 a julho de 2018

 658 

Fonte: ISPGeo.
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Do total de roubos de veículo registrados no período de abril a julho 
de 2018, 1.066 casos, ou 49,6%, foram georreferenciados. As figuras 10 e 
11 mostram a distribuição dessas ocorrências nos mapas de calor e de cé-
lula urbana. Como podemos observar, os locais de concentração do delito 
estavam distribuídas entre todas as circunscrições da área do 7º BPM. A 
maior concentração encontrava-se entre as áreas da CISP 74 e CISP 75, 
em uma localidade próxima à RJ-104 e sobre uma área sob foco especial, o 
Jardim Miriambi. Outro ponto de destaque era a BR-101: a rodovia apre-
sentava, no limite da área do 7º BPM, três células mais quentes (células 
vermelhas), cada uma delas concentrando mais de quatro ocorrências.

Figura 10 – Mapa de calor de roubo de veículo no 7º BPM, abril a julho de 2018

 CISP 74 
 CISP 72 

 CISP 75 

 CISP 73 

Fonte: ISPGeo.

Figura 11 — Concentração de roubo de veículo por célula urbana no 7º BPM, abril a julho de 2018

 BR-101 

 RJ-104 

Fonte: ISPGeo.
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Roubo de rua
Entre abril e julho de 2018 foram registrados 4.713 casos de roubo de 

rua. Esse número correspondeu a 10,4% do total de registros no estado 
(45.227 casos), levando o 7º BPM novamente a ocupar a primeira posição 
em números absolutos de casos (Figura 12). Em junho de 2018, ocorreu o 
maior número de registros de roubo de rua desde o início da série histórica 
em 2003 – 1.340 casos (Figura 13).

Figura 12 — Gráfico de Pareto de roubo de rua no estado do Rio de Janeiro, abril a julho de 2018

Fonte: ISPGeo.

 

Figura 13 — Série mensal de roubo de rua no 7º BPM, janeiro de 2003 a julho de 2018
 1.340 

Fonte: ISPGeo.

Roubo de carga
Dentre os delitos que não compõem o Sistema de Metas e Acompa-

nhamento de Resultados, analisaremos o roubo de carga. Foram registra-
dos 637 casos na área do 7º BPM entre os meses de abril e julho de 2018. 
O resultado alcançado levou o batalhão a ocupar mais uma vez a primeira 
posição em números absolutos de casos (Figura 14).  Em comparação com 
o mesmo período do ano anterior, houve aumento de 164 casos ou 34,7%. 
Tendência que não acompanhou a variação do estado, onde houve a redu-
ção de 24,8% do número de casos. 



124

Cadernos de Segurança Pública | Ano 11 ● Número 11 ● fevereiro de 2019 | www.isp.rj.gov.br

Desafios e experiências na gestão de uma organização 
policial: o trabalho no 7º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro
[Elisângela Oliveira]

Figura 14 — Gráfico de Pareto de roubo de carga no estado do Rio de Janeiro, abril a julho de 2018

 

Fonte: ISPGeo.

No que se refere ao georreferenciamento dos casos, assim como para 
o roubo de veículo, observa-se maior concentração de células na CISP 72 
e distribuição de células quentes ao longo da BR-101. Do total georrefe-
renciado (315 casos ou 50,2% do total registrado), entre os meses de abril 
e julho de 2018, 67 casos, ou 21,3%, ocorreram na rodovia ou em seus 
acessos.

Figura 15 — Concentração de roubo de carga por célula urbana no 7º BPM, abril a julho de 2018 

Fonte: ISPGeo.

 CISP 72  BR-101 

 CISP 74 

 CISP 75 

Atendimento 190
Além do foco na redução dos delitos, o trabalho da SEPM inclui outra 

dimensão importante: o atendimento à Central 190. Entre os meses de 
abril e julho de 2018 foram registrados 113.721 atendimentos emergen-
ciais no estado. O 7º BPM ocupou a segunda posição em números de 
despachos (7.195 atendimentos no total ou, em média, 59 despachos de 
viatura por dia). 

As categorias que mais geraram despachos na área do 7º BPM foram: 
crimes contra a mulher, perturbação do trabalho ou do sossego alheios, 
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veículo abandonado em via pública, acidente de trânsito com vítima e 
ameaça. O número de despachos dessas categorias colocou o batalhão nas 
primeiras posições em relação ao total de despachos no estado.

Na Tabela 1 é possível observar que 1.422 ocorrências (19,7%) fa-
zem parte do grupo de atividades relacionadas à assistência (perturbação 
do trabalho ou do sossego alheios, veículo abandonado em via pública 
e acidente de trânsito com vítima). É preciso também destacar o tempo 
mediano de atendimento dessas ocorrências. Nos casos de atendimento 
à perturbação do trabalho ou do sossego alheios e veículo abandonado o 
tempo mediano é de mais de duas horas.

Os atendimentos de crimes contra a mulher aparecem como a catego-
ria mais frequentemente atendida, respondendo sozinha por 12,4% dos 
despachos. Ao longo de quatro meses, foram em média 6,9 ligações por 
dia relacionadas a esse tipo de delito.

Tabela 1 — Despachos de viaturas e tempo mediano de atendimento (em minutos) na área do 7º 
BPM, abril a julho de 2018

Categorias
Número de 
despachos

Mediana do tempo 
de despacho (min.)

Posição do 7º BPM

Crimes contra a mulher 845 69.0 3º

Perturbação do trabalho ou do sossego alheios 539 47.0 1º

Veículo abandonado em via pública 456 123.5 9º

Acidente de trânsito com vítima 427 143.0 3º

Ameaça 398 64.0 7º 

Fonte: Elaborado pelo ISP com base nas informações da Central 190/SEPM.

Assim, como podemos observar no decorrer desta seção, muitos foram 
os desafios a serem enfrentados pelo comandante ao assumir o batalhão.  
Na tentativa de modificar esse cenário foi realizada uma série de inicia-
tivas com foco na valorização profissional e na redução dos delitos aqui 
analisados e de outros, além da realização de ações direcionadas para a 
melhoria das condições de conservação das unidades que compõem o ba-
talhão.

2. Medidas adotadas

As medidas descritas nesta seção fazem parte do Plano de Ação In-
tegrado (P.A.I)12 desenvolvido pelo batalhão e apresentado na Reunião 
de Nível 213 (Figura 16). A elaboração do plano é uma etapa importante 
para o desenvolvimento de projetos em suas diferentes fases (planejamen-
to, execução e avaliação de resultados), visto que nesse momento são de-
finidos, além do problema, as ações a serem realizadas e os respectivos 
responsáveis. 

12 - O Plano de Ação Integrado apresen-
ta propostas de desenvolvimento de ações 
integradas entre as polícias e outros ór-
gãos de segurança pública com o objetivo 
de reduzir os problemas apresentados e 
alcançar as metas definidas para os indi-
cadores estratégicos (SECRETARIA DE 
ESTADO DE SEGURANÇA, 2016).

13 - A participação nas Reuniões de Nível 
2 é obrigatória quando a meta de um ou 
mais indicadores estratégicos de crimina-
lidade não é alcançada.
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Figura 16 — Exemplo de apresentação do Plano de Ação Integrado do 7º BPM, 3º trimestre de 2018

 

Fonte: 7º BPM.

Além das ações previstas no P.A.I., o comandante estabeleceu, para 
cada seção do batalhão, linhas de ação que deveriam ser cumpridas até o 
final de 2018 (Figura 17). As iniciativas envolviam a realização de medidas 
tanto no âmbito organizacional como operacional. A preocupação com a 
conservação da unidade e as ações com foco na aproximação com a popu-
lação também foram contempladas no planejamento.

Figura 17 — Exemplo de apresentação das linhas de ação do 7º BPM

Fonte: 7º BPM.
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2.1.  Medidas organizacionais
A atividade policial se dá num contexto marcado muitas vezes pela 

violência e pela falta de reconhecimento social. Diante desta realidade, é 
fundamental que o policial esteja devidamente capacitado. Para além da 
oportunidade de transmissão de informações, desenvolvimento de habili-
dades, atitudes e conceitos (BASÍLIO, 2008), as capacitações podem ser 
utilizadas como um momento de reflexão acerca das práticas policiais. 

Uma das capacitações ministradas no batalhão foi o Curso de Polícia 
de Proximidade14. Entre os dias 02 e 06 de setembro de 2018 foram ca-
pacitados 30 policiais militares que atuavam na PAMESP Escolar15 e nos 
setores de patrulhamento. A Tabela 2 apresenta o conjunto de instruções 
oferecidas e a respectiva carga horária.

Tabela 2 — Instruções do Curso de Polícia de Proximidade
Instrução Carga Horária

Comunicação Não Violenta 4h

Polícia de Proximidade 12 h

Resolução Pacífica de Conflitos 4 h

Projetos de Prevenção 4 h

Redes de Proteção 4 h
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações do 7º BPM.

Ainda no campo da qualificação profissional, naquele mesmo mês os 
policiais que atuavam na Seção de Análise Criminal participaram da ca-
pacitação sobre o uso do portal ISPGeo. 

Além do incentivo à capacitação, o comandante desenvolveu algumas 
ações com foco na valorização profissional e na melhoria do clima orga-
nizacional. Como forma de reconhecimento pelo trabalho realizado pelos 
policiais que atuam no projeto Meta Verde16 e nos setores de patrulhamen-
to17, ocorreram, nos meses de outubro e novembro, no rancho dos oficiais 
do batalhão, almoços comemorativos que contaram com a participação das 
famílias dos policiais homenageados nessas oportunidades. O reconheci-
mento dizia respeito, principalmente, à redução do roubo de veículo ou a 
ações que envolveram prisões e apreensões de armas e drogas. Além da ho-
menagem, os policiais receberam dispensa meritória de um dia de serviço.

No intuito de oferecer apoio e identificar as necessidades dos policiais 
que se encontravam em Licença para Tratamento de Saúde (LTS), alguns 
policiais foram designados para realização de visitas. Até dezembro de 
2018, dos 42 policiais que se encontravam nessa condição 35 haviam sido 
visitados.

Ainda no que se refere às medidas organizacionais, em 15 de outubro o 
batalhão realizou um evento comemorativo direcionado para os filhos dos 
policiais militares. 

14 - A polícia de proximidade busca a 
partir da gestão integrada e do aumento 
da legitimidade com a população obter a 
solução compartilhada dos problemas e a 
redução dos indicadores criminais (Ins-
trução Normativa PMERJ/EMG nº 022 
de 10 de dezembro de 2015). 

15 - Modelo de policiamento designado 
para a realização de rondas nas unidades 
escolares com o objetivo de preservar a se-
gurança e realizar o atendimento imedia-
to de possíveis ocorrências nas unidades.

16 - Ver próxima seção.

17 - Setor de Patrulhamento (StPtr): 
de acordo com a Instrução Normativa 
PMERJ/EMG-PM3 nº 23 de 12 de fe-
vereiro de 2015, trata-se do trecho ou ex-
tensão da subárea, compatível com a ca-
pacidade e eficácia de policiamento de uma 
patrulha motorizada. Dentro do StPtr 
podem ser executadas todas as formas de 
policiamento, de maneira integrada e co-
mandada.
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2.2.  Medidas operacionais
Além das medidas organizacionais, ao longo dos meses o comandante 

adotou uma série de medidas operacionais com o objetivo de ajustar os 
recursos materiais e humanos para atender os locais e horários com mais 
demandas.

Criação da Seção de Análise Criminal: inaugurada em agosto de 
2018, a seção era responsável pelo mapeamento dos pontos e horários com 
maior concentração de delitos. Foram essas informações que orientaram 
as ações realizadas nos projetos Meta Verde e Arrastão do Bem, e todas 
as outras ações táticas e operacionais realizadas pelo batalhão. Além da 
criação da seção, a instalação de um televisor em uma área de circulação da 
unidade foi uma das iniciativas adotadas para divulgar continuamente os 
resultados alcançados e incentivar os policiais a acompanharem a evolução 
dos indicadores estratégicos e das manchas criminais.

Projeto Meta Verde: a partir de 04 de setembro de 2018 foram rea-
lizadas reuniões semanais com as guarnições das quatro companhias do 
batalhão. Com foco na redução do roubo de veículo, a proposta era que 
os 20 policiais que atuavam na PAMESP Escolar também atuassem nas 
áreas com maior incidência criminal identificadas pela Seção de Análise 
Criminal.

Projeto Arrastão do Bem: as análises realizadas pela Seção de Análise 
Criminal também permitiram a identificação de áreas de concentração do 
roubo de rua. A partir de então, os policiais que atuavam na PAMESP 
Escolar e nos setores dos bairros foram alocados nos locais e horários com 
maior incidência desse tipo delito. As abordagens tinham por objetivo au-
mentar a sensação de segurança nas áreas definidas, promover a aproxima-
ção entre a população e o batalhão e inibir ações criminosas. Além de ser 
uma oportunidade de coletar informações que pudessem colaborar com o 
planejamento operacional, dicas de segurança e prevenção foram repassa-
das e fôlderes foram distribuídos informando os telefones de contato do 
batalhão para o recebimento de denúncias. As abordagens aconteceram 
nos bairros Coelho, Mangueira, Porto da Pedra e Gradim.

Inauguração da sede da 3º CIA: com o objetivo de controlar a expan-
são do tráfico de drogas no bairro Jardim Catarina, foi inaugurada no dia 
04 de outubro a 3ª Companhia Destacada. 

Operação Sol Nascente: diante do aumento dos registros de roubo de 
rua e de veículo entre as 6h e 8h, desde setembro optou-se pelo baseamento 
dos setores de patrulhamento nessa faixa de horário nos locais com maior 
incidência desses delitos. 

Reativação do Patrulhamento Transportado em Ônibus Urbano 
(PTOU): no intuito de reduzir o número de roubo em coletivos, a partir 
de setembro quatro policiais foram designados para realizarem abordagens 
a coletivos na RJ-106.   

Projeto Percurso Seguro BR-101: além de duas viaturas do 7º BPM, 
por determinação do 4º Comando de Policiamento de Área (4º CPA), o 
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12º BPM disponibilizou duas viaturas para ficarem baseadas na BR-101.

Reorganização do efetivo: 16 policiais que atuavam no serviço ad-
ministrativo foram realocados para o desempenho da atividade-fim nas 
cabines localizadas nos dois principais centros comerciais do município.

2.3. Ações integradas
Na busca pela maior efetividade das ações implementadas, a integração 

com outras instituições de segurança pública mostra-se como uma im-
portante estratégia. Partindo desse princípio, o comando estudado buscou 
maior integração com diferentes instituições do sistema de segurança pú-
blica e de justiça. Dentre as ações podemos destacar: a troca constante de 
informações com o Grupo de Apoio aos Promotores (GAP) do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro, a integração com a Polícia Federal 
com foco na redução do roubo de carga dos Correios e combate ao tráfico 
de drogas, o trabalho conjunto com a Guarda Municipal, fundamental 
para a repressão a eventos irregulares e apreensão de motos irregulares, e 
a parceria com a 75º Delegacia de Polícia, que resultou, por exemplo, na 
prisão, em novembro, de um dos principais acusados pelo roubo de carga 
no município. 

Além dessas instituições, a parceria com a Corregedoria Interna da 
SEPM possibilitou a realização de ações com foco na prevenção e na re-
pressão de possíveis práticas delituosas por parte dos policiais do batalhão.

2.4. Logística e conservação da unidade
Uma das preocupações ao assumir o comando da unidade era sua con-

servação física e das unidades que a ela pertencem. Diante disso, foram 
realizadas obras de restauração nos Postos de Policiamento Comunitário 
do Jardim Catarina e do Mutuá, no refeitório e na garagem do batalhão, 
além de melhorias na instalação da ocupação da comunidade do Mineiro.

2.5. Aproximação com a população
Estimular a aproximação entre a Polícia Militar e a sociedade tende a 

produzir efeitos positivos como, por exemplo, a sensibilização dos policiais 
em relação às necessidades da população e o estabelecimento de uma rela-
ção de confiança entre ambos. No intuito de promover essa aproximação, 
a interlocução com representantes da sociedade civil e com órgãos muni-
cipais possibilitou a realização de ações sociais dentro do batalhão e em 
áreas de grande circulação do município, com oferecimento de serviços de 
saúde, encaminhamento para o mercado de trabalho, palestras, realização 
de torneios de futebol para estudantes da rede pública de ensino e filhos 
dos policiais, etc. Além disso, em novembro foi inaugurada uma escolinha 
de futebol no batalhão. As 100 crianças matriculadas participaram dos 
treinos que aconteciam às quartas-feiras nos períodos da manhã e da tarde. 
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3. Ações externas de intervenção 
 

Além das medidas organizacionais e operacionais apresentadas nas se-
ções acima, ocorreram no batalhão algumas ações externas e que seguem 
ao encontro das linhas de ação do comando – capacitação do efetivo, foco 
na redução dos delitos a partir da identificação das manchas criminais e 
reestruturação da unidade.

Curso de Radiopatrulha: com duração de cinco dias, o curso tinha 
como objetivo principal reconstruir o conhecimento (prático e teórico) dos 
policiais militares que executam o serviço de radiopatrulhamento. No pe-
ríodo entre 09 de julho e 12 de outubro, a cada semana oito policiais do 
batalhão participaram das instruções coordenadas pelo Centro de Quali-
ficação de Profissionais de Segurança (CQPS/SEPM). Como as instru-
ções ocorriam durante todo o dia, os policiais não assumiram o serviço de 
radiopatrulha durante o período em que estavam participando do curso.

Operações Dínamo e integradas com o Exército: antes de iniciar as 
operações integradas (Polícia Militar e Exército), houve uma reunião no 
Estado-Maior Geral (EMG/SEPM) da qual participaram os policiais da 
P3 do batalhão. A partir da identificação das manchas criminais de roubos 
de carga e de veículo, os militares foram alocados em diferentes regiões 
do município. A Tabela 3 apresenta as datas e as cargas recuperadas nos 
dias das operações. Ao todo, entre os meses de agosto e novembro, foram 
realizadas 51 operações com 22 cargas recuperadas.

Mês Operação Nº de operações Carga Recuperada

Agosto
Exército 2 1

Dínamo 3 2

Setembro Dínamo 16 8

Outubro

Dínamo Roubo de Veículo 4 4

Dínamo Roubo de Carga 2 1

Dínamo Roubo de Veículo e Carga 6 2

Novembro

Dínamo Roubo de Veículo 7 0

Dínamo Roubo de Carga 3 1

Dínamo Roubo de Veículo e de Carga 8 3

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações do 7º BPM.

Tabela 3 — Resultado das Operações Dínamo e com Exército na área do 7º BPM

Recebimento de viaturas: o batalhão recebeu em setembro 12 viaturas 
que foram utilizadas pelos policiais que atuavam no Regime Adicional de 
Serviço (RAS).
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Tabela 4 — Variação dos indicadores estratégicos na área do 7º BPM, abril a julho de 2018 e agosto a 
novembro de 2018 (números absolutos e percentuais) 

Indicador Estratégico Abr – Jul Ago – Nov 2018
Variação

(Nº abs. e %)

Letalidade violenta 191 153 -38 (-19.9%)

Roubo de veículo 2.151 1.784 -367 (-17.1%)

Roubo de rua 4.713 4.519 -194 (-4,1%)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

A redução acompanhou a tendência do estado nos casos de roubo de 
veículo, para o qual houve a redução de 4.290 casos, ou 25,8%, e de roubo 
de rua, 2.091 casos ou 4,6%. Em relação à letalidade violenta, a redução 
no estado (174 casos ou 7,6%) mostrou-se inferior àquela observada na 
área do 7º BPM.

A comparação entre os períodos também revela dois pontos importan-
tes: no que se refere ao georreferenciamento dos casos de roubo de veículo, 
a redução média diária de três casos de roubo de veículo, a mudança na 
distribuição das células quentes e a ausência de células mais quentes (ver-
melhas) na BR-101 (Figura 18). 

4. Análise de Resultados

A seção 1.2 apresentou o resumo sobre a situação de alguns dos indi-
cadores de criminalidade na área do 7º BPM nos meses que antecederam 
a troca de comando. Nesta seção apresentaremos alguns dos resultados al-
cançados nos primeiros meses após a chegada do novo comandante (agosto 
a novembro de 2018). Apesar da impossibilidade de determinar o impacto 
individual de cada uma das medidas descritas nas seções anteriores, esta 
seção explora os possíveis resultados das ações como um todo.

Apesar do curto espaço de tempo, o conjunto de medidas adotadas 
nas esferas operacional e organizacional produziu efeito positivo no que se 
refere à redução dos indicadores estratégicos e do roubo de carga. Resulta-
dos que podem ser observados ao compararmos os quatro primeiros meses 
de comando (agosto a novembro de 2018) com o quadrimestre anterior 
(abril a julho de 2018) e com o mesmo período do ano anterior (agosto a 
novembro de 2017).

Comparação entre agosto a novembro de 2018 e abril a julho 
de 2018

Na comparação entre os dois períodos podemos observar a redução 
dos três indicadores estratégicos (Tabela 4). Enquanto que para letalidade 
violenta houve redução de 38 vítimas, ou 19,9%, roubo de veículo e de rua 
reduziram, respectivamente, 17,1% (367 casos) e 4,1% (194 casos).
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No período entre abril e julho, as células quentes estavam distribuí-
das em todas as circunscrições da área do 7º BPM, com presença de 19 
células que concentravam mais de quatro ocorrências. Já no período que 
sucedeu a mudança verifica-se a redução do número de células quentes nas 
circunscrições, quando 12 células passaram a concentrar mais de quatro 
ocorrências.

Figura 18 — Concentração de roubo de veículo por célula urbana no 7º BPM, abril a julho 2018

 BR-101 

Fonte: ISPGeo.

Figura 19 – Concentração de roubo de veículo por célula urbana no 7º BPM, agosto a novembro 2018

Fonte: ISPGeo.

 BR-101 
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A concentração de roubo de veículo não se restringiu somente ao espa-
ço. É possível observar, na comparação entre os dois períodos, a mudança 
na distribuição dos delitos também ao longo do tempo. Entre os meses de 
abril e julho de 2018 os casos estiveram concentrados entre segunda-feira 
e domingo, das 18h às 22h. No quadrimestre seguinte, a concentração 
restringiu-se ao período de segunda a sábado, das 18h às 22h. No mesmo 
período, observou-se a redução de 26,0% do total de casos de segunda-
-feira a domingo às 17h, e de 22,2% às 23h.

Figura 20 — Distribuição de roubo de veículo por dia da semana e horário no 7º BPM, abril a julho e 
agosto a novembro de 2018

Fonte: ISPGeo.

Assim como aconteceu com a letalidade violenta e o roubo de veículo, 
houve a redução do roubo de carga na área do 7º BPM. Entre os meses de 
agosto e novembro de 2018 foram registrados 399 casos. Apesar de perma-
necer respondendo pela primeira posição em números absolutos de casos, 
observa-se a redução de 37,4% (238 casos) em relação ao quadrimestre 
anterior. Resultado diferente do apresentado no estado, onde a redução foi 
de 503 casos ou 16,0%. 
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Em relação à distribuição no espaço, podemos observar a redução no 
número de células em praticamente todas as circunscrições da área, exceto 
na CISP 75, onde houve a concentração das células quentes nas proximida-
des de áreas sob foco especial — Jardim Miriambi e Favela da Alma. Além 
disso, observa-se a redução do número de ocorrências na BR-101 e em seus 
acessos. Do total georreferenciado (202 casos ou 49,5% do total dos casos 
registrados), entre os meses de agosto e novembro de 2018, 34 casos ou 
16,8% ocorreram na rodovia ou em seus acessos.

Figura 21 — Concentração de roubo de carga por célula urbana no 7º BPM, abril a julho 2018 

Fonte: ISPGeo.

 CISP 72 

 BR-101 

 CISP 74 

 CISP 75 

 CISP 73 

Figura 22 — Concentração de roubo de carga por célula urbana no 7º BPM, agosto a novembro 2018

Fonte: ISPGeo.
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 CISP 75 

 CISP 74 
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Comparação entre agosto a novembro 2018 e o mesmo período 
de 2017

Na comparação entre os meses de agosto a novembro de 2018 com o 
mesmo período do ano anterior observamos a redução da letalidade vio-
lenta (45 casos ou 22,7%) e do roubo de veículo (466 casos ou 20,7%). 
Contudo, os registros de roubo de rua aumentaram em 29,0%, ou 1.016 
casos (Tabela 5).

Tabela 5 — Variação dos indicadores estratégicos na área do 7º BPM, agosto a novembro de 2017 e 
agosto a novembro de 2018 (números absolutos e percentuais) 

Indicador Estratégico
Ago- Nov 

2017
Ago –Nov 2018

Variação                    
(Nº abs. e %)

Letalidade violenta 198 153 -45 (-22,7%)

Roubo de veículo 2.250 1.784 -466 (-20,7%)

Roubo de rua 3.503 4.519 1.016 (29,0%)

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

Com esses resultados, o batalhão deixou de ocupar a primeira posi-
ção em números absolutos tanto no ranking de roubo de veículo, no qual 
passou a ocupar a segunda posição, como no de letalidade violenta, ocu-
pando a terceira posição. Neste último caso, é importante ressaltar que na 
comparação da variação com o mesmo período do ano anterior o 7º BPM 
apresentou a maior queda dentre todos os batalhões do estado (Figura 23).

Figura 23 — Variação de letalidade violenta por AISP, agosto a novembro de 2017 e agosto a 
novembro de 2018 

 

Fonte: ISPGeo.

No que se refere ao roubo de carga na área do 7º BPM, houve redução 
de 152 casos, ou 27,6%, na comparação entre os dois períodos. No estado, 
a redução foi de 731 casos ou 21,7%. O resultado apresentado levou o ba-
talhão a ocupar a terceira posição no ranking de variação entre o período 
atual e o mesmo período do ano anterior.
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Figura 24 — Variação de roubo de carga entre agosto e novembro de 2017 e agosto de novembro de 
2018 por AISP

 

Fonte: ISPGeo.

Considerações finais

A construção deste trabalho teve como principal objetivo documen-
tar as ações de gestão realizadas no 7º BPM entre agosto e novembro de 
2018. Documentos como este ainda são incomuns na segurança pública. 
A ausência da cultura de registro das informações dificulta o acompanha-
mento de possíveis resultados e corrobora para a descontinuidade das ações 
e projetos implementados ao longo de uma gestão. Por isso, é importante 
destacarmos a participação dos policiais do batalhão na construção deste 
documento. Além do diálogo constante e profícuo entre os representantes 
das duas instituições (ISP e SEPM), o trabalho de registro das informa-
ções foi uma das preocupações do comando do batalhão.

Mais do que o esforço para a construção deste documento, a comuni-
cação entre as instituições foi ao encontro das ações com foco na análise 
criminal que já estavam sendo realizadas no batalhão. Reconhecendo a 
importância da análise criminal como um importante instrumento para 
a tomada de decisões, o incentivo à utilização de ferramentas que possam 
auxiliar neste trabalho, como é o caso do ISPGeo, e o estímulo à produção 
e divulgação de dados são iniciativas que corroboram para a redução da 
criminalidade de maneira geral.

Juntamente com a integração, a realização de ações com foco no cida-
dão e na valorização profissional se destacaram ao longo desse trabalho. 
Talvez porque essas sejam algumas das marcas da polícia de proximidade, 
estratégia priorizada pelo comando.

Diante desse cenário, verifica-se que é possível, mesmo diante das di-
ficuldades enfrentadas na gestão de uma unidade de segurança pública, 
implementar diferentes iniciativas que venham em curto, médio ou longo 
prazos produzir impactos em um cenário tão complexo como o 7º BPM. 
Nesse sentido, o ISP, como órgão de apoio às polícias, pode colaborar prin-
cipalmente no que se refere ao uso de evidências no planejamento e gestão 
dos projetos de segurança pública desenvolvidos por diferentes unidades 
da Secretaria de Estado de Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro.
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