


RAFAELLA DOS SANTOS CAVALCANTI 

 

 

 

 

Espaço e 

Crime 

 

Desvendando a lógica dos padrões espaciais de crimes 

urbanos no bairro de Boa Viagem, Recife - PE 

 

 
 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de 
Pernambuco para obtenção do título de Mestre em 
Desenvolvimento Urbano, na área de Concentração: 
Ciências Sociais Aplicadas, e sob a orientação da Prof. Dra. 
Circe Maria Gama Monteiro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECIFE, 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na fonte 

Bibliotecário Jonas Lucas Vieira, CRB4-1204 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

C377e      Cavalcanti, Rafaella dos Santos   
      Espaço e crime: desvendando a lógica dos padrões espaciais de 
crimes urbanos no bairro de Boa Viagem, Recife - PE / Rafaella dos 
Santos Cavalcanti. – Recife: O Autor, 2013. 

                        179 f.: il., fig.  
 

                        Orientador: Circe Maria Gama Monteiro.       
    Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, 
Centro de Artes e Comunicação.  Desenvolvimento Urbano, 2015. 

            
Inclui referências e anexos. 

 
 

1. Espaços públicos. 2. Crime. 3. Assaltos. 4. Espaço (Arquitetura).  I. 
Monteiro, Circe Maria Gama (Orientador). II. Título. 

 
 
        711.4 CDD (22.ed.)    UFPE (CAC 2015-96) 
       



 
..................................................................... 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

Ata de Defesa de dissertação em Desenvolvimento Urbano da mestranda RAFAELLA DOS SANTOS 

CAVALCANTI. 
  

              Às 9 h do dia 02 de setembro de 2013 reuniu-se no Mini Auditório 1 do Centro de Artes e 

Comunicação, a Comissão Examinadora de dissertação, composta pelos seguintes professores: Circe Maria 

Gama Monteiro (orientadora), Edja Bezerra Faria Trigueiro e José Luiz de Amorim Ratton Júnior (examinadores 

externos), Flávio Antônio Miranda de Souza (examinador interno) para julgar, em exame final, o trabalho 

intitulado: “ESPAÇO E CRIME. DESVENDANDO A LÓGICA DOS PADRÕES ESPACIAIS DE CRIMES 

URBANOS NO BAIRRO DE BOA VIAGEM, RECIFE - PE.”, requisito final para a obtenção do Grau de 

Mestre em Desenvolvimento Urbano. Abrindo a sessão, a Presidente da Comissão, Profa. Circe Maria Gama 

Monteiro, após dar conhecer aos presentes o teor das Normas Regulamentares do Trabalho Final, passou a 

palavra à candidata, para apresentação de seu trabalho. Seguiu-se a argüição pelos examinadores, com a 

respectiva defesa da candidata. Logo após, a comissão se reuniu, sem a presença da candidata e do público, para 

julgamento e expedição do resultado final. Pelas indicações, a candidata foi considerada APROVADA. O 

resultado final foi comunicado publicamente à candidata pela Presidente da Comissão. Nada mais havendo a 

tratar eu Renata de Albuquerque Silva, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, pelos membros 

participantes da Comissão Examinadora e pela candidata. Recife, 02 de setembro de 2013. 

 

 

 Indicação da Banca para publicação   (     ) 

 

 

 

 

 

    Circe Maria Gama Monteiro             Edja Bezerra Faria Trigueiro 

                Orientadora                                                                                          Examinadora Externa/UFRN 

 

 

 

 

José Luiz de Amorim Ratton Júnior                          Flávio Antônio Miranda de Souza 

 Examinador Externo/PPGS/UFPE                              Examinador Interno/PPG/MDU 

 

 

 

  

 

Renata de Albuquerque Silva                                                                         Rafaella dos Santos Cavalcanti 
      Secretária do MDU                                      Candidata 

                                                                                                               

 

 

 

  

Caixa Postal 7119  Cidade Universitária – CEP: 50780-970   Recife/PE/Brasil 

Tel: + (81) 2126.8311 Fax: + (81) 2126 8772E-mail:  mdu@ufpe.br   -  Home Page : www.ufpe.br/mdu 

 

mailto:mdu@ufpe.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartilho primeiramente esta alegria com meus pais 

(Tereza e Everaldo) e com minha orientadora (Circe) – 

pessoas essenciais nesta etapa da minha vida. 



AGRADECIMENTOS 

Muitas são as pessoas as quais sempre serei grata por fazerem parte deste momento tão 

importante de concretização de um ciclo de aprendizado, o qual começou a ser construído 

em 2008 quando ingressei no Laboratório de Tecnologia de Investigação da Cidade – LATTICE/ 

MDU – UFPE e passei a investigar e tentar compreender as relações entre espaço e 

sociedade. No entanto, preciso agradecer a Deus por ter colocado essas pessoas no meu 

caminho e por me dar toda a força necessária para poder concluir mais um grande desafio na 

minha vida.  

Apesar de existirem vários os responsáveis por colocarem o sorriso em meu rosto (amigos, 

professores, funcionários da Universidade e de outras intituições, familiares etc.) durante os 

dois anos na pós-graduação, gostaria de ressaltar algumas dessas pessoas por terem sido 

extremamente importantes para realização desta dissertação. Então, agradeço: 

À minha família, por todos os ensinamentos e amor; por todos os incentivos que sempre 

recebi para realizar todos os meus sonhos e por sempre ser a minha fortaleza;  

À minha orientadora Circe Monteiro. À Circe, serei eternamente grata. Agradeço todas as 

orientações cuidadosas, regadas com muita paciência e sabedoria. Agredeço também por 

toda atenção, incentivo e confiança em todos os momentos que trabalhamos juntas; e por 

todo apoio, carinho e sábios conselhos que recebi sempre que precisei; 

Ao LATTICE/ MDU - UFPE e toda a sua equipe de pesquisadores, pelos conhecimentos, apoio, 

incentivo e oportunidades ofertadas durante todo o tempo que estive presente e que foram 

fundamentais pra a concretização desta dissertação; em especial a Circe Monteiro, Ana 

Carolina Puttini, Ana Ísis Moura e Rayane Barcellos; 

Aos professores: Antônio Páez (McMaster University, Canada), Carla Monteiro e Cristiano 

Ferraz (Departamento de Estatísca - UFPE), Tatiane Menezes (Departamento de Economia - 

UFPE), Edja Trigueiro (Departamento de Arquitetura - UFRN), José Luiz Ratton (Departamento 

de Sociologia- UFPE) e Fátima Furtado (Departamento de Arquitetura e Urbanismo - UFPE) – 

por todas as orientações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa;  

À José Gleidson (Mestre em Engenharia Cartográfica) pelos conhecimentos transmitidos sobre 

geoprocessamento e por toda atenção que recebi; 



À Roberto Pinheiro (Mestre em Ciência da Computação) pelos ensinamentos em TI e pela sua 

disponibilidade em ajudar sempre que solicitei; 

À amiga e Profa. Verônica Sarmento (IFPE) – pelo apoio e incentivo; e pelos sábios conselhos 

repassados em mais uma etapa da minha vida; 

Aos meus amigos e colegas: Bruna Roazzi, Claudio Vieira, Élida Bani, Frederic Araújo, Gustavo 

Amorim, Gabriela Gadelha, Hugo Felipe, Kyria Tsutsumi, Michelly Lima, Pedro Jessen, Paula 

Raquel e Renata Silva que direta e indiretamente me apoiaram e ajudaram na finalização 

deste trabalho; e aos outros amigos que vibraram por mim desde que ingressei no mestrado; 

À Secretaria de Defesa Social de Pernambuco – SDS/PE e a Gerência de Análise Criminal e 

Estatística– GACE/ SDS-PE; em especial, a Augusto Sales e Gerard Sauret; 

À Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco – FACEPE;  

Ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU/ UFPE; 

Muitíssimo obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

O presente trabalho parte do princípio que o ambiente urbano não é apenas um cenário para 
o crime, mas um meio que pode facilitar o desenvolvimento de ações criminosas. Também 
parte do pressuposto que o crime não se distribui de forma aleatória no espaço, havendo 
locais com muitos crimes e locais com pouco, ou com nenhuma ocorrência de crimes; e que 
os elementos que constroem a ambiência urbana podem proporcionar a formação de 
espaços com vitalidade ou espaços vulneráveis. Este estudo busca identificar padrões 
espaciais de crimes urbanos no bairro de Boa Viagem, Recife-PE, mas especificamente roubos 
em espaços públicos. Tem como suporte teórico as teorias da criminologia ambiental, da 
sintaxe espacial e outras teorias que remetem as qualidades espaciais aos diversos tipos de 
crime. Para atender ao objetivo proposto, o trabalho analisa o espaço através de duas 
escalas: a primeira, denominada de escala meso, permitiu aferir uma correlação positiva 
entre acessibilidade e quantidade de roubo a transeunte no Bairro utilizando a metodologia 
da Sintaxe Espacial. A segunda investigação explora as relações entre as qualidades micro 
espaciais dos segmentos urbanos, correspondentes às quadras das ruas, e a distribuição 
espacial de crimes nesses segmentos. Os resultados mostram que a medida de integração e o 
comprimento do segmento variam positivamente com quantidade de crimes. A última análise 
segmentos urbanos avalia quais outras características tipológicas poderiam estar 
contribuindo para a ocorrência de crimes em determinados locais e em outros não. A 
metodologia do Perfil Espacial permitiu avaliar de forma conjunta os elementos espaciais, e 
assim, identificar que a acessibilidade e a variedade do solo e interface variam na mesma 
direção, que a densidade populacional tem um papel importante na maior ocorrência de 
crime e que a constituição, ou número de aberturas independe destas outras qualidades. 
Lugares com maior número de crimes tanto podem ser muito integrados e como muita 
variedade de uso, como pouco integrados e com uso residencial. Resultados confirmam a 
necessidade de verificar a ambiência tanto espacial com social para compreender o 
fenômeno Espaço Urbano e Crime. 

Palavras- chave: Espaço urbano e crime. Assaltos. Sintaxe Espacial. Perfil Espacial. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

This present research have with base that urban environmental is not only scene of the crime, 
but it´s one important factor that contributes to crime actions develop. Also, it believe that 
the crime is not distributed randomly in space, there places with more crimes and another 
places with less crime, or without crime; and that the interactions between the components 
of urban environmental can to create spaces with vitality or vulnerability spaces. This 
research seeks to identify spatial patterns of urban crime in Boa Viagem neighborhood in 
Recife-PE, more specifically street robbery in public spaces. With the base theoretical, this 
research use theories of environmental criminology, space syntax and other theories that 
relate the qualities spatial with various types of crime. For realize the aim proposed, the 
paper analyzes the space through two scales: the first, denominated of meso scale, can 
measure a positive correlation between accessibility and street robbery in Boa Viagem 
neighborhood, with contribution of space syntax. The second investigation explored the 
relationships between micro qualities spaces of urban segments, that corresponding to blocks 
of streets, and the distribution of street robbery in these segments. The results show that the 
value integration and segment length vary positively with the amount of crimes. The last 
urban segments analysis evaluates other typological characteristics could be contributing for 
the occurrence of crimes in certain places and not in others. The methodological Spatial 
Profile allowed to evaluate together the spaces elements, and so, to identify that accessibility 
and land use variety and interface vary in the same direction, that population density has one 
important paper the higher incidence of crime and that constitution, or number of gates, is 
independent of these other qualities. Places with the highest number of crimes can be very 
much integrated and how much land use variety, and how little integrated with residential 
use. The results confirm the necessity of to check the spatial and social ambience to 
understand the phenomenon Urban Space and Crime. 

Keywords: Urban space and crime. Street robbery. Space Syntax. Spatial Profile. 
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

O foco deste trabalho é a íntima relação entre Cidade e Criminalidade, e a motivação é o

apelo crescente dos habitantes urbanos para tornar seguros os lugares em que vivem.

No último século o mundo que se tornou cada vez mais urbano, as cidades cada vez maiores e

com grandes densidades populacionais; neste contexto, o aumento da criminalidade parece

ser uma simples decorrência do crescimento, da pobreza, da falta de empregos, e do acesso

desequilibrado a serviços urbanos entre outros. No entanto, Glaser (2011), o autor que

defende as cidades como a maior invenção da humanidade, considera que “as taxas de crime

têm sido significativamente relacionadas com o tamanho das cidades, mas a diferença entre

taxas de crime de diversas cidades em diferentes períodos de tempo tem frequentemente

pouca relação com o reforço da lei, a renda, ou qualquer outra coisa que possa ser medida”.

Segundo o autor, ondas de criminalidade são difíceis de serem explicadas, embora seu

impacto seja extremamente óbvio.

As cidades que cresceram e se transformaram em períodos mais recentes refletem mais

claramente a cultura do medo; a paranóia da segurança que transforma casas, ruas, praças e

levando inclusive ao comprometimento da qualidade da vida urbana. Sabemos pouco sobre

causas e condicionantes do crime, mas seus efeitos são experimentados por todos: sentimos

como é hostil andar em uma rua cercada por muros altos, ou como é assustador sair à noite e

encontrar espaços desertos, ou mesmo, o quanto é inibidor andar a pé em um bairro onde

não se reconhecem os vizinhos.
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Planejadores urbanos e arquitetos são igualmente desafiados em suas atividades profissionais

a projetar espaços com morfologias e tipologias que impliquem em maior segurança. Estes

profissionais tratam da conformação do espaço construído real ou tecem diretrizes e leis que

determinam diferentes configurações urbanas. No entanto, observa-se que as propostas

urbanas, em sua maioria, são inspiradas em teorias internacionais, que se referem a situações

em outros contextos e muitas vezes, até de outros tempos. Consequentemente, os esforços

de promover espaços seguros, se ressentem da falta de compreensão do fenômeno da

criminalidade: de como os criminosos tomam decisões baseados no conhecimento dos

hábitos, dos ritmos, tempos e movimentos da cidade e de como os espaços facilitam ou

dificultam tais ações.

Assim sendo, o objetivo deste trabalho consiste em buscar evidências visando descrever o

padrão de criminalidade no contexto local, ou seja, compreender o crime como fenômeno

sócio espacial da cultura urbana do Recife, que por sua vez já é uma realidade moldada pelo

medo do crime.

A ausência de uma segurança pública eficiente e de um sistema punitivo rigoroso são

constantemente relacionados como os motivos que levaram os habitantes das cidades a

procurar medidas individuais de segurança. Foi após um período de alto nível de

criminalidade urbana (nos anos 90) que surgiram nos bairros do Recife, os muros altos,

guaritas, cercas elétricas, câmeras de vigilância, policiamento particular e principalmente

mudança para hábitos sociais mais reclusos. Mas, apesar de todo este aparato, o povo nas

ruas (MONTEIRO, 2013) acredita que a segurança é antes de tudo função da presença de

policiamento ostensivo. A relação entre segurança e policiamento é quase um mantra nas

pesquisas sociais, e a redução da criminalidade é vista somente como uma relação direta da

presença de mais policiais nas ruas.

Poucos habitantes compreendem que as pretensas medidas de segurança consolidadas no

espaço urbano têm como consequência a formação de lugares com pouca vitalidade, com

pouca vigilância natural que seria desenvolvida naturalmente pelos moradores e que

consequentemente torna necessário contar com a vigilância formal do policial. Além disso,

essa autoproteção como medida de prevenção à criminalidade torna-se uma contradição,

pois o que se observa é apenas a intensificação da vulnerabilidade no espaço público. Logo, a

“arquitetura do medo” (Ellin, 1997) não é vista como solução, mas ao contrário, tem
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ocasionado um problema ainda mais sério, a anomia social ocasionada pela diminuição da

sociabilidade face a face, da fricção social e da imprevisibilidade que torna a vida nas cidades

uma experiência fascinante.

Somada as intervenções individualizadas excludentes daquelas que tornaram os espaços

públicos mais vulneráveis, soma-se à falta de políticas públicas de prevenção, tais como: a

iluminação nas ruas, a manutenção de espaços públicos, a possibilidade de movimento.

De acordo com Gehl (2006), a desintegração de espaços públicos vivos e a transformação

gradual dessas áreas em áreas que são desinteressantes para as pessoas é um fator

importante que contribui para o vandalismo e crime nas ruas. Essas transformações (clara

dissociação entre os espaços público e privado) têm acarretado em uma perda maior: nossas

cidades perdem a urbanidade.

O presente trabalho propõe compreender as relações entre morfologia e tipologias do espaço

e os padrões de criminalidade urbana, através de uma investigação realizada no bairro de Boa

Viagem, Recife-PE.

As questões principais ecoam às feitas por Sahbaz e Hillier (2007), Hillier e Sahbaz (2008),

Monteiro e Puttini (2009); quais componentes físicos - espaciais estariam contribuindo para a

ocorrência de crimes urbanos? Como compreender os padrões de concentração e dispersão

de crimes em uma mesma rua? Como as ciências do espaço (arquitetura, urbanismo,

planejamento urbano) podem promover espaços mais seguros ou menos vulneráveis?

A escolha de Boa Viagem como área de estudo foi motivada pela investigação anterior sobre

a localização de hot spots de crimes no mesmo bairro e pelo desafio tanto de extender como

de aprofundar os estudos realizados. A escolha do Bairro deveu-se também pela

disponibilidade de dados de criminalidade nos últimos 5 anos, produzida pela Secretaria de

Defesa Social do Estado de Pernambuco.

Neste trabalho, chamamos de criminalidade urbana os crimes que acontecem em espaços

públicos urbanos principalmente assaltos, furtos e latrocínios. Excetuando-se os homicídios

que diferentemente dos crimes de oportunidade, tem um conteúdo motivacional pessoal ou

passional. Escolhemos nos deter em um tipo de crime urbano pouco estudado devido

principalmente pela natureza não precisa dos locais de ocorrência, (diferentemente de

homicídio, ou arrombamento de residências) mas que são responsáveis pela grande
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disseminação do sentimento de insegurança: os roubos ou assaltos em espaços públicos

colocam qualquer cidadão em risco.

O bairro de Boa Viagem

Situado no litoral do estado de Pernambuco, o bairro de Boa Viagem - dentro dos 94 bairros

da cidade do Recife - , é um dos mais populosos da Cidade, de acordo com o Atlas de

Desenvolvimento Humano do Recife (2005). Esse Atlas teve como base os dados do censo de

2000 do IBGE, onde Boa Viagem apresentava cerca de 100.000 habitantes. Conforme o censo

de 2010, o Bairro atualmente possui aproximadamente 123 mil habitantes.

Ao mesmo tempo em que Boa Viagem é considerado um dos bairros mais nobres da Cidade,

possuindo um dos metros quadrados mais caros do Recife, o Bairro também abriga favelas e

áreas pobres, representando a diversidade social que caracteriza a cidade do Recife. O Bairro

exemplifica uma condição típica de cidades em que a desigualdade social se encontra

materializada no espaço de forma contígua.

Destaca-se por ser uma destinação turística do Estado tendo a praia como atrativo e onde se

localiza a maioria dos hotéis da Cidade. O Bairro também atrai um grande número de pessoas

de bairros vizinhos, como também de outras cidades do Estado, por dispor de uma rede

variada de serviços (consultórios, escritórios, bares, restaurantes), comércios (shoppings,

supermercados, lojas diversas), instituições (bancos, igrejas) e lazer (a praia e um parque).

Apesar deste conjunto de atividades que impulsionam o movimento de pessoas em

diferentes períodos do dia, Boa Viagem é um bairro de caráter majoritariamente residencial e

que vem se expandindo desde a década de 70 e de forma mais intensa na última década. Essa

expansão ocorre de forma vertical e horizontal. A reexpansão vertical acontece com a

introdução de novos edifícios com cerca de 40 pavimentos, alguns formando condomínios

residências, além de edifícios empresariais. Já a reexpansão horizontal ocorre na extensão do

Bairro no sentido do Pina, através da incorporação de características sócio espaciais de Boa

Viagem, o que minimiza os limites entre esses dois bairros.

Os novos edifícios de Boa Viagem ostentam grandes interfaces cegas produzidas pelos muros

e andares que abrigam os estacionamentos de carros e que distanciam os edifícios do espaço

público. As portarias se retraíram da face da rua e ocupam espaços internos que controlam
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portões através de câmeras e controles remotos. As câmeras de seguranças são

equipamentos de proteção introduzidos na maioria das edificações. Estes equipamentos

também são utilizados pela polícia para monitorar e controlar espaços públicos do Bairro. O

Bairro pode ser considerado com um dos melhores policiados, o que foi intensificado em

2012 com a introdução da patrulha bairro1.

O processo de transformação da interface urbana motivado pela insegurança urbana pode ser

melhor sentido no bairro de Boa Viagem, talvez, devido ao intenso processo de construção,

ocorrido nas últimas décadas, que imprimiu um novo modelo ou mesmo produto construtivo

baseado na extrema proteção do edifício.

Considerando, no entanto, que o crime é um fenômeno social e que para compreender

padrões de crime é necessário compreender o espaço como produto da sociedade, este

trabalho busca observar como diversos usos e manifestações sociais que ocorrem no espaço

urbano estão correlacionadas com crimes de assalto registrados durantes os anos de 2010 à

2012 no bairro de Boa Viagem.

Objetivo geral

 Identificar os padrões espaciais de crimes urbanos no bairro de Boa Viagem,

verificando quais variáveis morfológicas e tipológicas contribuem para espaços mais

seguros.

Objetivos específicos:

 Identificar e mensurar qualidades da estrutura morfológica Global e Local do bairro de

Boa Viagem e sua correlação com a ocorrências de roubos;

 Desenvolver a análise de segmentos urbanos (quadras de ruas) caracterizando

percursos e segmentos correlacionandos com maior e menor incidência de crimes.

 Aplicar a metodologia do Perfil Espacial para descrever e mensurar qualidades

espacias e edilícias dos segmentos urbanos.

1 A Patrulha Bairro faz parte da política estadual de segurança, o Pacto Pela Vida - PLV implementado em 2007
devido ao crescente aumento da violência na Região Metropolitana Recife – RMR como também no estado de
Pernambuco.
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 Analisar estatísticamente a significância de determinantes espaciais e tipológicas no

padrão de crimes em espaços públicos do bairro.

Para alcançar os objetivos propostos o trabalho foi divido em duas escalas de investigação: a

primeira denominada de exploração na meso-escala, procura entender a relação entre a

estrutura morfológica, o movimento do bairro de Boa Viagem e o padrão de roubos em suas

ruas. Este tipo de análise foi desenvolvido por pesquisadores que buscam explorar a relação

entre espaço e crime utilizando medidas de acessibilidade tais como Shu (1999) e Iannicelli

(2009).

A segunda escala de investigação considera uma escala menor, e busca compreender através

da análise dos segmentos urbanos como rotas e percursos podem determinar padrões de

criminalidade. E finalmente, a descrição do perfil espacial permite verificar como diversas

características do ambiente urbano definem conjuntos urbanos mais seguros e outros mais

vulneráveis.

A dissertação foi estruturada em quatro partes: a primeira apresenta as diversas perspectivas

teóricas que tratam da relação entre espaço e crime correspondendo aos capítulos 2 e 3.

O capítulo 4 inicia a segunda parte do trabalho detalhando os procedimentos metodológicos

adotados nas diversas investigações. Este capítulo descreve o processo de refinamento dos

dados de criminalidade e o mapeamento das ocorrências de roubo de 2010 à 2012 no bairro

de Boa Viagem; explica também o processo de elaboração de mapas axiais da área de estudo

e da mensuração das qualidades de acessibilidade. A metodologia do Perfil Espacial Urbano é

detalhada, assim como a estruturação dos elementos que o compõe.

A terceira parte da dissertação expõe os resultados das diversas análises e discute suas

implicações. No capítulo 5, os resultados das análises de meso escala mostram a relação

entre acessibilidade Global e Local como determinantes do movimento no Bairro e sua

relação com padrões de crime considerando ruas e segmentos de ruas (axiais), e no capítulo 6

são analisados os resultados oriundos da micro escala através da aplicação da metodologia do

perfil espacial e a contribuição de uma perspectiva integrada do ambiente urbano.

Finalmente o capítulo 7 apresenta as conclusões finais resultantes dos dados trabalhados e a

contribuição teórica do trabalho; também são apontadas diretrizes e rumos para novos

estudos complementares.
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CAPÍTULO 2
ESPAÇO E CRIME

A relação entre espaço e crime é complexa por tratar de aspectos em dimensões diversas: o

primeiro pertence ao mundo físico, concreto, construído e o segundo as determinações

sociais sempre multideterminadas e fluídas. Os teóricos sociais e criminais observam a relação

do ponto de vista do indivíduo criminoso: o espaço é um componente importante na decisão

de como e onde cometer o crime, ou seja, faz parte de um processo racional de escolha de

condições propícias (geralmente o que gera maior lucro frente a menor risco). O componente

espacial também é visto como importante em investigações visando identificar modus

operandi dos infratores.

Diferentemente, os teóricos do espaço buscam entender como o espaço, através da

mensuração de suas qualidades, facilita ou inibe situações onde crimes acontecem incluindo

as qualidades que juntam o criminoso, a vítima e a presença de guardiões sociais. Esta última

perspectiva está mais preocupada com a prevenção da criminalidade pelo incentivo de

espaços com vida social, comunitária e vigilante. Apresentaremos a seguir os teóricos que

marcam as duas abordagens.

2.1. TEORIAS DO COMPORTAMENTO CRIMINAL NO ESPAÇO

A introdução da dimensão espacial como condicionante na ocorrência da ação criminosa

proposta pela Criminologia Ambiental (Paul e Patricia Brantingham,1980) possibilitou uma

nova forma de compreensão da problemática do crime. Por Criminologia Ambiental entende-

se uma família de teorias que têm interesse nos eventos criminais e nas circunstâncias
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imediatas em que eles ocorreram, de forma que os padrões de crimes são explicados por

meio das influências ambientais (WORTLEY E MAZEROLLE, 2011), diferentemente da

abordagem feita pelas teorias tradicionais que se preocupavam com o desenvolvimento da

criminalidade e com as supostas raízes do crime considerando o espaço somente como um

suporte (CORNISH e CLARKE, 2011),

Traditional criminological theories are concerned with criminality. They seek to
explain how biological factors, developmental experiences and/ or social forces
create the criminal offender. In this, they take a historical perspective, focusing on
the distant causes of crime. The occurrence of crime is understood largely as an
expression of the offender´s acquired deviance, which may be a function of events
that occurred many years beforehand. Once the criminal has been created, crime is
seen as more or less inevitable: the exact location and timing of the criminal act is of
little interest. The prevention of crime is viewed in terms of changing offenders´
fundamental criminality through enriching their childhoods, removing social
disadvantage, and - once they have offended - providing them with rehabilitation
programmes (WORTLEY E MAZEROLLE, 2011, p. 2).

O crime passou a ser analisado de forma detalhada, fazendo do criminoso um elemento do

evento, juntamente com a vítima, a lei e o espaço - tempo. A junção desses quatro elementos

ampliou a forma de compreensão do problema e a interdependência entre eles, uma vez que

não existiria um crime sem uma lei que o definisse como transgressão, não seria possível

concebê-lo sem haver pelo menos um criminoso perpetuador, uma vítima e um meio que

promovesse as condições necessárias para o mesmo ocorrer numa unidade de espaço/

tempo.

Segundo Wortley e Mazerolle (2011), para a Criminologia Ambiental o foco passa a ser a

dinâmica do crime - onde ele aconteceu, quando aconteceu, quem eram os envolvidos, o que

eles fizeram, porque eles cometeram o crime, como eles executaram? – e como propor

medidas preventivas. Essas questões, de acordo com os autores, estariam relacionadas com

três premissas básicas da Criminologia Ambiental: (1) o meio como um condicionante no

comportamento do criminoso, de tal forma que a interação e familiaridade da pessoa com o

ambiente pudesse resultar na situação; (2) a distribuição não aleatória do crime no espaço,

haja vista o comportamento do criminoso depender de fatores situacionais (o crime pode se

localizar próximo aos locais onde já ocorreram outras infrações e em outros novos ambientes

que facilitem a ação criminal, além de variar em períodos diferentes do dia, em diferentes

dias da semana, em semanas diferentes do ano); (3) a compreensão das relações entre os

elementos que condicionam o crime e a proposição de possíveis medidas de controle e de
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prevenção, direcionando recursos de forma eficaz para minimizar o problema da

criminalidade.

Então, teorias com o intuito de entender o fenômeno do crime, visam analisar os seus

padrões para prevení-los e controlá-los. De acordo com Eck e Weisburd (1995), três das

recentes teorias têm influenciado o entendimento da importância do lugar nos esforços de

prevenção da criminalidade, são elas: da Escolha Racional, das Atividades Rotineiras e do

Padrão Criminal. Essas teorias auxiliaram na compreensão do comportamento do criminoso

diante das imposições espaciais encontradas.

2.1.1. A Teoria da Escolha Racional

A Teoria da Escolha Racional considera o crime como uma escolha pessoal, sendo os

infratores os responsáveis por suas escolhas, e assim, ficando sujeitos a responderem pelos

seus atos. Segundo Cornish e Clarke (2011),

The rational choice perspective takes the view that crimes are purposive and
deliberate acts, committed with the intention of benefiting the offender. the
benefits of offending include satisfying the usual human motives, such as desires for
sexual gratification , excitement, autonomy, admiration, revenge, control, reduction,
of tension, material goods and so on. Money, of course, can buy many of these
satisfactions - sex, drugs, freedom from control by others - so it becomes a
convenient and important goal of offending in its own right (CORNISH e CLARKE,
2011, p. 25).

Logo, a escolha de cometer, ou não, a infração poderia estar relacionada aos mais diversos

motivos. Teria uma forte interferência do ambiente, tendo em vista as possíveis condições

favoráveis fornecidas para o crime ocorrer, a exemplo de: escolha do melhor alvo, o melhor

momento para realizar a ação criminosa, os melhores percursos de fuga e a forma de

abordagem a ser tomada, entre outros motivos, de maneira a tornar a ação válida e segura de

ser efetuada; minimizando, assim, os riscos pré-existentes, como o de ser pego. Então, visto o

papel do ambiente na escolha do infrator de cometer a infração, a Teoria pressupõe que os

infratores consideram a sua percepção sobre a situação, os seus riscos e as suas possíveis

recompensas.

Para Felson e Boba (2010) os delinquentes tomam decisões procurando obter prazer e evitar

a dor, respondendo às configurações que limitam as suas escolhas. Segundo os autores um

criminoso não é nem muito cuidadoso, nem totalmente espontâneo ou sem raciocínio. Em
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relação à influência do ambiente na decisão de cometer a infração, os autores enfatizam que

os estímulos ambientais são a ligação crucial entre a escolha individual e as definições

imediatas que impulsionam ou restringem escolhas.

Em geral, a Escolha Racional pode ser usada para desenvolver suposições testáveis e possíveis

de descrever os eventos do crime e do comportamento criminoso (ECK e WEISBURD, 1995).

Apesar de não destacar diretamente a contribuição do espaço para a ocorrência do crime, tal

fato não anula a sua importância em relação às demais, uma vez que a Teoria da Escolha

Racional auxilia na compreensão das atitudes cometidas pelo criminoso durante o crime, o

que ajuda na proposição de medidas preventivas.

2.1.2. Teoria das Atividades Rotineiras

A Teoria das Atividades Rotineiras destaca a existência de condições ambientais que ofereçam

oportunidade ao infrator para cometer a infração. Assim, se o lugar não estiver protegido o

suficiente, o criminoso realizará com maior facilidade a infração, necessitando apenas estar

motivado para executá-lo. Essa proteção do ambiente estaria relacionada à existência de um

guardião capaz, não considerando apenas a presença de policiamento local, mas a presença

de pessoas, porteiros, de câmeras de vigilância, ou qualquer outra ameaça que pudesse por

em risco a ação.

A Teoria propõe a interação numa convergência de espaço e de tempo de pelo menos três

elementos: um alvo disponível, um criminoso motivado e a ausência de guardiões capazes de

intervir (COHEN e FELSON, 1979; FELSON e BOBA, 2010). O alvo acessível incluiria uma pessoa,

um objeto, ou, um lugar; e a motivação do transgressor estaria atrelada ao seu sentimento de

confiança em cometer a ação criminosa. Para isso, ele realizaria uma avaliação das condições

ambientais - presença ou não de guardiões capazes - para saber se haveria ou não

possibilidade do crime ocorrer naquele lugar e naquele momento.

Através destes três aspectos, a Teoria das Atividades Rotineiras apresenta o triângulo do

crime ou triângulo de análise do problema o qual é uma ferramenta de análise do crime que

auxilia na visualização do ato criminal (o alvo, o local e o transgressor) e das potenciais

respostas e intervenções para cada um dos tipos de crime (figura 2.1). De acordo com Felson

e Boba (2010), o triângulo é dinâmico - quando a pessoa comete a infração foge do seu
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educador (responsável por transmitir educação e inibidor dos atos criminosos ensinando o

que é certo ou errado – pai, mãe, professor etc.), encontra um local sem a proteção de um

gerente ou responsável e um alvo sem um guardião capaz. Em suma, o criminoso se afasta

dos educadores em direção a um lugar e um alvo sem proteção.

Figura 2.1.: Esquematização da “Activities Theory Routine”. Fonte: Felson e Boba, 2010.

Observa-se que a Teoria das Atividades Rotineiras aborda o comportamento do criminoso

diante da presença de componentes ambientais que podem, ou não, proporcionar condições

favoráveis para ele cometer a infração. Assim, ao realizar suas jornadas diárias (sair de casa

para: ir ao comércio, se encontrar com os amigos, ir à academia etc.) e ao encontrar

condições favoráveis para cometer o crime, o criminoso age em seus delitos. No entanto, essa

Teoria se restringe a alguns aspectos ambientais, por enfatizar particularmente a importância

da presença de guardiões capazes, de responsáveis pelo ambiente e de educadores como

elementos para a prevenção do crime.

2.1.3. A Teoria do Padrão Criminal

A Teoria do Padrão Criminal, de acordo com Eck e Weisburd (1995), é particularmente

importante no desenvolvimento de uma compreensão do crime e lugar, por combinar a

Teoria da Escolha Racional e a Teoria da Atividade Rotineira para ajudar a explicar a

distribuição da criminalidade através dos lugares. O lugar não é visto somente como o local

onde ocorreu o crime, mas sim como o local provido de condições necessárias para o crime
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acontecer, de forma que as suas características físicas, a presença de guardiões capazes,

associados aos objetivos a serem alcançados pelos infratores, entre outros elementos,

contribuiriam na descrição dos padrões de criminalidade.

A teoria explora a interações dos criminosos com os seus ambientes físico e social de modo

que esses influenciam na escolha dos alvos pelos infratores (ECK E WEISBURD, 1995). Parte

do princípio do crime não estar distribuído aleatoriamente no espaço e no tempo,

encontrando-se agrupado e tem a sua localização influenciada pelas diversas rotas de

deslocamento das pessoas na cidade em diferentes horários do dia (BRANTINGHAM E

BRANTINGHAM 2011).

De acordo com Paul e Patricia Brantingham (2011), idealizadores da Teoria do Padrão

Criminal, os crimes ocorrem dentro de um contexto criado pela forma urbana,

The urban settings that create crime and fear are human constructions, the by-
product of the environments we build to support the requirements of everyday life:
homes and residential neighbourhoods; shops and offices; factories and warehouses;
government buildings; parks and recreational sites; sports stadia and theaters;
transport systems, bus stops, roadways and parking garages. The ways in which we
assemble these large building blocks of routine activity into the urban backcloth can
have enormous impact on our fear levels and on the quantities, types and timing of
the crimes we suffer (BRANTINGHAM E BRANTINGHAM, 1995).

Esse contexto ou “pano de fundo urbano” não é estático (BRANTINGHAM E BRANTINGHAM,

2011), pois a cidade possui um ritmo e uma dinamicidade própria que se transforma ao longo

do dia. Conforme o pensamento dos autores, a cidade durante o dia é diferente da cidade

durante a noite; áreas de entretenimento dormem durante o dia e ganham vida à noite e, em

especial nos fins de semana; áreas comerciais têm períodos de alta e baixa, assim como áreas

mais residenciais têm um tempo de silêncio durante o dia.

No esquema abaixo, proposto pelo Brantingham´s (2011), são informandos de maneira

hipotética os possíveis trajetos rotineiros realizados pelas pessoas (casa- trabalho, casa-

shopping e entretenimento, e trabalho- shopping e entretenimento) e os possíveis locais

onde os crimes podem ocorrer. Segundo os autores, os crimes acontecem com a interseção

entre vítima e criminoso num determinado espaço e tempo e normalmente próximos às

atividades rotineiras praticadas pelas vítimas e pelos criminosos.
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Figura 2.2.: Modelo hipotético do crime no espaço. Fonte: Brantingham e Brantingham, 2011.

Visto o ritmo dinâmico da cidade (atividades que pulsam de dia e de noite, ou em dias

diferentes da semana etc.) observa- se que o espaço e o tempo são constituídos por locais

geradores e atratores crimes, fazendo com que as ocorrências tenham uma distribuição não

aleatória espacialmente. Por locais geradores de crime os Brantingham´s (1995) definem

áreas que atraem um grande número de pessoas e alvos, e produzem as condições

necessárias num determinando tempo e espaço para o infrator cometer o crime, a exemplo

de: arredores de shoppings, estádios, pontos de integração de transporte.

Já os locais atraentes de crimes seriam áreas geradoras de fortes motivações para o crime

ocorrer por já serem rotulados devido às facilidades encontradas. Então, o criminoso é

atraído por saber das oportunidades pré-existentes, a exemplo de: áreas de prostituição,

venda de drogas, grandes parques de estacionamento inseguros. Segundo os autores, os

crimes também podem ocorrer em “áreas neutras”- áreas que não atraem esses tipos de

infratores que vão a certas áreas já com pré-intensão de cometer crime, mas que se mostram

favoráveis à situação à qual o criminoso não conseguiria resistir, e assim terminaria

cometendo certos tipos de crime. Os Brantingham´s (1995) destacam que muitas áreas são

uma mistura de atratores, geradores e locais neutros de crime, no sentido que elas podem

ser atratoras de alguns tipos de crimes, geradoras de outros tipos de crime, e neutra com

relação a outro tipo de crime.

Estudos realizados pelos autores na cidade de Cambridge/ Inglaterra, no início da década de

70, buscaram entender a relação entre atratores e geradores de crimes por meio de uma

análise da distribuição dos crimes através dos diferentes tipos de uso do solo (BRANTINGHAM

E BRANTINGHAM, 1995), permitindo estimar as taxas de roubo pela variedade de uso do solo.

Dentre os resultados obtidos verificaram-se que as maiores taxas de crimes se concentravam
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em locais atratores de um grande público jovem, como locais de prática de esportes, clubes

de jovens e outros clubes.

De forma geral, a Teoria do Padrão Criminal desenvolvida pelos Brantingham´s ressaltou o

papel do ambiente por promover e motivar oportunidades aos infratores. A teoria enfatizou

que os percursos realizados diariamente pelas pessoas em busca das mais variadas ofertas de

atividades existentes nas cidades estariam relacionados com o padrão de distribuição não

aleatória das ocorrências e que muitas vezes se repetiam espacialmente. O ambiente então

visto como componente da ação criminosa passou a ser um fator importante na tomada de

decisão do infrator e no entendimento do crime.

2.1.4. Outras teorias sobre o crime no espaço

Além das três Teorias - Escolha Racional, Atividades Rotineiras e Padrão Criminal, que ora

aborda o crime sob o ponto de vista do criminoso, da vítima, ou de ambos, ou com enfoque

no ambiente, há também outras formas de análise de crimes a exemplo do Perfil Geográfico

(Geographic profiling). O Perfil Geográfico é uma metodologia de investigação criminal que

relaciona a localização espacial de uma série de crimes com características semelhantes.

Parte do pressuposto de que há uma relação entre o local de moradia do provável criminoso,

com o crime, onde poucas pessoas cometem muitos crimes e que essas atividades criminosas,

tais como uma atividade profissional, têm proximidade ou com os locais de moradia ou local

de trabalho dos infratores ou fazem parte de uma lógica espacial do ofensor.

O Perfil Geográfico tem como base a Teoria das Atividades Rotineiras, Teoria da Escolha

Racional e Teoria do Padrão Criminal (ROSSMO, 1993; ROSSMO e ROMBOUTS, 2011), e é

geralmente empregado para localizar assassinos em série, estupradores, como também

outros criminosos. Procura analisar de padrões espaciais comportamentais (ROSSMO, 1993),

utilizando informações sobre o local e as adequa às interpretações das evidências da cena do

crime para indicar a típica personalidade do indivíduo que cometeu a penalidade e auxiliar na

sua captura. Salienta-se que não se trata de uma técnica de prevenção do problema, mas sim

uma ferramenta de auxílio da investigação das penalidades que ocorreram.

De acordo com Rossmo e Rombouts (2011), Perfil Geográfico utiliza métodos qualitativos e

quantitativos para deduzir o comportamento espacial de um agressor desconhecido por meio
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de uma análise de infratores e padrões de ataque. Procura integrar diversas fontes de

informação para fornecer uma imagem da interação espacial entre criminosos e vítimas na

produção de crime. Como exemplo de informações utilizadas nas investigações menciona-se

o do modus operandi que corresponde à maneira com o crime foi executado – forma de

aproximação do criminoso, evasão, expressões ditas pelo criminoso.

Outro método de investigação bastante utilizado pela polícia com o intuito de coibir ações

criminosas é a identificação dos locais com grande concentração de crimes ou hot spots

(pontos quentes) (ECK, 2005; ANSELIN et al, 2011; PAIVA et al, 2012). Esse método parte do

princípio de que o crime não se encontra distribuído uniformemente no mapa, encontra-se

aglomerado em algumas áreas e ausente em outras (ECK, 2005).

Comumente entende-se o conceito de hot spot como áreas delimitadas geograficamente e

com tamanhos variados, que estão associadas proporcionalmente ao aumento do risco de

vitimização e ao maior número de eventos criminais quando comparadas a outras áreas com

mesmo tamanho na cidade (ECK, 2005; ANSELIN et al, 2011). A identificação dos hot spots é

feita através da seleção de infrações que ocorreram num período de tempo determinado, do

mapeamento dessas infrações e da aplicação de ferramentas de análises espaciais para

localização das áreas com alta densidade de ocorrências.

Geralmente os hot spots são utilizados para melhor alocar as patrulhas policiais, ou por

acadêmicos que procuram explorar o contexto onde ocorreu o crime (ANSELIN et al., 2011;

AGUNG, 1997).

No entanto, para Sahbaz e Hillier (2007) essa forma de representação do “lugar”, ou o

“espaço” não permitiria fazer uma diferenciação quantificável e objetiva entre “lugar”, “local”

e “Espaço”, pois as diferenças espaciais não seriam distinguidas por esse tipo de análises; por

exemplo: através da análise de hot spot uma grande mancha é formada para identificar os

locais com grande concentração de crimes, logo, essa mancha pode conter diferentes

ambiências urbanas ignorando possíveis distinções espaciais entre elas. Como forma de

compreensão da distribuição de crimes no espaço urbano, os autores sugerem que as

análises sejam feitas considerando as ruas, a malha urbana para trazer melhores resultados, e

para isso à sintaxe espacial seria uma boa ferramenta de investigação.
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2.2. TEORIA DO COMPORTAMENTO DO ESPAÇO NO CRIME

A partir da década de 60, o ambiente urbano passou a ser visito como um meio de controle

da criminalidade e da violência, influência da jornalista Jane Jacobs em seu livro Morte e Vida

de Grandes Cidades. Ciente que a incidência de crimes era uma característica inerente da

cidade (espaço que aglomera pessoas estranhas tendencialmente mais honestas do que

desonestas) a jornalista percebeu por meio de estudos observacionais que a origem do

problema estaria fortemente relacionada com a falta de vitalidade dos espaços urbanos.

Jacobs criticou os modelos das cidades modernistas propostos pelos planejadores urbanos da

época em que privilegiavam o automóvel em vez dos pedestres, as superquadras, as

megaestruturas, a setorização de usos etc. Defendeu a diversidade e interação de usos

visando promover a presença de pessoas nos diferentes períodos do dia e gerar vigilância

natural; a importância de quadras curtas, das esquinas e dos percursos acessíveis para uma

melhor locomoção das pessoas. Essas seriam apenas algumas qualidades ambientais para

tornar o espaço urbano menos vulnerável, pois para Jacobs os espaços isolados, desertos,

seriam locais propícios à ocorrência de crimes.

Logo em seguida, na década de 70, Oscar Newman relacionou qualidades espaciais com a

prevenção de crimes inferindo que a ausência de planejamento e design urbano não causaria

o crime, mas permitiria que ele acontecesse facilmente por interferir indiretamente no

comportamento do criminoso. Introduziu a ideia de “espaço defensável”, em 1972, que tinha

como foco a defesa, promovendo modificações imediatas no espaço arquitetônico com o

objetivo de proporcionar aos residentes um maior controle do local e senso de comunidade

entre eles, com a responsabilidade de garantir e manter um bairro seguro, produtivo e bem

conservado.

As ideias de Newman ajudaram a impulsionar e propagar o CPTED – Crime Prevention

Through Environmental Design desenvolvido originalmente por Jeffery, em 1971 (COZENS,

2011). Entende-se por CPTED, de acordo com Rau (2005), um conjunto de estratégias de

aplicação prática de prevenção do crime que busca reduzir as oportunidades de cometer os

delitos de oportunidade, assim como reduzir o temor da comunidade por meio do aumento

da coesão comunitária.



34

Ambos os trabalhos (Newman e Jeffery) embasados por teorias da criminologia ambiental,

destacaram o papel do ambiente físico e o do seu entorno próximo como fornecedor de

oportunidades para ocorrência dos delitos. Apesar da similaridade, a abordagem realizada por

Newman se distanciava da proposta iniciada por Jeffery, pois os fatores sociais prezados

inicialmente ficaram restritos apenas ao controle do espaço pela população residente.

O CPTED também pode ser compreendido por meio de duas gerações. A primeira, bastante

influenciada por Newman, se baseou em quatro conceitos chaves: a vigilância natural

promovida pelos residentes locais, o controle de acessos, a manutenção e gestão dos espaços,

e o reforço territorial visando fortalecer o sentimento de pertencimento dos residentes

naquele espaço. E a segunda geração que ampliou a visão sobre o problema introduzindo

novos componentes de caráter social; se apropriou de avaliações de risco e estratégias

ambientais para reduzir as oportunidades de crime, incentivou mudanças sociais para ajudar

a manter os impactos de prevenção ao crime (COZENS, 2011) e é praticada por muitos

técnicos até os dias atuais.

No entanto, segundo Schneider e Kitchen (2007),

Defensible space, CPTED (both 'first' and 'second' generation) and situational crime
prevention have been criticized because of their advocacy of 'target hardening'
approaches. Target hardening is a largely intuitive strategy that is probably the
oldest crime prevention technique. It aims to impede access to the target (persons
or property) by strengthening defenses, whether these consist of toughened walls,
doors, locks, windows, or installed electronic alarms or shielding devices. The intent
is to make targets more resistant and time-consuming to overcome, and thus to
entail more risk, effort and energy for would-be attackers (SCHNEIDER e KITCHEN,
2007).

Logo, a utilização de princípios genéricos de abordagem e soluções gerou muita polêmica na

academia, uma vez que o objetivo de dificultar a possibilidade dos infratores de terem acesso

ao alvo (pessoa ou bem), através de soluções arquitetônicas que reforçassem as barreiras

entre as pessoas com a distinção entre espaço público e privado, proporcionando um maior

controle dos espaços pelos moradores, não iriam solucionar o problema. O alvo seria

deslocado e passaria a ser outro alvo mais vulnerável; ou mesmo as próprias modificações

realizadas poderiam apenas mitigar e prevenir alguns tipos de crimes (SCHNEIDER e KITCHEN,

2007).

Visto a necessidade de avaliar os elementos que compõem o espaço e as suas relações com a

formação dos ambientes vulneráveis, pesquisas foram desenvolvidas. O objetivo não seria
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mais restrito em isolar elementos e dizer o que seria bom e o que seria ruim, uma vez que

tudo dependeria da disposição e combinação dos elementos para formar o layout geral

(HILLIER, 2004).

Procurou-se, então, investigar os padrões de criminalidade e as taxas de crime contrastando

com os tipos de ambiente para decidir o que seria melhor, com base em evidências (HILLIER,

2004). Dentre as ferramentas de investigação utilizadas para o entendimento do espaço no

crime destaca-se o suporte teórico fornecido pela Sintaxe Espacial.

2.2.1 A sintaxe espacial e os crimes urbanos

A Teoria da Lógica Social do Espaço, desenvolvida por Bill Hillier e pesquisadores da University

College London- UCL, entre as décadas de 70 e 80, é instrumentalizada pela metodologia da

Sintaxe Espacial – SE que permite a descrição da estrutura espacial e sua relação com práticas

sociais que estruturam as cidades.

A SE supõe que a organização espacial dos elementos arquitetônicos pode ter um efeito

determinante nas relações sociais, tendo em vista que as pessoas percebem e tomam

decisões influenciadas pela maneira como elas veem e compreendem o espaço. Dessa forma,

os caminhos que configuram o espaço induziriam os movimentos realizados pelas pessoas,

denominados por Hillier de movimento natural o qual independe da existência de elementos

atratores, pois esses elementos seriam resultados dessa configuração (HILLIER et al, 1993;

HILLIER, 1996). Esse movimento natural gerado pela malha urbana seria aproveitado pelos

comerciantes para localizar seus pontos comerciais, visto as oportunidades geradas devido

aos movimentos de passagem (HILLIER et al, 1996).

A SE tem por função primária modelar o ambiente construído de forma sensitiva a vários

aspectos funcionais. Isto significa dizer que ao analisar o ambiente construído, a edificação ou

o espaço urbano, faz-se necessário um conhecimento centrado na estrutura dos espaços

usáveis criados pelo ambiente construído. Tal análise se baseia na utilização das técnicas de

análise de modelação espacial, centradas no conceito chave de configuração.

Configuração significa “relações que levam em conta relações” (HILLIER, 1996) - vale dizer, o

que importa é a maneira pela qual as coisas são agrupadas. Neste sentido, a arquitetura e o

desenho urbano são vistos como eminentemente configuracionais, no sentido de que a
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maneira em que as partes são agrupadas é mais relevante que qualquer das partes tomadas

isoladamente (HILLIER, 1996); vale salientar que, deste ponto de vista, estes dois elementos

são, de fato, apenas um. Funcionalmente, ao falar em ambiente construído, estamos nos

referindo ao uso do espaço criado pela edificação, dentro e fora dela (HILLIER e PENN, 1994).

A análise configuracional na escala do urbano compõe-se, segundo Hanson (1992) de quatro

estágios: representação, quantificação, observação e correlação. A autora recomenda três

estratégias de representação para o espaço urbano, sendo cada uma relacionada com um

aspecto da maneira como as pessoas experimentam e usam o espaço: as pessoas movem-se

ao longo de linhas, agrupam-se em espaços convexos e dominam um campo visual a partir de

qualquer ponto determinado.

O espaço na sintaxe seria então composto por espaços de passagens os quais permitiriam a

realização de deslocamentos pelas pessoas, e por espaços de permanência, ou convexos, os

quais proporcionariam a permanência e interação entre elas. Os espaços de passagens são

representados sintaticamente por linhas – linhas axiais - que são linhas retas longas capazes

de representar a expansão máxima de um ponto no espaço. Já os espaços convexos são

espaços delimitados, e todos os pontos presentes dentro deles são visíveis entre si, ou mais

formalmente são espaço que quando traçadas quaisquer linhas retas só interceptam dois

pontos dos seus limites. Destaca-se que ao longo do trajeto o espaço impulsionaria que

decisões fossem tomadas pelas pessoas, uma vez que mudanças no campo visual poderiam

ser percebidas (figura 2.3).

Figura 2.3.: Pessoas interagindo com o espaço. As pessoas se movem em linhas, interagem com outras pessoas em espaços
convexos e percebem mudanças no campo visual quando se movimentam. Fonte: Bill Hillier, 2005.

As formas de representação linear são, portanto, úteis para o estudo do movimento, ou de

como encontros podem ser gerados. São também importantes para uma estimativa do

potencial de inteligibilidade da área. A inteligibilidade de uma área é definida como o grau de
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correlação entre o número de conexões e integração de cada linha. Quanto maior a

correlação (maior inteligibilidade) mais se pode inferir a posição global de um espaço a partir

de suas conexões locais diretamente observáveis (PEPONIS et al, 1989). Isto significa dizer

que as propriedades locais e visíveis do espaço representam um bom guia para se inferir sua

posição global na área como um todo - ou seja, refere-se a capacidade de se obter

informações globais a partir de informações locais (HILLIER, 1989).

Na análise sintática do espaço, a representação linear, unidimensional, ou axial é obtida

traçando-se o menor número possível de retas que representam acessos diretos através da

trama urbana.

A representação convexa ou bidimensional é ideal para os estudos das relações entre espaço

edificado e espaço livre e de como os usuários de determinada fração urbana controlam o

campo de encontros potencial da área. É obtida através da fragmentação do espaço urbano

no menor número possível de segmentos convexos. O estudo dos campos visuais contribui

para distinguir pontos estratégicos de espaços segregados. Sua representação por meio de

isovistas (BENEDIKT, 1979), frequentemente utilizada em análises sintáticas do espaço,

constitui uma complementação útil e econômica a esses estudos.

 Análise sintática do espaço – representação linear

Como conjunto de técnicas de representação da malha urbana, a Sintaxe Espacial tem

possibilitado visualizar padrões de atividades e estruturas que influenciam o espaço, mais

notadamente no movimento e no uso do solo (HILLIER E SAHBAZ, 2008). Isso é possível

através da simulação de movimentos potenciais na estrutura urbana, por meio de valores de

acessibilidade que indicam qual rua será mais movimentada, que espaço será mais segregado,

permitindo inferir fluxos e movimento local.

Para a simulação de movimentos potenciais, a análise sintática se baseia no desenho de um

mapa axial formado pelo número mínimo de linhas retas com máxima extensão (linhas axiais)

inseridas nos espaços convexos (ruas), que são capazes de representar de forma simplificada

a malha urbana. A partir desse mapa, qualidades espaciais podem ser geradas por meio de

medidas de acessibilidade, a exemplo de: integração, profundidade, conectividade e escolha.
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A medida de integração (RA - real assimetry) é a chave na análise sintática. O conceito de

integração está relacionado à noção de profundidade. Na representação axial do sistema

urbano, que mapea a acessibilidade e conexões de todas as linhas axiais, ou espaços, cada

linha está ligada a todas as demais tanto diretamente quanto por meio de um certo número

de linhas intervenientes, ou "passos" que intermediam a passagem de um espaço a outro. A

profundidade (D - depth) entre duas linhas é dado pelo número de passos que intervêm na

passagem da primeira para a segunda. Uma linha "rasa" tem por efeito "puxar" para si todas

as demais, integrando o conjunto. Por sua vez, uma linha profunda afasta de si todas as

demais, resultando em um espaço mais segregado do conjunto, de acessibilidade menos

direta.

O valor de integração (RA) é, matematicamente, a expressão da profundidade de cada linha a

partir de todas do sistema, ou seja, expressa a relação entre profundidade média de cada

linha axial e o número total de linhas que conformam o conjunto. Os sistemas mais rasos, ou

de maior integração, são aqueles em que todos os espaços se ligam diretamente a um ponto

de origem, exterior ao assentamento. Os sistemas mais profundos, ou mais segregados, têm

seus espaços organizados de forma sequencial a partir de um ponto de origem, cada espaço

adicionando ao sistema mais um nível de profundidade.

De particular interesse, tanto do ponto de vista teórico como empírico, são as propriedades

do núcleo de integração que compreende os espaços mais facilmente acessíveis, ou melhor,

integrados no layout urbano como um todo, que ligam o interior do assentamento à periferia.

Ainda relacionada ao núcleo de integração, outra relevante propriedade é a força deste

núcleo, que numericamente expressa a relação entre o valor de integração média da área

como um todo e o valor de integração média dos espaços que compõem o núcleo. Quanto

maior a diferença entre estes valores, mais o núcleo se caracteriza como centro sintático da

área (PEPONIS et al, 1989). Isto significa dizer que o papel do núcleo como local de destinação

coletiva se faz mais relevante.

Sendo as linhas mais integradas aquelas de acessibilidade mais direta, são também aquelas

mais usadas pelas pessoas pelo seu movimento para e através do sistema. Elas têm por efeito,

portanto, estruturar o acesso a partir do exterior do assentamento, mantendo ao mesmo

tempo a proximidade com áreas mais segregadas, ligando-as. Evidências empíricas sugerem
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uma relação entre a propriedade de integração, tal como defendida, e padrões de movimento,

ou melhor, dizendo, entre esta propriedade e a previsibilidade de movimento. Desta forma,

atividades dependentes de movimento e de relações espaciais estariam localizadas nas áreas

mais integradas do conjunto, enquanto que as áreas mais segregadas seriam primariamente

residenciais, locus de relações trans-espaciais.

De acordo com Hillier (2005), as ruas principais tendem a receber um maior fluxo de pessoas

por estarem mais conectadas a um grande número de vias sendo mais acessíveis, além de

proporcionarem uma variedade de trajetos. Apresentam um maior valor de integração em

relação às ruas periféricas mais isoladas, desconectadas, diminuindo a probabilidade de ter

um fluxo maior de pessoas quando comparada com as vias principais. Através da imagem 2.4,

é possível perceber essa relação, pois as ruas com as cores mais avermelhadas são as ruas de

principal acesso de parte da Região Metropolitana do Recife-PE2 e cortam a cidade tanto de

norte a sul como de leste a oeste.

Como exemplos mencionados, além da integração e da profundidade também foram citados

a conectividade e a medida de escolha. A primeira expressa o número de espaços que se

ligam imediatamente a um espaço de origem, ou seja, é um número de linhas que

interceptam uma linha axial. A segunda, a escolha, ou “choice”, mede a possibilidade de

escolha que cada espaço representa em todas as rotas mais curtas de todos os espaços para

todos os outros espaços no sistema.

Através da Sintaxe Espacial é possível identificar os padrões de movimentos de uma estrutura

urbana o que contribui para compreensão do movimento como determinante dos padrões de

crimes locais. Para Hillier (2004) a Sintaxe é um instrumento adequado para investigação de

padrões de criminalidade urbana por diversas razões: simula o potencial de movimento e

pode ser utilizado como uma alternativa para investigar o provável efeito de movimento no

crime; permite investigar, não só as diferenças espaciais entre as áreas, como também os

micro-padrões de diferenças dentro delas a partir do mesmo sistema de medida; e permite

correlacionar qualidades do espaço com o comportamento de outras variáveis sociais ou

econômicas.

2 A área metropolitana estende-se por 14 municípios: Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Igarassu, Abreu
e Lima, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Ipojuca,
Moreno, Itapissuma e Recife.
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(a) (b)

Figura 2.4.: Mapa axial da RMR. Da esquerda para direita: 2.4 (a) Mapa Axial de parte da Região Metropolitana do Recife
(Recife, Jaboatão e Olinda); 2.4 (b) Análise de Integração Global. No mapa de integração global percebe-se que as cores vão
do azul ao vermelho, sendo a cor vermelha as mais integradas e a cor azul as mais segregadas. Fonte: LATTICE/MDU/UFPE
2009.

Segundo Hillier e Sahbaz (2008),

Since movement, land use and high and low activity patterns are all thought to be
linked in some way to crime, space syntax might not only offer a way to describe and
compare urban environments from the point of view of crime distributions, but also
a means to link crime to the patterns of urban life in that environment (HILLIER e
SAHBAZ, 2008, p. 5).

Os autores procuram evidências de um padrão através do diferente comportamento espacial

dos crimes de arrombamentos de casa e roubo de rua em regiões de Londres. Os

arrombamentos de residências parecem ser distribuídos por toda a rede urbana, não

sugerindo um padrão óbvio; já os assaltos encontram-se bastante concentrados nas principais
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ruas da região e que estão representadas pelos tons de vermelho e laranja (figuras 2.5 e 2.6).

Trata-se de representação importante, pois essas cores são constituídas de valores numéricos

que podem ser comparados com os dados do crime. Além disso, por meio da sintaxe é

possível obter a representação numérica de outras propriedades espaciais da rede de ruas

que podem ser associadas a outras informações (informações sociais, econômicas,

demográficas, entre outras) (HILLIER e SAHBAZ, 2008).

Figura 2.5.: Padrão de roubo de rua em 5 anos em regiões de Londres. Padrão fortemente relacionado com a rede de ruas
mais integradas que estão representadas pelos tons de vermelho e laranja. Fonte: Hillier e Sahbaz (2008).

Figura 2.6.: Padrão de arrombamento residencial em 5 anos em regiões de Londres. Ao contrário do padrão de roubo, o
padrão de arrombamento parece difundido por toda a rede, de uma maneira que não sugere um padrão óbvio. Fonte:
Hillier e Sahbaz (2008).
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2.2.2. As evidências de padrões espaciais de crime

Há mais de 10 anos estudos são realizados buscando explicar a relação da forma urbana com

o movimento e a dinâmica do crime nos espaços urbanos. Os primeiros estudos focalizaram a

distribuição de crimes e os valores de integração das linhas axiais. Em seu desenvolvimento os

estudos passaram a utilizar um software (Depthmap) de análise visual que permitia

considerar escalas menores, os segmentos urbanos, ou a face de quadra e medidas que

permitem incorporar medidas angulares de deslocamento e métricas.

 Os primeiros estudos sobre sintaxe espacial e crime

Dentre os primeiros estudos realizados analisando a relação entre linhas axiais e crimes

urbanos estão os realizados por Shu (1999) em três áreas habitacionais cerca de Londres. Esse

estudo demonstrou uma clara tendência de arrombamentos a residências serem mais

frequentes nas linhas axiais mais segregadas. Apesar das áreas mais segregadas apresentarem

uma maior incidência de crimes, neste caso, as ruas sem saídas, percebeu-se ainda que os

crimes estavam localizados nas partes mais profundas dessas ruas. Dessa forma, Shu (1999)

propõe que vários fatores, além da medida de integração, poderiam contribuir para a

incidência de crimes naqueles locais, a exemplo da ausência de movimento devido à baixa

intervisibilidade entre as residências. Assim, segundo Shu não seria possível dizer

simplesmente que as ruas sem saídas seriam piores que as outras ruas, elas poderiam até ser,

mas, tudo dependeria de como outros elementos espaciais estivessem organizados. Para

Hillier e Shu (1999), os transeuntes ajudam na dissuasão do crime, os vizinhos mais visíveis

construiriam relações visuais para o domínio público que seriam melhores do que o

isolamento.

Diante dos resultados obtidos por Hillier e Shu (1999; 2004), Hillier e Sahbaz (2005) propõem

que as variáveis do design urbano interagem entre si no ambiente, de modo que tudo deve

ser compreendido em conjunto para não ocorrer o risco de gerar resultados que levassem a

vulnerabilidade á uma simples redução. Como exemplo, os autores citam o caso das ruas sem

saídas, pois muitas vezes podem ser os locais mais seguros (dependendo dos seus desenhos

urbanos), mas que quando vistas apenas de maneira generalizada, hierarquicamente em

relação às outras vias, o efeito pode ser exatamente oposto.
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Diante da possível interdependência entre variáveis do desenho urbano - acessibilidade,

densidade e mistura de usos etc. - Hillier e Sahbaz (2005) procuraram compreender o

comportamento dessas variáveis em Londres. Para isso, foram desenvolvidas análises de

segmentos urbanos (isto é, linhas axiais interceptadas em cada cruzamento) e sua relação

com os crimes de arrombamento de residência e assaltos que ocorreram nas ruas.

Os resultados encontrados por Hillier e Sahbaz (2005), indicam que: (a) o aumento da

circulação e níveis de atividade pode trazer um duplo efeito, já que podem produzir uma

vigilância natural e assim reduzir a criminalidade, como também podem significar que

potenciais criminosos usem ruas integradas, tornando os locais mais acessíveis mais perigosos;

(b) a permeabilidade é necessária para o movimento da estrutura, mas não é benéfica

quando aumentada para além do padrão necessário para sustentar o movimento adequado e

co-presença, além disso, a disposição de acessos mal localizados se tornaria um perigo, uma

vez que forneceria oportunidade sem vigilância; (c) Há mais crimes em torno de centros

urbanos e mais arrombamentos de casas onde existem habitações isoladas ou habitações

com poucos vizinhos; (d) altas densidades têm sido geralmente benéficas (medida como o

número de residências por unidade comprimento); nos arrombamentos de casa o número de

habitações por segmento, que se correlaciona com a redução das taxas de roubo, se

correlaciona muito fortemente.

 Estudo sobre morfologia e crimes de rua

Outro estudo, desenvolvido por Sahbaz e Hillier (2007), buscou compreender a relação entre

meio ambiente construído e crime tendo como base os crimes de ruas, que diferentemente

de crimes como arrombamentos a residência, tem uma menor precisão do local onde ocorreu

o crime, e por isto tem sido pouco estudados (SAHBAZ e HILLIER, 2007). De acordo com os

autores, roubo de rua estaria entre os crimes mais violentos, pois geram preocupação entre

as pessoas quando comparados com os outros tipos de crime contra propriedade, como os

arrombamentos de casas e roubos de carro.

Nesse estudo desenvolvido por Sahbaz e Hillier (2007) primeiramente foi verificado se

existiria uma diferença entre o comprimento da linha axial e a quantidade de ocorrências.

Neste caso, eles analisaram tanto a contagem de crimes por axial, como a quantidade de

crimes por metro linear. Como resultado, os pesquisadores verificaram que quanto maior o



44

comprimento da axial maior a concentração de crimes. No entanto, quando analisada a sua

distribuição relativa na linha, os resultados mostraram que essa medida diminui à medida que

as linhas são mais longas.

De acordo como os autores, apesar de serem contraditórios os dois resultados são

verdadeiros. A normalização da quantidade de ocorrências por linha axial seria uma espécie

de hipercorreção, sendo então um problema semelhante aos encontrados em estudos de hot

spot. No entanto, mesmo com essas divergências nos resultados, os autores propõem que o

comprimento da axial seria uma variável relevante nas análises estatísticas entre espaço e

crime, pois ele estaria relacionado com o número de ligações, com as medidas de integração

e profundidade, logo não deveria ser descartado.

Outro resultado obtido neste estudo, verificado por duas análises de regressão linear, foram

as relações entre as variáveis independentes integração R3, Escolha (Choice) e Intensidade

(intensity), e com a variável dependente o total de ocorrências de crimes no segmento. Em

seguida foram verificadas as relações entre as mesmas variáveis dependentes com o total de

ocorrências por metro linear. Os resultados das duas regressões mostram um valor

explicativo da relação entre crime e variáveis espaciais de (R2 = 0,281) para a primeira

regressão, de forma que o espaço estaria explicando em 28% a presença de crimes na região;

e de (R2 = 0,025) para a segunda.

Visto os valores obtidos com a regressão, os autores procuraram verificar a relação entre as

ocorrências com os usos de solo da região. Logo, foi verificado que: os locais mais centrais e

vias principais com atividades de serviços, comércio etc. seriam mais propensas a uma maior

quantidade de crimes de roubo de rua (figura 2.7). Assim, eles sugerem que o roubo de rua

seria mais fortemente relacionado com movimentos longos entre os bairros, os chamados

movimentos através que se fundem com os movimentos locais.

Outra análise realizada foi à relação entre a temporalidade e momento em que as infrações

de crimes de rua ocorriam, visto que o roubo de rua tem uma forte influência temporal, uma

vez que depende do movimento de pessoas no espaço público (HILLIER e SAHBAZ, 2007).

Para isso os crimes foram classificados em 4 tipos: baseado na forma de abordagem e no nível

de ameaça utilizada e nas 24 horas do dia que foram divididas em 8 períodos. Como
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resultados contatou-se que uma grande quantidade de crimes ocorria no final da tarde (17 às

19hs) se estendendo até tarde da noite (23 à 01hs).

Figura 2.7.: Relação entre variáveis espaciais e crimes de rua. Através da imagem observa-se que os crimes estariam mais
concentrados próximos a regiões centrais, com serviços, comércio e varejo e em caminhos com maior opção de
deslocamentos. A-Integração Local- R3; B – Varejo, Serviços e Alimentação; C-Escolha, RN; D- Pontos de assaltos. Fonte:
Sahbaz e Hillier (2007)

 Micro escala e crimes urbanos

Em estudo semelhante ao realizado em 2005, em Londres, Hillier e Sahbaz (2008) procuraram

responder uma série de questões-chave que foram levantadas através de proposições para

construir espaços seguros, a exemplo da teoria do espaço defensável proposta por Oscar

Newman. Dentre as questões levantadas encontram-se: densidade é bom ou é ruim?

Movimento na rua é bom ou ruim? Cul de sacs (ruas sem saídas) são seguras ou inseguras?

Como devem ser as habitações em grupos? Mistura de uso é benéfico ou não? Áreas

residências devem ser permeáveis ou impermeáveis? (HILLIER e SAHBAZ, 2008).

Visto os resultados obtidos com o estudo, Hillier e Sahbaz sugeriam que: (a) maiores

densidades de casas e pessoas ao nível do solo reduziriam o risco de crime, apesar da

densidade do solo poder aumentar o risco; (b) o movimento local é bom numa determinada

escala, pois em excesso pode não ser bom. Ressaltam que onde existe grande escala de

movimento e onde os segmentos de rua são espacialmente integrados (mais movimento
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potencial), havendo um elevado número de habitações por segmento o risco diminuiria; (d)

tanto ruas sem saídas podem reduzir ou amentar o risco de roubo, uma vez que cul de sacs

com grande número de habitações podem reduzir o número de roubo assim como ruas com

alto movimento. Logo, o número de vizinhos tem um efeito maior mesmo estando num beco

sem saída ou em rua normal; (e) a mistura de uso no segmento reduziria o risco de crimes

acontecerem se existirem um bom número de residências; (f) habitações devem ser dispostas

em ambos os lados da rua; (g) áreas residenciais devem possuir um design que estimule o

movimento, permitindo que exista uma vigilância natural, entretanto o excesso de

permeabilidade mal utilizada é risco de crime.

No geral Hillier e Sahbaz (2008) concluem que de certa forma ambos os lados (os defensores

de soluções espaciais fechadas e de soluções mais abertas para promoção de ambientes

seguros) estão certos em alguns pontos e errados sobre outros,

The advocates of the closed solution seem to have been too conservative in
overstating and over-simplifying the case for cul de sacs and closed areas, in
insisting on small rather than larger groupings of residents, and in underestimating
the potential for, and the importance of, life outside the cul de sac and the closed-
off area. The advocates of the open solution have been too optimistic about
exposing the dwelling to the public realm, in not linking permeability to a realistic
understanding of movement patterns, and perhaps in not appreciating the
interdependence between residential numbers and the safety of mixed use areas
(HILLIER e SAHBAZ, 2008, p.27).

Para Hillier e Sahbaz (2008) um argumento plausível seria que a simples presença humana

(co-presença), juntamente com características ambientais, a exemplo de conectividade entre

os espaços públicos e privados através de portões, seria o suficiente para criar um sentido de

espaço civilizado e seguro.

Além disso, para os autores as características urbanas não devem ser analisadas de forma

separada, para que bons resultados sejam obtidos, uma vez que o bom design reflete a

interdependência dos recursos que nele está delineado. Logo o ambiente urbano deveria ser

compreendido como um todo contínuo, e isto é, talvez, onde o espaço sintaxe pode fazer a

sua mais importante contribuição (HILLIER e SAHBAZ, 2008).

 Algumas evidências locais: estudos no Brasil

Estudos sobre configuração espacial urbana e criminalidade também tem sido desenvolvidos

em algumas cidades do Brasil, a exemplo dos estudos realizados por Reis et al (2003) e
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Monteiro e Puttini (2009); Tavares, L. (2012). O trabalho desenvolvido por Reis et al (2003)

procurou aferir a relação entre percepção de segurança, incidência de crimes e a medida

sintática de integração em áreas residenciais em uma cidade no sul do País. Como resultado

encontrou uma relação de: quanto maior a percepção de segurança, maior o valor de

integração das vias e menor a quantidade de crimes.

Já o trabalho de Monteiro e Puttini (2009) sobre as ocorrências de crimes de roubo e furto

em Boa Viagem no ano de 2006, exploram acessibilidade global e local e também a relação de

profundidade com as favelas, com equipamentos comerciais e com serviços existentes no

bairro de Boa Viagem. Dentre os resultados encontrados, as autoras constataram que os

crimes de assaltos aconteciam em locais onde existia um maior movimento de pessoas,

lugares de passagem e facilmente acessíveis globalmente e os furtos tinham um padrão

temporal que acompanhava as atividades de idas e vindas diárias. Quando analisada a relação

com as áreas pobres, as pesquisadoras verificaram que próximos às favelas praticamente

inexistiam crimes, pois os crimes aumentavam a dois e três passos dessas regiões mais

carentes. Segundo as pesquisadoras, a favela – através da sua morfologia espacial em que há

pouca inteligibilidade, mas com um grande controle interno - poderia estar sendo usado

como escudo por criminosos.

Outro estudo desenvolvido por Reis et al (2007) procurou analisar a relação entre os valores

de integração e conectividade das linhas axiais com crimes de roubo de rua e arrombamentos

de residências em um bairro residencial em Porto Alegre.

O trabalho de Reis et al (2007) revelou que: (a) no bairro em Porto Alegre, o número de roubo

de rua foi muito maior do que o número de arrombamentos de residências. Além disso, os

roubos a residência tenderiam a estar menos dispersos e formar aglomerados em algumas

áreas, diferente dos roubos de rua que estariam pouco espalhados; (b) Outra tendência

apontada pelo estudo é que provavelmente haveria mais roubos onde tivessem mais pessoas;

(c) O número de roubo de rua tenderia a aumentar com o aumento do comprimento do

segmento; (d) O risco de ser assaltado tenderia a aumentar à medida que o número de

unidades residenciais aumentasse. De acordo com os autores, tal resultado poderia estar

relacionado ao fato de que as unidades residenciais, no bairro estudado, são em grande parte

caracterizadas por blocos de apartamentos, mudando a relação tradicional entre o espaço

aberto urbano e as habitações; (f) O risco de ser roubado aumentaria conforme o aumento do
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número de unidades não residenciais nos segmentos; (g) o número de unidades residenciais

no segmento se relaciona com roubo residencial no bairro, dando suporte à afirmação de que

ter mais vizinhos ajuda a mantê-lo seguro.

Outro estudo realizado no Brasil, feito por Tavares (2012), procurou investigar aspectos físicos

do ambiente urbano e sua relação com roubo a pessoas e furto a imóveis, no bairro de

Manaíra na cidade João Pessoa. Dentre os resultados obtidos Tavares constatou que as ruas

mais integradas do Bairro ofereciam mais oportunidades ao roubo de pessoas. Além disso,

constatou-se que esses roubos também ocorriam em áreas residências com eixos de

acessibilidade intermediária. Em relação ao furto aos imóveis foi evidenciado a sua presença

tanto nos eixos com alto valor de acessibilidade como nos eixos com baixo valor. Em suma

Tavares conclui que a presença de fluxos intensos contribuiria para atrair potenciais meliantes,

e que medidas físicas de controle e segurança ofereceriam pouca proteção podendo

contribuir na distribuição espacial dos crimes.

2.3. O QUE JÁ SABEMOS SOBRE PADRÕES DE CRIMES URBANOS

A introdução do espaço como elemento que ajuda a estruturar a ação criminosa abriu novas

perspectivas para o entendimento do crime. As teorias que incorporaram a dimensão espacial

(Teoria da Escolha Racional, Teoria das Atividades Rotineiras, Teoria do Padrão Espacial, entre

outras) deram suporte para os criminologistas e analistas criminais indagarem e identificarem

elementos espaciais que tivessem contribuído para a realização do crime, a exemplo de:

modus operandi utilizados, os locais em que possivelmente haveria mais crimes e a relação

entre o local da infração e a distância da casa do infrator. Essas teorias também deram

suporte para que pesquisadores de outras áreas, como: arquitetos, urbanistas, geógrafos etc.,

realizassem estudos buscando compreender o impacto do meio ambiente urbano no crime, e

assim propor medidas preventivas.

As primeiras propostas para conformação de espaços seguros, a exemplo do espaço

defensável proposto por Oscar Newman, trazem inquietações entre os pesquisadores,

fazendo despertar a necessidades de primeiramente compreender como ocorria a relação

entre o espaço e o crime para logo em seguida pensar em alternativas. Então, entender como
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o espaço funcionava; e como esse funcionamento proporcionava condições para o criminoso

cometer o delito passou a ser um grande desafio dos pesquisadores.

Os primeiros estudos buscando compreender a relação entre a estrutura espacial das cidades

e os crimes urbanos - que tiveram como base a Sintaxe Espacial - apontaram que havia uma

correlação entre a localização dos tipos de crimes e a configuração do espacial urbana (SHU,

1999, 2000; HILLIER e SHU, 1999, 2004). Essa correlação estava associada ao movimento de

pessoas que por sua vez seria influenciado pelo arranjo da estrutura espacial das cidades.

Como base nesses estudos, pesquisadores enfatizaram a necessidade de compreender outros

componentes do espaço urbano (HILLIER, 2005, 2008; MONTEIRO e PUTTINI, 2009), além da

influência da acessibilidade (muitas vezes aferidas pela medida sintática de integração), que

pudessem estar influenciando a distribuição das ocorrências em determinados locais. Assim,

informações sobre: uso do solo, densidade, permeabilidade visual etc. foram agregadas aos

estudos.

Essas novas medidas que correspondem a qualidade específicas da micro escala urbana, ou

escala da experiência do pedestre, proporcionaram uma nova forma de compreensão do

problema. Pode-se dizer houve uma necessidade de analisá-lo numa escala menor, pois visto

apenas da escala macro - por meio de medidas de acessibilidade das vias - seguindo a lógica

de deslocamentos de carro, o fenômeno pouco poderia ser explicado. Assim, acessibilidade

seria um componente espacial que não deveria ser considerada de maneira isolada, por estar

associada a diferentes comportamentos em diversos contextos sociais e culturais (MONTEIRO

2010).

Ciente de que as relações espaciais da micro escala têm impacto na vida e na segurança das

ruas em áreas urbanas (VAN NES e LÓPES, 2007); dos resultados dos trabalhos sobre espaço e

crime apresentado anteriormente; e da realidade do bairro de Boa Viagem e do tipo de crime

que será analisado (roubo a transeunte), pode-se agora esclarecer as questões que buscamos

responder neste trabalho:

Há uma relação entre padrão de movimento e crimes de roubo a transeunte no bairro de Boa

Viagem? Os crimes estão dispersos, ou encontram-se concentrados em determinados locais

de Boa Viagem? Ocorrem durante todo o dia ou existe períodos específicos em que se verifica
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uma maior quantidade? Qual a contribuição de outros componentes espaciais além da

acessibilidade para a localização dos crimes no bairro?

Buscando perseguir estas questões, foi necessário definir os caminhos e procedimentos de

tratamento dos dados dos valores da Sintaxe Espacial e da construção do Perfil Espacial de

Segmentos Urbanos. No próximo capítulo será apresentada a metodologia de coleta,

tratamento, refinamento dos dados e dos procedimentos estatísticos utilizados.
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CAPÍTULO 3
PERFIL ESPACIAL URBANO: A MICRO ESCALA DA CIDADE

3.1. PERFIL ESPACIAL URBANO – CONCEITUAÇÃO

O objetivo de descrever a ambiência de um espaço urbano, enfrenta um desafio; como tratar

com o ambiente real, multivariado, complexo, mutante, com qualidades objetivas, mas que

além do mais, são percebidas diferentemente segundo os usuários?

A perspectiva científica adotada pela maioria dos estudos urbanos conduz á procedimentos

que exploram relações de causalidade entre diversas características urbanas com o fenômeno

social observado. O procedimento usual consiste em isolar uma característica e verificar o seu

impacto no fenômeno observado, para em seguida verificar o efeito de outro e outro

componente. Alguns procedimentos permitem considerar o efeito conjunto de duas ou três

variáveis na análise.

O problema é que na experiência real da vida na cidade estas diversas características não

atuam isoladamente, mas em conjunto. Avaliar a experiência de andar numa rua como

agradável ou segura, requer do respondente uma síntese de impressões e percepções que

são resultantes de estímulos produzidos tanto pelo ambiente construído, como ambiental e

social, sem falar da temporalidade.

O Perfil Espacial Urbano foi desenvolvido a partir da ideia de captar a ‘estrutura’ de relação

entre variáveis que definem um evento ou fenômeno, mais do que a simples causalidade

entre um ou pares de elementos. Segundo Monteiro (2013), é uma metodologia que parte do
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estabelecimento de um conjunto de elementos do ambiente urbano considerados relevantes

para compreender um comportamento ou fenômeno social.

A ideia de perfil (profile) surge na psicologia como o estabelecimento de um conjunto de

traços de personalidade e comportamento que definem uma pessoa (perfil psicológico).

Estudos na área de criminologia empregam, identificam, características que possam estar

associados a comportamentos desviantes como de assassinos e estupradores em série. Um

exemplo da associação entre perfil psicológico e perfil espacial foi utilizado por David Canter

(1989) na identificação do estuprador John Duffy que atacava nas proximidades de estações

de trem, e que aterrorizou Londres na metade dos anos 80. Canter (1989, 2003) desenvolveu

uma metodologia para desenhar perfis criminais (Offenders Profiling) a partir das

características do crime: o modus operandi, as falas, atos, local e maneira de tratar a vítima

etc. Canter foi consultor de várias polícias ao redor do mundo entre elas, a Scotland Ward e o

FBI, e segundo o autor, o essencial no processo de tratar com um sistemas de dados

envolvendo milhares de variáveis é desenvolver uma teoria ou sistema para evidenciar quais

variáveis são relevantes.

De modo semelhante o Perfil Espacial Urbano (Spatial Profile) (MONTEIRO, 2010), também

chamado de perfil espacial de segmentos urbanos, é uma metodologia que busca descrever

um conjunto de características que identificam um local. Os diversos perfis de espaços da

cidade podem proporcionar condições de descrever e até predizer as características

ambientais e espaciais que estariam associadas, por exemplo: espaços com maior vitalidade

urbana ou, ao contrário, com maior vulnerabilidade ao crime.

O Perfil Espacial foi desenhando em 2008 no Laboratório de Tecnologias de Investigação da

Cidade – LATTICE, do programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE,

pela Professora Circe Monteiro e colaboradores (MONTEIRO e PUTTINI, 2009; LIRA, 2010;

MONTEIRO, BARROS e PUTTINI, 2010; MONTEIRO e CAVALCANTI, 2012); e vem sendo

aperfeiçoado desde então. O perfil espacial de grandes áreas urbanas tornou-se viável com o

desenvolvimento de procedimentos computacionais e estatísticos que permitiram tratar a

estrutura dos dados associados a bancos de informações.
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3.2 A SELEÇÃO DOS ELEMENTOS: INDICAÇÕES TEÓRICAS

Obviamente a descrição de um espaço urbano pode ser feita considerando diferentes

elementos, neste sentido poderíamos dizer que um mesmo local poderia ser caracterizados

por diferentes perfis espaciais. O que distingue um perfil é a composição e a ordem de seus

elementos.

Nesta investigação sobre padrões espaciais de crimes com foco na ocorrência de assaltos em

lugares públicos, algumas variáveis são identificadas como relevantes pela literatura que

explora características de um ambiente seguro, que são apresentadas a seguir.

Dentre os principais teóricos que discutem qualidades do espaço urbano associados com o

tipo de vida social, Jane Jacobs (1961) - com o clássico estudo “Morte e Vida das Grandes

Cidades Americanas” - inaugura a discussão sobre como o espaço urbano resultante dos

preceitos da Arquitetura Moderna, nas cidades americanas, levava a conformação de espaços

socialmente vulneráveis. A autora identificava a diminuição de vida nas ruas e ausência da

vigilância social como resultado dos espaços altamente zoneados, com pouca diversificação e

com acesso restritos.

Oscar Newman (1972) com a introdução da teoria do espaço defensável, traz a variável

controle espacial com importante componente para segurança em áreas residenciais. O autor

defende que pouco movimento e o controle de estranhos no ambiente seriam garantidos por

espaços privados com grande visibilidade da rua. Este autor teve também grande influência

na escola do CPTED (Crime Prevention through Environmentl Design) que teve um impacto

internacional na propagação de um manual de desenho urbano para espaços seguros

baseados no controle espacial.

Outros autores como, Hillier, 2004; Sahbaz e Hillier, 2007; Hillier e Shu, 1999; Hillier e Sahbaz,

2005, trazem inicialmente evidências de estudos morfológicos onde a acessibilidade, a

presença de maior movimento e a visibilidade surgem como importantes características

correlacionadas á diferentes tipos de crimes. Esses autores também questionam a presença

de outros elementos espaciais além da acessibilidade que poderiam estar contribuindo para a

formação de espaços vulneráveis, a exemplo da baixa intervisibilidade entre vizinhos, e

profunda relação entre espaço público e privado.
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Greene e Greene (2003) - com o trabalho de identificação de características espaciais

envolvidas na criminalidade urbana e na sensação de (in) segurança em áreas residenciais no

Chile - creditam ao tipo de campo visual e ao controle visual associado com a presença de

redes sociais ou o reconhecimento das pessoas como conhecidas ou estranhas como fatores

importantes de segurança. Os autores ressaltam também a desconexão entre os lugares com

maior ocorrência de crimes como os locais julgados pelos moradores como inseguros.

Van Nes e López (2007) - em estudos na Holanda abordando as relações entre espaço público

e privado, especificamente aspectos como visibilidade, densidade de acessos do espaço

privado com a rua e, assim como, as relações topológicas entre esses espaços - exploram a

profundidade entre a rua o acesso às edificações.

Os primeiros estudos utilizando a metodologia do Perfil Espacial procuraram explorar a

relação entre a micro escala do ambiente urbano com os crimes de rua. A micro escala

urbana foi descrita inicialmente por um conjunto de elementos físicos e sociais que

estruturavam o ambiente, os elementos julgados significados em impulsionar as relações

entre pessoas e o lugar. Dentre os elementos considerados, então, cita-se: o movimento

diário de pessoas, a profundidade entre espaço público e espaço privado de maneira a

promover ou não vigilância natural, os tipos de uso existente, o status social do ambiente – se

era uma área nobre ou popular, presença de vegetação, de polarizadores ou atratores de

movimento, qualidade da iluminação, tipo de pavimentação da calçada, entre outros.

Nas primeiras explorações de desenho do perfil espacial de crimes foram selecionados

segmentos com grande incidência de crimes e comparados com segmentos com pouca

incidência de crimes. Os elementos que compuseram tais perfis foram: uso do solo –

identificação do nível de variedade de uso em cada quadra; profundidade – relação de

profundidade entre o lote e a rua; interface – relação de visibilidade entre espaço público e

privado; e constituição – número de ligações entre os lotes e as ruas. Além desses quatro

elementos espaciais observados, também foi incluído nível de movimento de pessoas no local

obtido através de valores de acessibilidade. A Figura 3.1 apresenta uma quadra no final da

Rua Conselho Aguiar, próximo a praça de Boa Viagem e o modo como os elementos eram

representados graficamente.
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Figura 3.1.: Esquema de representação do Perfil Espacial. Fonte: LATTICE/ MDU -UFPE, 2008.

Ressalta-se que o Perfil Espacial pode incluir elementos não somente espaciais que

caracterizam o lugar, e que pode ser composto também por informações sócio econômicas

da população aspectos simbólicos ou outros dependendo da necessidade de compreensão do

objeto ou e do fenômeno em questão.

3.3 COMPONENTES DO PERFIL ESPACIAL

Após analisar as evidências resultantes de estudos internacionais e nacionais, passamos a

analisar os dados de criminalidade disponíveis e considerar os aspectos da cultura local para

definir os elementos a serem considerados.

Os componentes escolhidos para compor o Perfil Espacial para o estudo de padrões criminais

foram: acessibilidade, variedade de uso do solo, interface urbana, constituição e densidade

populacional. Em seguida iremos conceituar e justificar cada um destes componentes.
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(a) INTEGRAÇÃO – MEDIDA DE ACESSIBILIDADE

A acessibilidade é medida na análise sintática como valor de integração. O valor da integração

permite inferir o grau de movimento de uma rua ou quadra (segmento de rua) de acordo com

a sua disposição em relação às demais ruas dentro de um sistema de ruas ou de uma região

específica.

A sintaxe espacial como mencionado anteriormente, parte do princípio que a cidade inteira é

formada por uma rede de ruas interligadas entre si, e que determinam diferentes formas de

facilidade de ir de um lugar para outro. Assim, há ruas que são mais acessíveis no sistema

como um todo, e estas são chamadas ruas integradas, já as outras podem ser denominadas

de espacialmente segregadas, uma vez que o acesso a elas é relativamente mais difícil

(MONTEIRO, 2010).

Para medir o nível de acessibilidade de uma via ou segmento, que irá compor o perfil espacial,

é utilizada a metodologia da Sintaxe Espacial (HILLIER e HANSON, 1984) e as diversas medidas

espaciais tais como integração ou controle. Essa análise pode considerar uma escala global e,

ou, local, dependendo do nível de relações em foco à cidade – a análise global considera a

acessibilidade em estrutura analisada, a análise Local define níveis de acessibilidade

(geralmente = 3) captando a estrutura do bairro.

A integração mede quantas mudanças de direções são necessárias para que de um segmento

de rua se possa chegar a todos os outros segmentos em um sistema, utilizando o caminho

mais curto. O segmento de rua que requer o menor número de dobras para chegar a todos os

outros é chamado de “mais integrado”, sendo representado pelas cores mais quentes como

vermelho e laranja. Já para a integração local, se estabelece um raio de mudanças de direções,

geralmente 3 ou 4 para se fazer tal cálculo. Hillier conceitua como “mobilidade natural” o

movimento explicado pela morfologia da cidade, ou seja, por sua estrutura de ruas. Há

evidência de estudos realizados em inúmeras cidades no mundo indicando que 80% do

movimento é explicado pelas estruturas morfológicas, sendo que a presença de atratores

como shopping centres, escolas, explicam distorções de movimento esperado.

A regularidade observada na descrição do movimento em cidades permite que esta medida

de integração seja utilizada como instrumento poderoso para simular e modelar alterações de

movimento de um sistema.
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A integração como variável do perfil espacial permite, então, descrever a intensidade de

movimento num determinado local. Segundo autores, a exemplo de: Shu e Hillier (1999),

Hillier (2004), Monteiro e Puttini (2009), quando relacionada com o crime esta medida de

acessibilidade facilita compreender “o porquê de alguns crimes ocorrerem em determinados

locais”. Isso se deve as diferentes lógicas espaciais que cada tipo de crime apresenta, como

mencionado, os batedores de carteira são ajudados por ruas lotadas, os ladrões de casa

precisam de acessos isolados para as habitações (HILLIER, 2004). O presente estudo pretende

verificar se a mesma lógica se verifica nas condições culturais locais.

(b) VARIEDADE DE USO DO SOLO

A variedade de uso do solo é a segunda variável do perfil espacial que visa qualificar o espaço

com relação a diversidade de atividades presentes no local. (MONTEIRO, 2010; MONTEIRO e

CAVALCANTI, 2012). Assim, se o espaço apresenta apenas um único tipo de uso do solo ele é

pouco diversificado, já se apresentar uma combinação com mais de dois, três, quatro usos

diferentes, sendo um deles residencial ele é descrito segundo níveis de diversidade (figura

3.2).

Figura 3.2.: Esquema de classificação do uso do solo. O segmento ou quadra (a) e (b) apresentam uma alta variedade
quando comparado com a quadra (c) que é restritamente residencial. Fonte: Autora, 2013.

Ressalta-se que o fator mais importante relacionado ao uso do solo em relação ao crime não

são as diferenças reais de uso, mas a presença de uma diversidade de usos em um espaço
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particular (MONTEIRO e CAVALCANTI, 2012) que possam tornar o locais e seus ocupantes

atraentes para os criminosos. Para Monteiro e Cavalcanti (2012) o efeito do uso do solo no

favorecimento de oportunidade para crimes não se restringe apenas a condições de

movimento, mas também a mutações de características espaciais no tempo: interfaces de

porta e janelas abertas de dia tornam-se fechadas a noite, visibilidades se rompem, acessos às

ruas desaparecem, e muitas vezes iluminações se apagam.

Como classificação para o uso do solo, o perfil espacial considera o uso de cada lote:

residencial, misto, comercial, serviço, institucional e ambiência, sendo este último

relacionado com os espaços públicos de lazer a exemplo de parques, praças, áreas de praia,

beira de rio etc. Então, o perfil espacial urbano se propõe a classificar os lotes de uma região

ou quadra, atribuindo uma classificação a cada um deles, e logo em seguida a partir do

resultado da composição dos tipos de usos existentes classifica a região em relação a sua

diversidade de uso (figura 3.3 e 3.4).

Figura 3.3.: Uso residencial. Avenida Boa Viagem, Terceiro
Jardim. Fonte: LATTICE, 2009.

Figura 3.4.: Uso comercial. Avenida Conselheiro Aguiar.
Fonte: LATTICE, 2009.

Essa classificação parte do princípio de que a variedade de uso juntamente com a presença de

habitação provocaria uma dinamicidade tendencialmente constante em diferentes momentos

do dia, visto que uma rua completamente residencial o movimento de pessoas e o uso do

espaço podem variar quando comparado com uma rua que é comercial (áreas residenciais

tende a ter um maior movimento em horários de rush – saída e volta de casa para o trabalho

e áreas comerciais horários específicos de funcionamento – horário comercial, no Brasil de

8:00 as 18:00 hs). Assim, a existência um único tipo de uso tenderia a tornar determinadas

regiões desertas em determinados períodos do dia e ter uma dinâmica previsível, o que

poderia favorecer a ocorrências de crimes.
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Para Jacobs (1961) a mistura de uso promoveria atividades para o local e aumentaria a

vigilância natural, no entanto, para Newman (1972) a mistura de uso poderia reduzir o

controle residencial favorecendo assim a ocorrência de crimes. Hillier e Sahbaz (2005)

propõem que a mistura de uso pode contribuir ou não para a existência de crime

dependendo do contexto em que está inserido.

Em um artigo publicado em 2008, Hillier e Sahbaz propõem que a mistura de uso pode ser

relacionada como fator de segurança em um ambiente com um bom número de residências,

e de vulnerabilidade onde há poucas residências. Para os autores, o aumento da população

residencial neutralizaria o risco encontrado em locais de residência escassa com uso misto.

Para Monteiro e Cavalcanti (2012), a presença do uso residencial e, principalmente, desse

combinado com usos comerciais e de serviços, é altamente desejável quando se pretende

estimular a apropriação do espaço público, fator imprescindível à vitalidade urbana e ao

aumento da percepção de segurança.

(c) INTERFACE URBANA

Por interface urbana compreende-se a relação física que delimita o espaço público do espaço

privado. Segundo Monteiro e Cavalcanti (2012),

A relação entre o espaço privado e público é caracterizada por um conjunto de
relações topológicas que definem a forma das ruas, entre elas: a quantidade de
acessos da rua para os edifícios, a permeabilidade visual entre esses dois universos,
o campo visual a partir de pontos de vigilância para a rua, a presença de árvores e
elementos paisagísticos, entre outros (MONTEIRO E CAVALCANTI, 2012).

Essa relação entre espaço público e privado tem sido bastante discutida em análises que

correlacionam espaço e crime, é a fronteira que qualifica o que é pessoal e o que é público, a

casa e a rua, o conhecido e o desconhecido, a cidade amiga e a cidade ameaçadora. Esta

interface pode então ser aberta e favorecer o conhecimento e o contato entre estas duas

dimensões (advogada por Jacobs, 1961), ou fechada e favorecer o controle (advogada por

Newman, 1972).

Margarita Greene e Ricardo Greene (2003), em estudos de percepção de segurança

realizados em Santiago do Chile identificaram que a “rede social” seria considerada pelos

moradores um elemento da composição espacial que promoveria a sensação de segurança,

estando de acordo com uma das hipóteses de estudo postuladas por eles em que uma das

principais fontes de insegurança na cultura latino-americana surge a partir do "estrangeiro".



60

Os Greene também identificaram que o problema poderia ser reduzido transformando o

estranho em um “conhecimento”, através da criação de uma rede social de controle. Além

disso, em segundo e terceiro lugar, a existências de campos visuais e de controle visual

favoreceria a co-presença e o controle natural de espaço público. Ou seja, este elemento

estaria na base da construção do sentido de comunidade.

No perfil espacial, o estudo da interface urbana está atrelado ao entendimento do controle

visual e vigilância natural presentes nos segmentos urbanos, ou testadas das quadras. Para

isto esta interface foi classificada em cinco categorias:

(1) Aberta - quando há ausência de qualquer barreira que impeça o deslocamento do

transeunte entre o espaço público e privado (figura 3.5);

(2) Transparente - quando há presença de vidro ou qualquer outro elemento translúcido, ou

através da existência de grades, ou qualquer outro elemento que não impeça a visualização

da rua em qualquer período do dia (figura 3.6);

(3) Cambiante - quando em algum horário do dia encontra-se aberta, ou fechada, sendo

condicionada pela temporalidade do uso do solo (figura 3.7);

(4) e (5) Parcialmente fechada e Fechada- quando são utilizados alvenarias ou outros

materiais que impeçam totalmente ou parcialmente a visibilidade entre interior e exterior

(figura 3.8 e 3.9).

Figura 3.5.: Interface aberta. Praça Casuarina, Boa Viagem.
Fonte: Banco de imagens do LATTICE, 2009.

Figura 3.6.: Interface aberta. Praça Casuarina, Boa Viagem.
Fonte: Banco de imagens do LATTICE, 2009.
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Figura 3.7.: Interface cambiante. Av. Conselheiro Aguiar,
Boa Viagem. Fonte: Banco de imagens do LATTICE, 2009.

Figura 3.8.: Interface Parcialmente Fechada. Rua Capitão
Zuzinha, Boa Viagem. Fonte: Banco de imagens do LATTICE,
2009.

Figura 3.9.: Interface Fechada. Rua Faustino Porto, Boa
Viagem. Fonte: Banco de imagens do LATTICE, 2009.

(d) CONSTITUIÇÃO

Como a interface urbana, a constituição também é uma variável do perfil espacial que está

atrelada à relação entre o espaço público e o espaço privado, de modo que se refere à

existência ou não de ligações do lote com a rua. Quando os edifícios são diretamente

acessíveis a um espaço axial ou convexo, dizemos que o espaço é constituído pelos edifícios,

mas se o espaço é adjacente aos edifícios para os quais não é diretamente permeável,

dizemos que ele é não constituído (HILLIER e HANSON, 1984).

Para Shu (1999), se um espaço tem mais do que 75% das frentes das faces das suas

habitações adjacente virada para o espaço, o espaço é constituído (e isto significa que o

espaço tem mais ou menos entradas contínuas em ambos os lados), em todos os outros casos,

o espaço seria não constituído. De acordo com Shu (1999) e (2000), analisando diferentes

layouts de áreas residenciais, espaços poucos constituídos tenderiam a ser mais vulneráveis,

passando a existir uma correlação entre o grau de constituição e a dispersão de crimes como

arrombamento de residências e roubo de carros.
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Na figura 3.10, Van Nes e López (2007) propõem um esquema gráfico buscando esclarecer o

que seria um espaço constituído e não constituído. Para os autores a diferença entre ruas

constituídas e não constituídas pode ter impacto vital na vida das ruas urbanas, de forma que

casas localizadas ao longo de ruas não constituídas e profundas, localizadas em áreas urbanas

com baixa inter-visibilidade de janelas, tenderiam a ter um elevado risco de serem roubadas.

Segundo Monteiro (2010), a cidade atual tem diminuído o número de constituições por

quadra urbana, além de requalificar a conexão tornando-a mais frágil.

A tendência das cidades brasileiras vistas com altos níveis de crime é fazer conexões
mais rápidas e mais distantes entre lotes e ruas. As portarias dos grandes edifícios
são retiradas do nível do solo e alçadas a altura funcionando como promontórios ou
panópticos urbanos. Os portões de garagem são abertos automaticamente com
times ajustados para o menor período possível de abertura. Qualquer mudança
nessa tendência atual de edifícios fechados para as ruas é um grande desafio, pois
isso implica inverter a noção atual de segurança difundida entre a população, de que
quanto mais fechado e restrito for o acesso aos seus condomínios, mais seguros
estarão (MONTEIRO, 2010, p. 637).

Sabendo da relação positiva entre o pouco número de constituições e a ocorrência de crimes

(VAN NES e LÓPEZ, 2007), o perfil espacial inclui a constituição juntamente com as demais

variáveis como elemento importante para caracterizar um local como seguro ou vulnerável.

Assim, supõem-se quanto mais constituído for a via, mais vitalidade apresentará o local

analisado, uma vez que provavelmente haverá uma maior entrada e saída de pessoas naquele

espaço e consequentemente maior vigilância natural (MONTEIRO e CAVALCANTI, 2012).

Figura 3.10.: Grau de constituição das ruas – representação do número de entradas e saídas de edificações com as ruas.
Fonte: van Nes e López, 2007.

De acordo com o perfil espacial, a constituição pode ser aferida através do somatório do

número de entradas e saída (constituições) das edificações do segmento ou da rua, dividido

pelo comprimento do segmento. Após, esse valor é classificado em um dos cinco intervalos
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que vai do mais constituído ao menos constituído, tendo por base o contexto de cada região

estudada. Assim, como na cidade do Recife é comum a existência de lotes com

aproximadamente 15 m e com duas entradas, o resultado do total de constituição divido pelo

comprimento do segmento é normalizado a partir desse padrão.

Ressalta-e que a constituição do lote é a existência de ligação entre lote com a rua, e a

constituição do segmento representa a ligação de todos os lotes contidos nele. Logo a

informação é coletada de cada lote e em seguida é avaliada em relação ao segmento. Esse

número pode variar, uma vez que podem haver lotes sem nenhuma constituição, com uma

única, ou, lotes que possuam mais de 2 constituições (figuras 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14).

Figura 3.11.: Trecho não constituído da Mário de Castro, Boa
Viagem. Fonte: LATTICE, 2011.

Figura 3.12.: Trecho constituído da Rua Cel. Anízio
Rodrigues Coelho, Boa Viagem. Fonte: LATTICE, 2011.

Figura 3.13.: Lote não constituído na Avenida Conselheiro
Aguiar, Boa Viagem. Fonte: LATTICE, 2010.

Figura 3.14.: Lote constituído na Rua Ernesto de Paula
Santos, Boa Viagem. Fonte: LATTICE, 2010.

(e) DENSIDADE

Trata-se de uma variável que mensura o número de usuários no local e a possibilidade de

movimento e fluxo de pessoas. A densidade defina nesta situação considera a relação da

população com a superfície do território e, é obtida a partir de dados de densidade
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demográfica divulgada pela sinopse do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística – IBGE.

O valor da densidade obtida é por setor censitário, que é a menor unidade territorial,

formada por área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural, com dimensão

adequada à operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do Território Nacional,

o que permite assegurar a plena cobertura do País (IBGE, 2011). Este valor é, então,

transposto para as ruas que integram tal setor. Em alguns casos onde as ruas tangenciam dois

setores com valores diversos a média ou o maior valor de densidade pode ser considerado.

Segundo Monteiro (2010), a discussão sobre os efeitos da densidade na ocorrência de crimes

urbanos se renova na perspectiva de adoção de estratégias buscando soluções urbanas mais

sustentáveis e consequentemente cidades mais compactas e espaços com maior densidade.

Densidade é uma qualidade espacial altamente derivada da acessibilidade e uso do espaço

urbano. As áreas com maior acessibilidade são por principio mais disputadas e uma das

maneiras de maximizar a vantagem desta localização é o aumento de densidade. Uma maior

densidade significa, em outras palavras, maior número de pessoas utilizando o mesmo espaço,

portanto poderia estar associada também a um maior movimento nas ruas. Tal relação,

porém não é direta e sofre modulações importantes dependendo do uso do solo e da

morfologia.

A densidade é uma variável que permite também inferir a possibilidade de maior ou menor

presença de pessoas no local e é um dado que pode ser potencializado pela medida

acessibilidade, ou seja, locais onde moram muitas pessoas e que atraem mais pessoas.

Estudos como o de Hillier e Sahbaz (2005) e (2008) - que verificam os efeitos da densidade no

volume de crimes - tendem a indicar uma correlação negativa, onde maior a densidade

indicaria menor número de crimes. Mas por ser uma qualidade tão imbricada com outras,

dificilmente pode-se analisá-la isoladamente. Análises na cidade americana de Michigan

(NUBANI e WINEMAN, 2005 p.420) mostraram que a integração local e a conectividade eram

altamente associadas com a ocorrência de crimes, seguidas pela densidade.

O entrave nesta análise é devido ao fato da densidade estar associada a qualidades espaciais

muito diversas e pouco descrita na literatura. Este talvez seja um dos aspectos pouco
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explorados por análises espaciais e para o qual se tenha menos resultados conclusivos da sua

relação com a vulnerabilidade ao crime.

No entanto, é interessante verificar se essa correlação entre alta densidade e ocorrências de

crime nas cidades brasileiras, onde a maior densidade em bairros residenciais significa a

presença de edifícios em grande altura com poucas constituições. Altas densidades estão

também relacionadas a áreas de favela que abriga grande número de pessoas em um espaço

restrito.

Voltando a mostrar como características diversas do perfil espacial podem caracterizar áreas

com ambiências distintas, exemplificamos o caso no bairro de Boa Viagem, onde áreas

densificadas apresentam pouca ou inexistente relação com o espaço público (ruas com pouca

constituição e interface fechadas) (figura 3.15 e 3.16).

Figura 3.15.: Segmento adensado, porém, não constituído
e com interface fechada. Trecho da Rua dos Navegantes,
Boa Viagem. Fonte: LATTICE, 2011.

Figura 3.16.: Segmento pouco adensado, porém, constituído
e com interface fechada. Praça Casuarina, Boa Viagem.
Fonte: LATTICE, 2009.

Dessa forma, na proposta do perfil espacial a densidade de um determinado local deve ser

analisada também com uso do solo e as demais estruturas urbanas que compõem o ambiente,

pois a densidade quando analisada de forma isolada, não é uma característica significativa.

(f) OUTROS COMPONENTES

Além das seis variáveis abordadas pelo perfil espacial, outras variáveis podem ser incluídas

dependendo do contexto e da análise do fenômeno que esteja sendo estudado.
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 PERMEABILIDADE VISUAL

Diferentemente da interface que trata da relação do limite físico entre espaço público e

privado; e da constituição que indica a quantidade de entradas e saídas dos lotes com as ruas;

a permeabilidade visual busca descrever a capacidade do espaço de facilitar ‘o ver e ser visto’

entre esses dois espaços. A permeabilidade visual ou a ausência dela pode estar relacionada à

presença de conjunto de elementos espaciais fixos (árvores, muros, de janelas, portas etc.) e

móveis (carros, ou quaisquer outros elementos temporários), e com a disposição deles

espacialmente, uma vez que dependendo do tipo da disposição poderá existir ou não de

campos visuais entre os espaços públicos e privados.

Para van Nes e López (2007), a elevada densidade das entradas ligada a uma rua não implica

sempre a alta intervisibilidade, havendo diferença na maneira como as entradas constituem

ruas e na forma como elas são intervisíveis umas com as outras. Em estudos realizados pelos

autores, fortes correlações foram encontradas entre as ruas com baixa intervisibilidade e o

risco das residências serem arrombadas e roubadas (LÓPEZ e VAN NES, 2007).

A existência de portas, janelas, ou quais quer outros elementos que possibilitam ter melhor

visualização tanto do espaço público para o privado, como do privado para o público

possibilita a formação de um campo visual. Esse campo visual proporciona uma melhor

comunicação do usuário do lote com seus vizinhos e com a rua. Alguns estudos em áreas com

edificações verticais (RIBEIRO, 2013) consideraram que a visibilidade até o terceiro andar é

passível de desempenhar uma vigilância na rua.

Esta investigação parte do pressuposto de que o fechamento físico ou visual do lote com a

rua torna a cidade mais deserta e vulnerável ao crime. Assim, à presença de muros altos

dividindo os espaços públicos e privados, ou a ausência de constituições e de outros tipos de

aberturas que permitam ver e ser visto, ou a convergência do movimento de entrada e saídas

das pessoas das edificações em poucos pontos, agregam impedimentos para comunicação

visual entre os espaços.

A presença de muros altos que surge no bairro como proteção física contra roubos,

constituem em fragilidade visual e torna a interface mais insegura. Para Shaw e Gilford (1994),

a muralha em residências, oferece ao ladrão segurança e controle do espaço interno e

diminui o risco de ser detectada a sua presença no exterior.
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 ILUMINAÇÃO E PROFUNDIDADE

A primeira variável é um dos atributos considerados mais relevantes na sensação se

insegurança, de acordo com trabalhos desenvolvidos pelos Greene (2003), no entanto, trata-

se de uma variável espacial do segmento urbano temporária uma vez que sua influência é

percebida apenas em períodos noturnos. Em pesquisa desenvolvida pelo Lattice sobre a vida

cidade noturna em Boa Viagem (MONTEIRO, 2013) a má iluminação do bairro é altamente

correlacionada com a percepção de insegurança. Entretanto, é uma variável de difícil

mensuração, pois nem sempre a presença de postes de iluminação significa uma boa

iluminação. A qualidade das lâmpadas, a presença de árvores e outros elementos além da

iluminação pública influenciam na avaliação desta qualidade. No estudo mencionado, optou-

se por considerar a avaliação subjetiva do respondente, quanto à qualidade da iluminação do

local durante a noite. Como este estudo não pretende se deter na análise temporal dos

crimes de assalto, deixamos de considerar a iluminação como elemento do perfil espacial.

Ressalta-se que este estudo poderá ser retomado em futuras explorações dos dados.

A segunda qualidade deixada de ser considerada neste estudo é a profundidade. Esta variável

trata da relação de proximidade entre os espaços público e privado. Está associada ao tipo de

trajeto que a pessoa tem que percorrer do espaço público (a rua) até o espaço privado,

podendo passar por diferentes espaços semiprivados até chegar ao privado (VAN NES e

LÓPEZ 2007) (figura 3.17). Essa relação de profundidade com o espaço público, dependendo

do distanciamento, poderia tornar o espaço privado mais isolado e distante do público, o que

poderia diminuir o controle entre esses espaços e a vigilância natural.

Figura 3.17.: Níveis de profundidade entre a rua e o espaço privado. Fonte: van Nes e López, 2007.
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3.4. O PERFIL ESPACIAL: COLOCANDO TODAS AS VARIÁVEIS JUNTAS

Os componentes ou variáveis que integram um Perfil Espacial podem ser alterados com a

realidade sócio-espacial de cada lugar, uma vez que o essencial do perfil espacial é a forma

como as variáveis são estruturadas para transmitir um significado sobre o objeto em questão.

De acordo comMonteiro (2010),

A ideia do perfil espacial incluiu a ligação de um conjunto de uma série de traços
que são capazes de caracterizar um objeto ou um fenômeno. (...) Trabalha
diferentemente as suas características, usando uma sequência e padrões que
consistentemente se referem a dados tipos de crimes num determinado contexto.
(...) Utiliza-se de análises estatísticas multidimensionais para permitir que sejam
feitas correlações entre um complexo conjunto de variáveis (MONTEIRO, 2010, p.
639).

Essa forma de avaliação do espaço faz do Perfil Espacial uma ferramenta capaz de identificar

quais medidas podem ser aplicadas para promover mais segurança num determinado local.

Assim, por meio do perfil urbano o entendimento de “por que determinadas áreas favorecem

a disseminação do crime” tende a ficar mais inteligível, e também ajuda na concepção de

espaços mais seguros.

O perfil espacial trabalha a micro escala urbana de maneira que é possível retratar como uma

determinada rua, ou um conjunto de ruas de um bairro, ou mesmo de uma cidade se

apresenta no meio urbano. A sua menor escala de análise é a quadra, ou como também é

chamada: segmento de rua.

3.4.1. Estruturando perfis espaciais urbanos

Para composição do perfil espacial do segmento de rua, são coletadas informações em dois

níveis: (1) do segmento – valor de integração local do segmento; (2) do lote – uso de solo,

interface, constituição, densidade, entre outras necessárias. Destaca-se que as informações

extraídas dos lotes são transferidas para os segmentos numa escala de classificação que vai

de 1 a 5, assim como as que foram coletadas dos segmentos, sendo o 1 o valor esperado para

os segmentos sem vitalidade e 5 para espaços com vitalidade.

Após a classificação das variáveis é obtido um código para o segmento, conforme ilustrado na

figura 3.18. Assim, para o segmento hipotético A, abaixo, com o perfil – 55431121 – têm-se

que ele tem um alto valor de integração global e local, apresenta muitas conexões entre os

espaços público e privado (constituições), mas que apesar do alto número de abertura entre
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os espaços a interface apresenta um valor intermediário; além disso, não apresenta variedade

de uso, a densidade do local é baixa apesar de apresentar um alto valor de acessibilidade, há

um distanciamento das edificações com o segmento e é pouco iluminado.

Figura 3.19.: Codificação de dois segmentos de acordo com perfil espacial. Fonte: Monteiro, 2010.

Através da formulação do perfil espacial do segmento urbano é possível compreender o

efeito conjunto dessas variáveis, e não apenas entender isoladamente o efeito de cada uma

em relação a um determinado fenômeno. Tal compreensão isolada poderia acarretar num

entendimento dúbio do problema, pois num mesmo segmento a correlação quando feita

unicamente entre o fenômeno (incidência de crime) e uma variável poderia ser tanto positiva

como negativa.

A estruturação das variáveis no perfil, no caso a sequência como elas se apresentam no

código, pode estar posicionadas de acordo com a importância hipotética de cada uma delas

para a compreensão do fenômeno. Por exemplo: se o fenômeno estudado for roubo de rua

através de batedores de carteiras, o alto movimento de pessoas, assim como a presença de

entradas e saídas e a variedade de uso podem ser favorável para o criminoso praticar sua

ação. Já para crimes como estupro, assassinato, o perfil espacial do local é completamente

diferente do anterior.

Portanto, a utilização do perfil espacial como ferramenta de investigação de crimes pode

apresentar em maior detalhe a importância da atmosfera urbana para a ocorrência do

fenômeno, ao mesmo tempo em que também permite que diversas intervenções possam ser

realizadas em conjunto.

3.4.2. Estudo exploratório

Um estudo e realizado por Monteiro e Cavalcanti (2012), em 20 localidades do bairro de Boa

Viagem, buscou explorar as relações entre qualidades micro espaciais e assaltos no Bairro,

através da localização de hot spots de crimes durante o dia e a noite. De forma geral pôde-se
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observar uma diversidade entre os 20 perfis das localidades escolhidas. Tal diversidade esteve

atrelada a quantidade de variáveis analisadas, e que neste caso foram 5 (integração local,

variedade de uso, densidade, constituição e interface).

Dentre os resultados, o estudo encontrou três locais de atividades noturnas, localizados em

três hot spots e com perfis semelhantes - mesmo estando localizados em diferentes áreas do

Bairro. Estes três segmentos urbanos estariam localizados em ruas de grande acessibilidade

local, com média variação de uso do solo, assim como maiores densidades populacionais.

Todos apresentaram poucas constituições, e quanto à interface um desses segmentos

apresentou visão ampliada (mais abertos), enquanto que os outros dois locais apresentaram

campos de visão limitados (mais fechados).

O estudo, como mencionado, foi de caráter exploratório, apresentando algumas limitações na

medida em que os vinte segmentos descritos foram selecionados antes da determinação dos

mapas de hot spots. O presente trabalho se propõe a analisar com maior rigor essas relações

entre as qualidades espaciais urbanas e os crimes de roubo a transeunte, com base no Perfil

Espacial. No capítulo a seguir serão apresentadas as metodologias de investigação utilizadas

tanto na em meso (axial e crime) como na micro (segmento e crime) escala, e também será

detalhada a forma de mensuração das variáveis do Perfil Espacial que serão analisadas.
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CAPÍTULO 4 
EXPLORAÇÕES METODOLÓGICAS: EM BUSCA DO PADRÃO ESPACIAL DO CRIME 

O presente trabalho tem um caráter exploratório e busca compreender a relação entre 

características do espaço e a ocorrência de crimes através de duas escalas de análise.  

4.1. ESCALAS DE ANÁLISES 

A primeira, denominada de meso escala, considera a estrutura morfológica do bairro, o 

sistema de acessibilidade de seu sistema viário e as conexões com bairros vizinhos. O estudo 

testa a premissa apresentada por Hillier de que o padrão espacial de crimes, como assaltos e 

arrombamentos de casas possui uma lógica mais local do que global, considerando a 

estrutura da cidade como um todo. Este estudo analisa a distribuição do crime de roubo a 

transeunte ao longo das ruas do bairro de Boa Viagem e utiliza medidas descritivas de 

propriedades espaciais proporcionadas pela Sintaxe Espacial.  

Esta primeira aproximação do estudo correlaciona valores de acessibilidade de linhas axiais, 

chamada de integração local (R3) com a distribuição dos crimes ao longo das mesmas. Como 

o bairro de Boa Viagem apresenta uma estrutura viária de grade retilínea, a maioria das linhas 

axiais corresponde a ruas do Bairro com exceção das ruas mais longas que são representadas 

por várias linhas axiais. 

A segunda investigação aproxima a análise e considera uma escala micro, focalizando as 

testadas de cada quadra urbana chamadas de segmentos urbanos. Descreve qualidades não 

só morfológicas utilizando a metodologia da Sintaxe Espacial, como também as características 
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tipológicas das edificações que são classificadas segundo a metodologia do Perfil Espacial 

(Monteiro e Cavalcanti, 2012). 

A análise do fenômeno da criminalidade em duas escalas direcionou o desenvolvimento de 

vários procedimentos para obtenção dos dados tanto relativos às ocorrências de crimes como 

de descrição das características espaciais. Logo, o trabalho foi composto das seguintes etapas: 

(a) Coleta, refinamento e mapeamento geo-referenciado dos dados de crime de 

roubo a transeunte no bairro de Boa Viagem; 

(b) Elaboração e análise do mapa axial contendo a área de estudo; 

(c) Elaboração e análise do mapa de segmento, que teve por base o mapa axial; 

(d) Análise estatística da correlação entre medidas sintáticas da estrutura do bairro 

com os dados de crime de roubo a transeunte; 

(e) Construção do Perfil Espacial dos segmentos urbanos do bairro de Boa Viagem 

definidos em amostra. 

(f) Análises estatísticas multidimensionais do perfil espacial de criminalidade do 

bairro. 

Para um melhor entendimento dessas etapas, os procedimentos metodológicos serão 

descritos nas próximas sessões. 

4.2. A ESPACIALIZAÇÃO DOS DADOS DE CRIME: PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

Embora os estudos sobre a espacialidade da criminalidade venham se desenvolvendo nos 

cenários internacionais desde os anos 70, no Brasil, estes estudos eram dificultados pela 

ausência de uma base de dados confiável. Galvão (2004), em seu estudo sobre criminalidade 

em um conjunto habitacional do Recife, teve que pesquisar manualmente fichas de 

ocorrências em 3 diferentes delegacias da região. 

O início da informatização das informações dos boletins de ocorrência – BO’s, ocorrido nesta 

última década, trouxe novo alento a este tipo de estudo. A Secretaria de Defesa Social a partir 

2002 começou a recolher os livros de registros das delegacias e substituir pelo boletim 

formulário. Essa iniciativa vem sendo melhorada desde então, a exemplo da introdução da 
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delegacia virtual que possibilitou a população prestar as ocorrências de qualquer lugar que 

tivesse acesso à internet, além de fornecer em poucos minutos o comprovante do boletim 

eletrônico.  

4.2.1 Definições e critérios de determinação da amostra de criminalidade no bairro de 

Boa Viagem 

O acesso à base de dados de crime foi realizado através de uma cooperação entre o 

Laboratório de Tecnologias de Investigação da Cidade – LATTICE/ MDU/ UFPE e a Secretaria 

de Defesa Social do Estado de Pernambuco - SDS-PE. Essa parceira permitiu a obtenção dos 

dados de roubo e furto do bairro de Boa Viagem referente aos anos de 2010, 2011 e 2012. 

Esse recorte temporal recente proporcionou um maior controle das distorções entre as 

características urbanas e o tempo em que ocorreram os crimes. 

4.2.2 Roubo: o crime de rua  

Foram solicitadas as informações de assaltos e furtos nos períodos estudados, porém optou-

se, no decorrer da pesquisa, em utilizar apenas os dados de roubo por se tratar de um tipo de 

crime no qual a vítima sofre alguma violência psicológica ou física. A agressão pode ser 

perpetuada por meio de ameaças verbais, ou mesmo com a utilização de armas brancas e de 

fogo. 

Segundo o Código Penal brasileiro, em seu art. 155, compreende-se por furto a subtração, 

para si ou para outrem, de coisa alheia móvel. Já roubo é definido no art. 157, como: a 

subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência 

à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência 

(BRASIL, 1984). 

O roubo se diferencia, assim, do furto - em que não há ameaçada, sendo comum o relato de 

que a vítima não percebeu que seu bem estava sendo furtado e, sobretudo, não sabia o 

momento e o lugar exato onde ocorreu o crime. No entanto, apesar de definido o tipo de 

crime, foi adicionado mais um critério na seleção dos dados para pesquisa – o fato do crime 

ocorrer no espaço público. Então, foram selecionados os dados de roubo, na categoria de 

roubo a transeunte partindo do pressuposto de ser uma ação criminosa que acontece no 

espaço urbano. 
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O roubo à mão armada em via pública é a ocorrência que mais responde a uma mudança do 

padrão comportamental das pessoas, com a preferência de utilização de veículos como forma 

de proteção nos deslocamentos e diminuição dos deslocamentos a pé e do caminhar pelo 

bairro. A ocorrência de roubos sistemáticos em locais públicos acarreta o fortalecimento do 

sentimento de medo e de insegurança entre a população. A arquitetura do medo, ou seja, a 

proteção excessiva da interface entre espaço privado e público com muros altos, guaritas, 

câmeras de segurança são decorrentes primordiais do medo de assaltos ou roubo. Em muitas 

cidades brasileiras, se observa um crescente distanciamento das pessoas com o espaço 

urbano devido ao medo de sofrer uma ação criminosa.  

Um dos principais problemas enfrentados na manipulação da base de dados criminais é o 

sistema de entrada de informações e de utilização de um sistema de classificação. Alguns 

campos abertos como o de local do evento, permite a entrada do endereço de diversas 

formas necessitando trabalho para consolidar a informação.  

A categoria de roubo a transeunte aparece em muitos casos generalizada como roubo, sem 

nenhuma especificação. No entanto, isso não quer dizer que a quantidade de roubos a 

transeuntes seja menor, pois as informações sobre o local onde o crime aconteceu - 

formalmente denominado de local genérico - indicam uma grande quantidade de espaços 

públicos, tais como: vias públicas, cruzamentos, pontes e calçadas. Dessa forma, visando 

atender o objetivo do trabalho foram selecionados os crimes que ocorreram no espaço 

público urbano, mais especificamente nas ruas, cruzamentos, praças, calçadas, praia e 

parques do bairro. 

Foram listadas as categorias principais para a composição do recorte amostral (ano, tipo de 

crime e local genérico). Logo em seguida, procedeu-se uma análise de consistência onde as 

informações foram tratadas, já que muitas se apresentavam incompletas (sem o endereço 

detalhado de onde ocorreu o crime – nome do logradouro e número), em duplicidade 

(Boletins de Ocorrências- BO´s repetidos), ou apresentando alguma informação equivocada 

no BO (exemplo: incompatibilidade entre o horário que ocorreu o crime e o período do dia). 

Um dos objetivos iniciais para compreensão do padrão criminal em espaços públicos era 

considerar o modus operandi – como foi feita a abordagem pelo criminoso no ato do crime -, 

no caso a forma de aproximação e evasão (a pé, de moto, carro etc.) e as palavras utilizadas 
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por ele no momento do crime (modos de abordagem). Tais informações auxiliariam a 

entender diversas hipóteses, como: o tipo de vias onde o criminoso exerce suas atividades a 

pé, ou se ao utilizar motos privilegia rotas que facilitam a saída do bairro. No entanto, não foi 

possível utilizar essas informações devido a um número muito pequeno de dados presentes 

na amostra trabalhada, entorno de 7%. 

Visto que esta investigação focaliza padrões espaciais de crimes, torna-se fundamental a 

correta identificação dos locais onde os crimes foram cometidos. Assim, utilizando os critérios 

mencionados apenas 25% da amostra inicial foi utilizada para análises, representando 1.301 

ocorrências de roubo a transeuntes no Bairro durante os 3 anos (gráfico 4.1). Das 1.301 

ocorrências, 441(34%) foram localizadas por aproximação por não apresentarem o número 

do endereço, mas sendo localizada devido à presença de algum equipamento norteador, a 

exemplo de crimes que ocorreram na Avenida Boa Viagem em frente ao Parque Dona Lindu. 

 

Gráfico 4.1.: Comparação da amostra geral fornecida pela SDS/PE e a amostra refinada no estudo. 

O gráfico 4.1 apresenta o número de ocorrências no bairro de Boa Viagem em cada ano e o 

tamanho da amostra trabalhada. Pode-se notar certa correspondência entre o número total 

de ocorrências e o tamanho das amostras nos três anos. 

4.2.3. Construção da matriz de dados do crime 

Para a construção da matriz de dados dos crimes de roubo a transeunte em Boa Viagem foi 

preciso um grande trabalho de análise - caso a caso - utilizando o programa Excel. A matriz 
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final conteve as seguintes informações: número do boletim de ocorrência, município, bairro, 

logradouro, número do logradouro, local genérico, ano do fato, data do fato, hora do fato, 

número de vítimas, número de criminosos, sexo da vítima e idade, sexo do criminoso e idade 

aparente, forma de aproximação, forma de abordagem e modo de evasão.  

Algumas delas foram re-categorizadas visando obter uma leitura mais objetiva dos resultados. 

Também foi adicionado um campo referente à precisão da localização da ocorrência – se 

aproximado 1 e preciso 2. Dentre as informações que foram re-categoriza das verifica-se: o 

horário do fato e a idade da vítima.  

Os períodos do dia foram agrupados conforme proposto por Hillier e Sahbaz (2007) e 

visualizado o quadro 4.1. As 24h do dia foram divididas em 8 períodos, proporcionando um 

maior detalhamento das faixas de horário em que há mais crime, diferentemente da utilizada 

nos BO´s que apresentam apenas quatro faixas: manhã, tarde, noite e madruga. Essas quatro 

classes tende a ocultar os horários de maior movimento que poderiam ser relacionados com 

o momento em que há um maior fluxo de pessoas. 

24 Horas Períodos do dia Descrição 

5, 6, 7 1 Cedo da manhã 

8, 9, 10 2 Manhã 

11, 12, 13 3 Meio dia 

14, 15, 16 4 Tarde 

17, 18, 19 5 Fim da tarde 

20, 21, 22 6 Noite 

23, 24, 1 7 Tarde da noite 

2, 3, 4 8 Madrugada 

Quadro 4.1.: Divisão do dia em períodos. Fonte: Hillier e Sahbaz, 2007. Adaptação da autora, 2013. 

As idades das vítimas foram classificadas em 6 faixas etárias: criança/ adolescente, jovem, 

jovem adulto, adulto, adulto maduro e idoso (quadro 4.2). Essa classificação permitiu 

visualizar se existia alguma susceptibilidade entre as faixas e compreender melhor o universo 

amostral trabalhado. Em relação à idade aparente do criminoso optou-se em não utilizar, pois 

somente 7% dos dados trabalhos apresentaram esse tipo de informações, impossibilitando 

que conclusões significativas fossem realizadas. Já em relação à idade da vítima esse 
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percentual aumenta entorno de 94%, o que é esperado, pois a vítima foi quem sofreu o dano 

e registrou o BO. 

Faixa etária da vítima Classificação Descrição 

0 – 17 1 Criança/ Adolescente 

18 – 21 2 Jovem 

22 – 30 3 Jovem Adulto 

31 – 45 4 Adulto 

46 – 65 5 Adulto maduro 

Acima de 65 6 Idoso 

Quadro 4.2.: Classificação etária da vítima. Fonte: Autora, 2013. 

4.2.4. A espacialização das ocorrências de crime 

Uma vez definida a amostra de dados criminais, as ocorrências de roubo a transeunte em Boa 

Viagem foram mapeadas e georeferencia das ao Sistema Geodésico de Referência Brasileiro, 

o DATUM SIRGAS2000 - Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas-, conforme 

ilustrado na figura 4.1. Para a espacialização dos dados foram utilizados os programas da 

família ArcGIS para Desktop – mais especificamente o ArcMap (ambiente de análise de dados 

espaciais) e o ArcCatalog (ambiente de gestão de dados espaciais)em sua versão 10. 

No ArcCatalog foi criado um shapefile de pontos para que as ocorrências pudessem ser geo-

referenciadas no ArcMap. Logo em seguida, as ocorrências foram mapeadas e localizadas 

com o auxílio do Google Street View e o ESIG (plataforma que contém um sistema de 

informações geográficas de domínio da Prefeitura da Cidade do Recife- PCR). Esses dois 

programas foram utilizados para confirmação dos endereços onde ocorreram os crimes. 

Então, os endereços de cada BO foram localizados, um por um, com auxílio do banco de 

informações de ruas fornecido pela PCR- shapefile de ruas no ArcMap e com o Google Street 

View e o Esig. Ressalta-se que foram estudadas outras possibilidades de mapeamento para 

tornar o processo mais prático e rápido de localização das ocorrências no mapa. No entanto, 

a precisão ficaria comprometida por diversos motivos: (a) incompatibilidade entre os 

Sistemas Geodésicos de Referência (DATUMS) utilizados; (b) a falta de ordenamento 

numérico entre os lotes da Cidade do Recife - durante toda a via percebe-se a presença de 
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números salteados, sem uma ordem crescente; e (c) número resumido de dados na amostra 

sendo alguns deles aproximados. 

 

Figura 4.1.: Mapeamento das ocorrências de roubo a transeunte. Localização das ocorrências de roubo a transeunte em Boa 
Viagem - 2010, 2011 e 2012. Fonte: Informação- BO`s SDS/PE – Mapeamento feito pela autora, 2013. 

Ao final, quando todos os pontos foram localizados foi feito um cruzamento da matriz do 

Excel (Base de dados não espacial, contendo as informações dos crimes - endereço, número, 

dia, hora, período do dia etc.), com o shapefile de pontos das ocorrências. Para isso, foi 

necessário criar uma coluna de identificação na matriz com uma numeração igual à 

numeração em que os pontos foram mapeados, estabelecendo um cardinalidade entres as 
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tabelas do tipo 1:1 (um para um). Logo, o primeiro ponto marcado no mapa era referente à 

primeira linha de informação da tabela e assim sucessivamente.  

Face ao tamanho da amostra final, foi possível desenvolver este trabalho manualmente. Sabe-

se que um volume maior de informações traria uma melhor compreensão do fenômeno da 

criminalidade e contribuiria ainda mais na criação de estratégias de prevenção.  

O desenvolvimento deste trabalho tornou possível identificar a urgência em se desenvolver 

sistemas que permitam uma maior qualidade na obtenção dos dados de criminalidade. Este 

esforço pode ser dirigido em duas direções: primeiramente, um maior incentivo á sociedade 

para relatar os crimes de que são vítimas; em segundo lugar, no aperfeiçoamento das formas 

de captação e registro das ocorrências (formulação dos BO´s); juntamente com investimentos 

no treinamento de policiais para tal função, incutindo a noção de que o mapeamento bem 

efetuado seria fundamental para um melhor entendimento da dinâmica do crime. 

A participação da população prestando a ocorrência e transmitindo informações in verbatim 

sobre o fato contribuiria com informações mais ricas do que as disponibilizadas atualmente.  

A utilização das Tecnologias da Informação Geográfica ou mesmo um mapa impresso 

facilitaria a identificação do local do crime onde a vítima foi abordada, o que daria uma maior 

precisão ao registro da informação.  

4.3. ANÁLISES MORFOLÓGICAS EM MESO ESCALA: LINHAS AXIAIS 

Para elaborar a análise morfológica foi necessário desenvolver uma série de transformações e 

compatibilizações entre formatos de diferentes programas. Assim, foram utilizados os 

seguintes programas: de desenho, como o AutoCAD; de georeferenciamento, o ArcGIS e um 

programa de análise das qualidades estruturais do espaço, o Depthmap - utilizado em sintaxe 

espacial.  

Inicialmente, foi construído um mapa axial abrangendo o bairro de Boa Viagem e parte da 

malha urbana pós-limite do bairro, visto que o entorno poderia ter influência nas medidas 

espaciais analisadas. O mapa axial é utilizado em análises de acessibilidade que permitem 

inferir ou simular o fluxo e movimento em determinadas ruas dependendo de sua posição na 

estrutura de acessibilidade do bairro. Então, para a análise dos atributos espaciais foi utilizado 

o recorte maior considerando a estrutura de ligação do Bairro com a região em seu entorno. 
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O mapa contendo as linhas axiaisfoi traçado no programa AutoCAD, tendo como base do 

desenho oshapefile do sistema viário fornecido pela PCR (o shape foi transformado em DWG 

no ArcGIS para poder ser utilizado no AutoCAD). A utilização do shapefile foi importante para 

garantir a sobreposição correta do mapa axialde volta no ArcGIS. Isto foi possível porque na 

exportação do ambiente GIS para o ambiente CAD todas as feições geográficas mantiveram 

suas coordenadas absolutas, as quais estavam Projetadas no Sistema UTM Zone 25 Sul. 

Finalizado o desenho do mapa de linhas axiais no AutoCAD e colocadas todas elas na mesma 

camada (XSPACE), o mapa foi exportado no formato DXF na versão 2004- requisitos 

necessários para a importação do arquivo no programa Depthmap. Logo em seguida, foram 

geradas as análises sintáticas de integração local e global no programa Depthmap, 

desenvolvido por pesquisadores da Bartlett-UCL (University College London). 

O mapa de linhas axiais é a base para rodar as análises de acessibilidade (Integração Global e 

Local). A análise global utiliza um raio n e as análises das estruturas locais utiliza um raio r=3.A 

integração global é comumente utilizada em escalas maiores de análises, simulando 

movimentos chamados de “através” (through movement) que cruzam os espaços da cidade; 

já a integração local faz uma leitura espacial em nível de bairro, identificando movimentos do 

tipo “para” (to movement) e as sub-centralidades. 

Neste estudo optou-se por utilizar somente a análise de integração local (R3) por esta se 

revelar um poderoso preditor de padrões de movimento do bairro, tanto de pedestres e de 

veículos; o que contribui para o entendimento dos padrões de crime locais. Esta escolha 

deve-se mais do que por uma evidência empírica, por uma característica espacial do bairro. 

Boa Viagem se configura com um bairro separado do tecido das áreas circunvizinhas devido a 

uma série de umbrais: o bairro é quase ilhado da malha urbana, liga-se ao centro por duas 

pontes, limita-se ao leste com o mar e ao oeste por uma linha de trem. O bairro não 

apresenta uma centralidade e possui somente duas vias de conexão com os bairros na 

direção oeste. Nesta condição a estrutura de acessibilidade global tem grande aderência com 

a estrutura local. 

A obtenção das medidas descritivas das propriedades espaciais do conjunto de linhas axiais 

que representam as ruas do bairro foi obtidano programa Depthmap.  
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4.3.1. Georeferenciamento de qualidades - informações espaciais 

Após a obtenção das análises sintáticas as informações foram exportadas para o formato mif 

que permite que o dado conserve as suas informações geográficas e mantenha uma interação 

entre informações espaciais e de texto. Contudo, foi necessário transformar o mif(fornecido 

pelo Depthmap) em shp através do programa Global Mapper, pois o ArcGIS trabalha com este 

formato. Então, os dados foram importandos para o ArcGIS, possibilitando assossiações entre 

as ocorrências de crime e as medidas sintáticas (integração global e local). 

Assim, com o shapefile representando as ocorrências de roubo a transeunte como pontos no 

espaço e com o shapefilecom medidas axiais representadas por linhas no espaço foi realizado 

uma sobreposição das informações. Para isto, foi utilizado o comando‘join’ - existente na 

caixa de ferramentas do ArcMap - para transferir as ocorrências para as suas respectivas 

linhas axiais e obter uma tabela final capaz de subsidiar análises estatísticas.  

4.4. PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE EM MICRO ESCALA: SEGMENTOS URBANOS 

Esta etapa do trabalho pretende aproximar a análise na escala do pedestre, considerandoa 

experiência integral do espaço conforme percebido pelas pessoas que se deslocam a pé. 

Partedo pressuposto de que o crime não se encontra distribuído de forma aleatória no 

espaço urbano, e que há uma relação entre a localização das ações criminosas com os 

elementos que compõem o ambiente urbano. Para isso, foi realizado o estudo de distribuição 

dos crimes de roubo a transeunte nos segmentos urbanos (testada de quadras) no bairro de 

Boa Viagem. Esta análise permite obter uma análise mais fina da estrutura configuracional 

(TURNER, 2004), etambém associações com características tipológicas ou sociais de cada 

segmento. 

O mapa de segmentos é gerado no Depthmap apartir do mapa axial - base utilizada na análise 

de mesoescala. O Depthmap fraciona o mapa axial em segmentos,quando há interceptações 

entre as linhas axiais,e os conecta como uma rede (TURNER, 2004). Ressalta-se que, como no 

mapa axial as linhas se interceptam eformam pequenos fragmentos nas extremidades 

(denominada pelo Depthmap: axial stubs) é necessário utilizar no momento datransformação 

do mapa axial em mapa de segmentosuma opção para remover axial stubs.  
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O valor adotado para remoção dos fragmentos foi o estipulado pelo programa – menos de 

25% do comprimento da linha axial original, que pode variar entre 1 e 50% de acordo com 

Turner (figura 4.2).Esse detalhe é importante, porque os stubs interferem nos resultados das 

análises de segmento.  

 

Figura 4.2.: Stubs. (a) recorte de linhas axiais com stubs; (b) mapa de segmentos sem os stubs. Fonte: a autora, 2013. 

4.4.1. Análises sintáticas de segmentos 

Com o mapa de segmento é possível gerar a Análise Angular de Segmento (ASA – Angular 

segment analysis) permitindosimular a influência do espaço nas decisões das escolhas de 

rotasa serem percorridas (TURNER, 2007). A análise considera a quantidade de mudanças 

angulares (por exemplo: dobrar a esquina), e hierarquiza com pesos os caminhos mínimos, 

além de destacar aqueles mais importantes. Segundo Turner (2007), esta soma angular é 

tratada como custo de uma suposta viagem através do gráfico, e do menor caminho de um 

segmento para outro em todo o sistema. 

A ASA pode ser realizada de duas maneiras: análise angular (angular analysis) e análise de 

tulipa (tulip analysis). Ambas as análises permitem que um raio seja estipulado para calcular a 

a relação de um segmento com todos os outros segmentos dentro de uma quantidade de 

passos, identificando importância de um determinado segmento num contexto local. Para 

Turner (2004), as duas maneiras de análise são semelhantes, se diferenciando na agilidade 

em que as análises são feitas, sendo que a Tulipa é mais rápida em relação à análise angular.  

Para este estudo optou-se em empregar a tulip analysis, buscando melhor descrever a 

experiência do espaço conforme a cognição das pessoas no espaço urbano, tentando simular 

a tomada decisão de direções de trajetos ao perceber o espaço. Dentre as várias medidas 

geradas nesta análise (profundidade média, conectividade, integração etc.) foi escolhida a 
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medida de integração do segmento com raio 3 (T1024 integration R3) e raio r (T1024 

integration RN). 

As análises dos segmentos efetuadas no Depthmap geraram uma tabela de resultados, 

estasinformações foram exportadas para o formato mif e depois convertido em shapefile 

(shp) – procedimento similar ao realizado nas análises do mapa axiail -, uma vez que o ArcGIS 

trabalha neste formato. Com isso, os dados foram exportados para o ArcGIS, 

possibilitandoassociar cada ocorrência com as qualidades dos segmentos urbanos 

(principalmente valores de integração), obtendo ao final uma matriz de dados capaz de dar 

suporte a análises estatísticas.  

4.4.2. Procedimentos para estruturação do Perfil Espacial de segmentos urbanos 

O procedimento para determinar o perfil espacial de um segmento implica na descrição de 

diversas propriedades de cada lote que se localiza neste segmento. Esta descrição das 

propriedades é feita utilizando vários meios: mapa de uso do solo da Prefeitura, imagens dos 

locais fornecidas pelo Streetview da Google e dados censitários da sinopse do censo de 2010. 

Os elementos constituidores dos perfis espaciais podem ser determinados de acordo com o 

fenômeno em análise. No caso da ocorrência de criminalidade, principalmente roubo, as 

teorias nos indicam quais elementos seriam mais relevantes, a exemplo da: acessibilidade que 

é indicativa do nível de movimento e da diversidade no uso do solo vistas como elementos 

fundamentais associados a maior ou menor risco no espaço urbano. 

Para o presente estudoforamselecionandos, com base no Perfil Espacial e nas teorias sobre 

espaço e crime, os seguintes componentes: integração local, variedade de uso do solo, 

densidade, constituição e interface. Outras características também foram levantadas como 

importantes no contexto local do Bairro, no caso o status social dos moradores, a presença de 

atratores ea qualidade da iluminação, mas que não foram utilizadas neste estudo. O status 

social não foi considerado visto que esse estudo se deteve em analisar os componentes 

físicos do ambiente. Em relação à qualidade da iluminação a sua forma de quantificação é 

complexa e a percepção da qualidade da iluminação segundo pesquisa realizada por 

Monteiro (2013) é de que todo o bairro sofre com a má iluminação. 
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Selecionadas as características para serem avaliadas no segmento, foi necessário avaliar 

inicialmente o Perfil Espacial dos lotes existentes nos segmentos urbanos, para depois 

compilar as informações dos lotespara representar os seus respectivos segmentos.  

Para elaboração dessa avaliação foi criado um banco de dados no ACCESS – programa para 

formulação de banco de dado contido no pacote Office – contendo as informações de cada 

segmento. O banco de dados teve como base primária de informação, dado de entrada, as 

características dos lotes. Para isso, foidesenvolvida uma ficha cadastral dos lotes contendo os 

aspectos abordados pelo Perfil. Assim, foramadicionadas na ficha cadastral as seguintes 

informações: número do segmento, o valor da integração local do segmento, o tipo do uso do 

solo, tipo de interface, quantidade de constituição, densidade demográfica e comprimento da 

fachada do lote, além de uma imagem e uma numeração ao lote (figura 4.3). Vale ressaltar 

que essa etapa foi realizada com o auxílio das imagens do Google Street View tiradas a partir 

de 2011, o que facilitou a coleta das informações. 

 

Figura 4.3.: Modelo de ficha cadastral dos lotes. Fonte: a autora, 2013. 
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Como resultado do cadastramento dos lotes obteve-se uma matriz de dados dos lotes, que 

permitiu gerar uma segunda matriz denominada de matriz do segmento capaz de sintetizar as 

informações (figura 4.4). Para isso foram elaboradas estratégias de compilações das respostas 

dos lotes para os segmentos, levando em consideraçãode cada componente do Perfil 

Espacial, obtendo ao final uma escala likert variável entre 1 e 5, sendo 1 o resultados mais 

baixo que poderiam contribuir com a relação entre espaço e crime e 5 o mais alto e que 

proporciona a redução da vulnerabilidade. 

 

Figura 4.4.: Esquema relacional das partes do banco de dados de Perfis Espaciais. Fonte: Autora, 2013. 

Cada compomente do Perfil Espacial foi avaliado de forma específica, uma vez que 

avaliavaqualidades espaciais distintas, conforme detalhado a seguir: 

(a) Integração Local 

A integração local (R3) gerada na análise de segmento foi classificada em 5 intervalos, sendo 

as mais integradas inseridas na classe 5 e as com menor valor de integração na classe 1, 

conforme o quadro 4.3. 

Regras de classificação - Integração Local 

Intervalos de Integração aplicados na compilação das informações do banco de dados Classes 

Se a Integração (R3) for <= 274,461 1 

Se a Integração (R3) for > 274,461 e a Integração (R3) <= 546,387 2 

Se a Integração (R3) for > 546,387 e a Integração (R3) <=818,312 3 

Se a Integração (R3) for > 818,312 e a Integração (R3) <=1090.238 4 

Se a Integração (R3) for > 1090.238 5 

Quadro 4.3.: Regras de classificação da integração local (R3) para o segmento. 
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Essa classificação teve como base os 10 intervalos de integração local do segmento gerado no 

Depthmap, e foram resumidos em 5 classe, neste trabalho. Assim, os intervalos foram 

agrupados de dois em dois, sendo os intervalos 10 e 9 da análise realizada no Depthmap 

classificadas como o valor 5, e assim sucessivamente. Ressalta-se o valor máximo da 

integração do segmento foi de 1362,16 e o menor 2,53622. 

(b) Variedade de Uso do Solo 

Para a avaliação do tipo do uso do solo de cada loteforam estabelecidasseis categorias: 

residencial (casa ou edifício residencial), mista (residência e comércio, residência e serviços, 

comércio e serviço, etc.), serviço (laboratório, clínica, consultório etc.), comércio (padaria, 

lojas, supermercados etc.) e institucional (igrejas, escolas, edifícios governamentais etc.) e 

ambiência (parques, praças, praia etc.). Categorizada o tipo de uso do solo dos lotes, o desafio 

passou a ser: como medir a variedade de uso do segmento visto os diferentes efeitos que a 

combinação dos usos pode causar no espaço? Por exemplo: espaços com pouca variedade 

tenderiam a ocasionar movimento em horários especificos do dia, ficando muitas vezes vazios 

em outros períodos do dia. 

Então, diante desse desafio, as informações dos tipos de uso foram compiladas para o 

segmento de maneira que representassem a variedade de uso de cada um deles. Logo, foi 

estabelecido uma série de critérios, em que cada um deles teriam uma pontuação entre 1 e 5, 

conforme o nível de interação desses usos com o espaço público. O valor 1 corresponderia a 

nenhuma variedade de uso, com um único tipo de atividade, gerando movimento de pessoas 

naquele espaço em determinados períodos do dia e criando vazios em outros períodos, o que 

poderia influenciar no aumento da vunerabilidade daquele espaço. Por exemplo: para um 

segmento com todos os lotes residenciais seria atribuido o valor 1, uma vez que todos 

possuem o mesmo uso e tendem a gerar mais movimento em determinados horários; assim 

como se fossem apenas comerciais, ou de serviços (ambos têm horários de funcionamento 

específico – o comércio das 8 as 18h, atraindo muita gente e os serviços com horários mais 

flexíveis). Já os segmentos com pontuação 5 de variedade de uso corresponderiam a no 

mímino a presença de quatro desses seis tipos de usos do solo estabelecidos, sendo um deles 

residencial. Para um melhor entedimento, seguem as regras abaixo: 
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1. A existência de um único tipo de uso em todo o segmento corresponderia a nenhuma 

variedade, sendo então atribuído valor 1, com exceção do uso misto, pois apresenta 

mais de um tipo de uso no mesmo lote, passando a ser peso 2; 

2. Para os segmentos com dois tipos de usos foram estabelecidas combinaçõesdo tipo 2 

x 2 e atribuida a pontuação dependendo do nível de interação entre os usos com o 

espaço urbano, conforme o quadro 4.4. Assim, o valores variaram entre 2 e 3, pois 

supostamente as interações entres eles com o espaço público aconteceriam de forma 

diferente, como: espera-se que o uso residencial e o uso de serviço proporcionem 

mais interações nos segmentos urbanos do que nos segmentos onde existem apenas 

os usos residenciais e comerciais; devido a possibilidade de ter mais pessoas em vários 

horários do dia, através da flexibilidade de horários de funcionamentodos serviços e 

pelouso habitacional gerar movimento em qualquer horário. Para a combinação 

residencial e comércio, o valor atribuido para o segmento será 2, já que o comércio 

tem horário específico para funcionar, estando ativo num período específico do dia. 

 Residencial Misto Comércio Serviço Ambiência Institucional 

Residencial 1      

Misto 2 2     

Comércio 2 2 1    

Serviço 3 3 2 1   

Ambiência 3 3 2 3 1  

Institucional 3 3 2 3 3 1 

Quadro 4.4.: Regras de classificação da variedade de uso para o segmento 

De acordo com o quadro 4.4, todas das às relações 2x2 entre comércio e qualquer 

outro tipo de uso o valor atribuido será 2. Já a relação entre serviços e qualquer outro 

uso será 3. O uso misto e o residencial ou misto e comércio é tido como peso 2 devido 

a possibilidade de pouco movimento de pessoas em determinados períodos do dia 

quando comparado o comércio com os outros usos. 

3. Quando a combinação ocorreu com três tipos de uso, e sendo todos eles não 

residenciais, o peso foi atribuído 3; já quando a combinação apresentava o uso 

residencial e mais dois usos o valor dado a combinação foi 4; 
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4. Na combinação 4 x 4 o critério utilizado foi o mesmo da combinação 3 x 3 – para 4 

usos diferentes e sendo um dos quatro não residenciais, valor 4; já se houvesse a 

presença do uso habitacional, o valor seria 5; 

5. E por fim, as demais combinações que apresentassem 5 ou mais usos seria atribuído o 

peso 5, independente de existir ou não o uso residencial. 

(c) Interface urbana 

Para classificar as interfaces presentes no segmento foram utilizados os conceitos do Perfil 

Espacial de Segmentos Urbanos (Monteiro e Cavalcanti, 2012) que compreende a interface 

em 5 categórias: fechada, parcialmente fechada, cambiente, transparente e aberta. Então, 

com base nas imagens do Google Street View e nos critérios do Perfil Espacial foi possível 

categorizar a interface de cada lote inserido nos segmentos. 

Por interface urbana entende-se a face do lote que corresponde à quadra ou ao segmento 

urbano que está sendo analisado, por exemplo: se um lote é tangenciado por duas vias, ele 

possui duas faces, uma em cada via, e pode ser categorizada de maneira distinta, como 

ilustrado na figura 4.5. 

 

Figura 4.5.: Esquema de classificação da interface dos lotes. Na imagem superior percebe-se que o mesmo lote possui dois 
tipos de interface (fechada e aberta) e cada uma delas compõem um segmento específico. Já a imagem inferior o mesmo 
lote possuí o mesmo tipo de interface para segmentos distintos. Fonte: Autora, 2013. 
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Uma vez registrada na ficha do lote o tipo da interface, juntamente com o comprimento 

pode-se classificar a relação entre espaço público e privado de cada segmento.  

A priori essa classificação foi pautada no percentual de interfaces fechadas e parcialmente 

fechadas dos lotes em relação ao somatório das faces dos lotes presentes em cada segmento. 

Por exemplo: um segmento com 100 metros de comprimento tendo então 200 metros de 

face (lado direito e esquerdo do segmento) e apresentando 200 metros de interface fechada 

e parcialmente seria classificado, na escala de 1 a 5, como 1. Já se o mesmo segmento tivesse 

10 metros de interface fechada e 10 metros de parcialmente fechada seria classificado como 

5, pois o valor obtido com esta relação seria igual a 20%. Esses 20% supostamente estariam 

relacionados à presença no segmento de mais interfaces abertas, trasparentes e cambientes, 

as quais facilitariam a existência de comunicação visual entre a rua e os lotes.  

Então, com base nesta lógica foram criadas as regras a seguir: 

Regras de classificação - Interface urbana 

Intervalos de Integração aplicados na compilação das informações do banco de dados Classes 

Se (100*(∑ fechado + ∑ parcialmentefechado)/ ∑ do Comprimento das faces for >80% 1 

Se (100*(∑.fechado+ ∑ parcialmente fechado)/ ∑ do Comprimento das faces for >60% e <=80% 2 

Se (100*(∑.fechado+ ∑ parcialmente fechado)/ ∑ do Comprimento das faces for >40% e <=60% 3 

Se (100*(∑.fechado+ ∑ parcialmente fechado)/ ∑ do Comprimento das faces for >20% e <=40% 4 

Se (100*(∑.fechado+ ∑ parcialmente fechado)/ ∑ do Comprimento das faces for<=20% 5 

Quadro 4.5.: Regras de classificação da interface urbana para o segmento. 

(d) Constituição 

Por constituição sedefine a ligação entre os lote e rua que permite que as pessoas possam 

transitar entre esses espaços (MONTEIRO e CAVALCANTI, 2012). Para aferir a constituição no 

segmento urbano foi contabilizado o número de ligações dos lotes de cada segmento com o 

seu comprimento. No entanto, para classificar o nível de constituição de cada segmento 

foram estabelcidas classes de 1 a 5 tendo como base o contexto local da cidade do Recife e 

do bairro de Boa Viagem em que 1 lote teriam em média 2 entradas (pedestre e carro) e 15 

metros de comprimento, resultando em 1 entrada a cada 7,5 m. Assim, para um segmento 
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com 100 metros, com 200 metros de faces (lado direito e esquedo do segmento) o número 

de constituições esperadas seria entorno de 27. Portanto, para um segmento típico do bairro 

espera-se ter aproximadamente 27 entradas. 

Como o valor da constituição do segmento é calculado dividindo a quantidade de constituição 

pelo comprimento do segmento; as 27 constituições foram divididas pelo comprimento 

médio do segmento1 100m, obtendo um resultado de 0,27 const / m. 

Estimada o número provável de constituição por metro (0,27 const/ m) em cada segmento do 

bairro de Boa Viagem, o passo seguinte foi classificá-lo numa escala de 1 a 5, sendo a 5 classe 

a mais próxima do valor ideal estimadode 0,27 (quadro 4.6 e figura 4.6). Assim, 0,27 foi 

dividido em cinco intervalos, conforme descrito no quadro a seguir. 

 

Figura 4.6.: Escala de categorização da constituição no segmento urbano. Fonte: Autora, 2013. 

Regras de classificação – Constiuição 

Intervalos de Integração aplicados na compilação das informações do banco de dados Classes 

Se ∑ de constituições / comprimento do segmento for <= a 0,054 1 

Se ∑ de constituições / comprimento do segmento for > 0,054 e <= 0,108 2 

Se ∑ de constituições / comprimento do segmento for > 0,108 e <= 0,162 3 

Se ∑ de constituições / comprimento do segmento for > 0,162 e <= 0,216 4 

Se ∑ de constituições / comprimento do segmento for > 0,216 5 

Quadro 4.6.: Regras de classificação da constituição para o segmento. 

A determinação das 5 classes permitiram classificar o nível de constituição (quantidade de 

entradas e saídas dos lotes com a rua) de cada segmento. Por exemplo: um segmento com 

100 metros de comprimento e que tivesse um total de 20 constituições seria classificado 

como 4. Já se o mesmo segmento apresentasse 5 constituições no total, ele seria classificado 

                                                            
1 100 metros é o comprimento médio das quadras locais, bairro de Boa Viagem – Recife/PE. 
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como 1. Ressalta-se que em situações como praias, parques e praças onde a interface não 

existe delimitações de passagem (portões), foi estabelecida a regra de que para cada metro 

haveria uma constituição (medida necessária para passar um usuário de cadeira de rodas). 

Então, uma face de lote com 100 metros de comprimento teria 100constituições. 

(e) Densidade 

Para valorar a densidade do segmento urbano foi utilizado como base de dados o censo 

demográfico de 2010 do IBGE, mais especificamente as informações sobre a densidade 

demográfica por setor censitário2,contidas na página da Sinopse/IBGE. Os valores da 

densidade por setor censitário foram divididos em 5 classes, conforme ilustrado na figura 4.7, 

sendo os valores mais próximo a cor vermelha as maiores densidades (concentração de 

pessoa por km²) e os valores mais próximos do azul as menores densidades. 

 

Figura 4.7.: Classificação da densidade demográfica por setores censitários. A densidade demográfica (número de 
habitantes/ km2) foi dividida em cinco classes, de maneira que as cores mais próximas ao vermelho são as que possuem uma 
maior densidade, já as cores próximas ao azul essa densidade diminui. Fonte: http:// www.censo2010.ibge.gov.br 
/sinopseporsetores, acessado em 2013. 

                                                            
2O setor é a menor unidade territorialque contém as informações censitárias de uma cidade, pode constituir um 
conjunto de quadras ou até mesmo uma quadra em áreas urbanas. 
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Salienta-se que um segmento urbano pode estar inserido no limite de dois setores 

censitários, como é percebido na figura 4.8 nos limites das cores: vermelha, laranja, verde e 

amarela. Há também segmentos inseridos dentro do setor, como pode ser visto no interior 

das áreas representadas pelas mesmas cores da figura abaixo. Então, como existiriam 

segmentos com duas classes demográficas, foi adotado o critério do maior valor para o 

segmento. Essa classificação ocorreu em nível dos lotes, sendo filtrado para o segmento o 

maior valor. 

 

Figura 4.8.: Relação dos limites dos setores censitários comas vias. Nota-se que várias quadras estão inseridas no mesmo 
setor, assim como a existências de vias como limites entre setores. Fonte: http:// www.censo2010.ibge.gov.br 
/sinopseporsetores, acessado em 2013. 

Para a análise dos dados em meso escala (axial e crime), micro escala (segmento e crime) e 

das qualidades do Perfil Espacial, foram desenvolvidas análises estatísticas específicas que 

serão apresentadas nos capítulos a seguir, referentes aos resultados.  

A priori para a compreensão dos dados em meso escala foram desenvolvidas três tipos de 

análises de regressão, buscando identificar a que melhor se adequasse a realidade dos dados 

de crimes trabalhados. Logo em seguida, visto a identificação do melhor modelo de análise, 

foram realizados estudos em micro escala, onde foram selecionados os segmentos para em 

seguida aplicar a metodologia do Perfil Espacial. 
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CAPÍTULO 5 
EVIDÊNCIAS SOBRE ESPAÇO E CRIME NO BAIRRO DE BOA VIAGEM 

Este capítulo apresenta resultados referentes a análises configuracionais da estrutura de ruas 

do bairro de Boa Viagem, ou seja, a Estrutura Global e Local do Bairro. Apresenta também, 

uma descrição da natureza dos dados de crime analisados, roubo em espaços públicos, para 

em seguida proceder ao refinamento de análises espaciais em diferentes escalas. As 

correlações entre estes dois sistemas, espaço e ocorrência de crimes, são tratados 

estatisticamente e os resultados discutidos à luz das teorias e hipóteses previamente 

levantadas. 

5.1. DESCREVENDO A MORFOLOGIA DO BAIRRO 

 5.1.1. A estrutura do bairro de Boa Viagem  

O bairro de Boa Viagem localizado ao sul da cidade do Recife foi durante muitos anos um local 

de veraneio de difícil acesso pelos moradores de Recife. Somente com a construção da ponte 

do Pina, em 1954, o Bairro se tornou local atraente para moradia. As vias principais do Bairro 

acompanhavam a beira do mar e as transversais eram limitadas pelo mangue e pela linha de 

trem. Neste sentido, Boa Viagem se originou com uma estrutura viária enclausurada, visto 

que possui poucas ligações com os outros bairros da cidade.  

A estrutura espacial do Bairro é uma grelha reticulada caracterizada pela existência de vias 

longas na direção norte-sul que são interceptadas transversalmente por vias na direção leste 

– oeste (figura 5.1). Essa configuração faz com que a forma de Boa Viagem seja bastante 
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linear, sendo possível ir de um extremo a outro do bairro através de uma mesma via. Esta 

estrutura não apresenta uma centralidade marcada, alguns locais caracterizam a posição no 

Bairro como a Praça de Boa Viagem, antigo ponto focal, ou os jardins no inicio do Bairro. 

Desta forma as referências locacionais no Bairro se fazem por equipamentos como o 

Shopping Center, mercados, lojas ou edifícios marcantes (figura 5.2).  

 

Figura 5.1.: Mapa de Boa Viagem. Localização do Bairro no Recife e as suas principais vias de acesso. Fonte: Autora, 2013. 

Esta estrutura espacial apresenta também uma clara lógica social, onde os espaços a beira 

mar abrigam a população de maior renda e consequentemente os edifícios mais luxuosos. A 

distância do mar e a amenidade maior do bairro que carece de áreas verdes determinam 

também o preço dos imóveis e a classe da população que os pode usufruir. Assim sendo, o 
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limite oeste do Bairro definido pelo mangue é o local onde se localizam diversas comunidades 

pobres, que ainda resistem no local desde sua ocupação quando eram terras não valorizadas. 

O Bairro assim, embora seja descrito como bairro nobre, local de população afluente, possui 

inúmeras favelas e outras áreas pobres que se localizam quase justapostos às áreas ricas 

(figura 5.3). Visando situar o leitor com as principais ruas do bairro e suas funções, a Figura 

5.1 localiza tais ruas. 

 

 

 

Figura 5.2.: Locais de referência do bairro de Boa Viagem. (a) 
Mercado de Boa Viagem – foto superior (b) Segundo Jardim 
de Boa Viagem – Ed. Califórnia – foto inferior. Fonte: Autora 

Figura 5.3.: Contraste social no bairro de Boa Viagem. Vista 
da favela Entra A Pulso e ao fundo edifícios de classe média 
no bairro de Boa Viagem. Fonte: http://migre.me/54Nbj 

Dentre as principais vias que estruturam o Bairro na direção ao centro estão: as avenidas 

Engenheiro Domingos Ferreira, Conselheiro Aguiar, Boa Viagem e Visconde de Jequitinhonha 

- sendo que está última pode ser compreendida com uma suposta continuação da Domingos 

Ferreira, uma vez que apresenta o mesmo sentido (norte – sul). Já, as transversais, são: as 

ruas Antônio Falcão, Ribeiro de Brito, Ernesto de Paula Santos e Barão de Souza Leão. Essas 
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são responsáveis por conectar o Bairro a outros bairros da Cidade além de conectar os 

Municípios de Recife e Jaboatão. 

O Bairro se limita na direção norte com o Pina, que atualmente com o avanço da ocupação da 

orla com a mesma tipologia leva a confundir os limites dos dois bairros. As duas pontes de 

acesso a Boa Viagem estão no Pina, e são responsáveis por todo o tráfego entre os bairro da 

zona Sul e a cidade. Uma nova via está sendo construída visando desviar o trânsito de 

passagem aos outros bairros ao sul das vias locais de Boa Viagem. Tal via, no entanto, 

tangência o sistema de vias dos bairros em poucos pontos, mantendo assim a estrutura 

encapsulada do Bairro. 

Pelas descrições oferecidas pode-se dizer que Boa Viagem é um bairro linear sem uma 

centralidade clara. A estrutura em grelha não uniforme produz uma morfologia particular, 

com a presença de linhas longas em uma direção e curtas em outra. Nestas estruturas 

geralmente a ordem e a hierarquia são determinadas pela maneira como são representadas 

as linhas.  Por exemplo, segundo Al Sayedet al (2009), a análise da grelha de Manhattan não é 

capaz de captar o papel da Broadway e da localização de suas atividades, se esta linha não for 

considerada como linha contínua. Este artifício – que Figueiredo (2004) designa como linhas 

de contiguidade - une as linhas que possuem pouca angularidade em suas conexões (vide 

MINDWALK, software desenvolvido pelo autor). Outras análises desenvolvidas mais 

recentemente, como a análise angular de segmentos (Hillier et al, 2007) considera 

semelhante questão, 

A análise angular de segmento opera de maneira análoga aos mapas de 
contiguidade. O método implica em identificar a estrutura geométrica e topológica 
da grelha como estrutura de baseada rede a profundidade métrica como meio de 
identificar localidades esparsas com certa identidade espacial (HILLIER et al, 2007). 

Deste modo, de acordo como se estruturam as cidades, algumas com tecidos planejados 

outras derivando de processos espontâneos, há diferentes tessituras urbanas e, portanto, 

diversas maneiras de desenvolver análises de suas configurações espaciais. No caso de 

descrever uma estrutura espacial para compreensão de um fenômeno social como o crime, é 

necessário desenvolver diversas análises espaciais que serão refinadas segundo diferentes 

escalas de observação para verificar qual melhor se adequa ao fenômeno. 



97 
 

5.1.2. Análises configuracionais da estrutura do Bairro 

Para evidenciar a importância dessas vias na estrutura morfológica do bairro e na cidade 

foram realizadas análises de integração global e local com auxílio do software Depthmap 

(UCL) (figura 5.4).  

(a) A estrutura de integração global 

Conforme mencionado no capítulo metodológico, para analisar a configuração do bairro de 

Boa viagem é necessário considerar sua inserção em pedaço maior da cidade. O recorte 

utilizado inclui os bairros da Imbiribeira, Ipsep, Lagoa do Araçá e Afogados. O mapa resultante 

da análise de integração global indica que as linhas mais integradas neste sistema são: 

Avenida Mascarenhas de Moraes (1,165955) – via comumente chamada de Imbiribeira, o 

qual é o nome do bairro em que está inserida - responsável por conectar vários bairros da 

zona sul da Cidade e principal caminho de acesso para o Aeroporto Internacional dos 

Guararapes; Rua Antônio Falcão (1,064301) e Ribeiro de Brito (1,084209) que conectam o 

bairro de Boa Viagem com à zona Oeste da Cidade; Avenida Engenheiro Domingos Ferreira 

(1,012035), Conselheiro Aguiar (1,036387) e Boa Viagem (0,999794) que são vias que fazem a 

ligação entre as zonas Norte e Sul do Recife. Destaca-se que a escala de valor estimada pelo 

Depthmap para a medida de integração global variou entre 1,165955 para as mais integradas 

e 0,30323 para as mais segredadas.  

Na análise global as linhas mais integradas convergem para uma única centralidade para fora 

do bairro que é a Avenida Mascarenhas de Moraes. A forma desta estrutura de integração 

global se assemelha a letra H com duas longas linhas conectadas entre si somente por duas 

ruas.  Pode-se dizer que esta é uma estrutura global fraca que reflete a conexão difícil do 

bairro com o resto da cidade. 

(b) A estrutura de integração local 

O mapa de integração local permite perceber a presença de sub-centros no recorte analisado. 

A figura 5.4mostra uma estrutura onde às linhas vermelhas e laranjas encontram-se 

distribuídas em várias partes do recorte de estudo. A análise de integração utilizou um raio 3, 

ou seja calculou a acessibilidade considerando ruas da vizinhança. 
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A escala de integração local, estimada pelo Depthmap, apresenta como valor máximo de 

integração 3,729856 para as vias mais integradas e 0,333333 para as vias mais segregadas. 

A estrutura local pode ser descrita com a forma de pente, uma vez que possui fortes linhas 

horizontais articuladas por um conjunto de linhas perpendiculares e que garantem o 

movimento local. É possível notar também a presença de um core integrado constituído pela 

Avenida Boa Viagem, Conselho Aguiar e Domingos Ferreira entre a Rua Bruno Veloso e a Rua 

Antonio Falcão. 

DISCUSSÃO 

 As vias que apresentaram alto valor na análise global também alcançaram altos valores na 

análise local, o que significa uma superposição destas estruturas. A análise de integração local 

permite reconhecer também a presença de sub-centralidades em outros bairros a exemplo 

da Rua Jean Emile Favre que atua na integração espacial do bairro do IPSEP, a avenida do 

Caçote e a rua Imperial no bairro de Afogados (figura 5.2). 

Boa Viagem apresenta uma estrutura de integração global formada pelas ruas Ribeiro de 

Brito, Antônio Falcão, Av. Eng. Domingos Ferreira, Av. Conselheiro Aguiar e Av. Boa Viagem. 

Estas também fazem parte da estrutura local. Isto significa que o movimento através do 

bairro se confunde com a movimentação interna e local do bairro, o que em parte explica o 

congestionamento da rua nos horários de pico, quando os dois movimentos se sobrepõem. 

Outras vias possuem um alto valor de integração local, como: as ruas Bruno Veloso e Padre 

Carapuceiro e um trecho da Avenida Visconde de Jequitinhonha. Estas vias têm um peso 

maior de movimento por ser de acesso ao Shopping Center Recife e concentram atividades 

comerciais. A Rua dos Navegantes, paralela as principais avenidas de Boa Viagem, se 

apresenta com importante na lógica local de acessibilidade do bairro, é uma rua residencial, 

mas que também abriga restaurantes, hotéis e outros serviços em alguns dos seus trechos; E 

a Rua Ernesto de Paula Santos que integra o Bairro nos dois níveis de acessibilidade global e 

local, funcionando comovia de acesso ao Bairro no sentido oeste– leste, e que também leva a 

outros espaços da cidade na zona Norte e Oeste. 
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Figura 5.4.: Análise de integração global e local do bairro de Boa Viagem. As cores das linhas axiais estão numa escala de cor que vai do azul ao vermelho, sendo o azul o mais segregado e o vermelho o 
mais integrado. Fonte: Autora, 2013. 
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5.2. A NATUREZA DOS DADOS DE CRIME NO BAIRRO DE BOA VIAGEM 

O número de ocorrências de roubo a transeunte no bairro de Boa Viagem decresceu nos 

últimos dois anos como ilustra o gráfico a seguir. No período de 2010 á 2012 foram 

contabilizados 5.294 crimes de roubo, sendo que em 2010 ocorreram 2007 ocorrências, em 

2011 foram registrados 1847 roubos e em 2012 este número cai para 1440; o que representa 

uma redução superior a 25% quando comparado com o primeiro ano. Dentre os fatores que 

podem ter interferido na redução das ocorrências verifica-se a atuação do Programa do 

Governo do Estado de Pernambuco: Pacto Pela Vida através de diversas ações – sendo a mais 

recente a implementação da Patrulha Bairro no segundo semestre de 2012. 

 

Gráfico 5.1.: Ocorrências de roubo a transeunte no bairro de Boa Viagem entre os anos de 2010 a 2012. Dados fornecidos 
pela SDS/PE. 

5.2.1. Amostras trabalhas – amostra geral e refinada 

Conforme demonstrado no capítulo anterior das 5.294 ocorrências de roubo a transeunte 

que ocorreram no bairro de Boa Viagem, entre os anos de 2010 a 2012, apenas 1.301 foram 

localizadas, o que representa entorno de 25% da amostra total. Esse percentual, apesar de 

resumido, pôde representar o universo inicial da amostra fornecido pela SDS/PE, uma vez que 

a proporção dos crimes nas principais ruas e avenidas do Bairro foi mantida como esclarece 

as tabelas 5.1 e 5.2, assim como outras características explicitadas a seguir. 
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Amostra Geral - Ocorrência total de crimes- SDS/PE 

Ranque Logradouro 2010 - 2012 

1 Avenida Engenheiro Domingos Ferreira 515 

2 Avenida Boa Viagem 509 

3 Avenida Conselheiro Aguiar 399 

4 Rua Padre Carapuceiro 150 

5 Rua dos Navegantes 149 

6 Rua Barão de Souza Leão 137 

7 Avenida Visconde de Jequitinhonha 134 

8 Rua Antônio Falcão 109 

9 Rua Sá e Souza 94 

10 Rua Ernesto de Paula Santos 87 
 

Tabela 5.1.: Os dez logradouros com maior quantidade de roubo a transeunte, da amostra geral, em Boa Viagem de 2010 
a 2012. Fonte: SDS/PE, adaptada pela autora, 2013. 

 

Amostra refinada 

Ranque Logradouro 2010 - 2012 

1 Avenida Boa Viagem 113 

2 Avenida Conselheiro Aguiar 87 

3 Avenida Engenheiro Domingos Ferreira 82 

4 Rua dos Navegantes 58 

5 Rua Padre Carapuceiro 49 

6 Rua Francisco da Cunha 38 

7 Avenida Visconde de Jequitinhonha 28 

8 Rua Setúbal 26 

9 Rua Faustino Porto 25 

10 Rua Barão de Souza Leão 21 
 

Tabela 5.2.: Os dez logradouros com maior quantidade de roubo a transeunte, da amostra refinada, em Boa Viagem de 
2010 a 2012. Fonte: SDS/PE, adaptada pela autora, 2013. 

Então, a partir das duas tabelas, verifica-se que as vias com os maiores números de crimes 

são as mesmas, tanto na amostra geral (total de ocorrências fornecidas pela SDS/PE) como na 

amostra refinada. Dentre as vias com maior quantidade de ocorrências destacam-se as 

avenidas: Engenheiro Domingos Ferreira, Boa Viagem, Conselheiro Aguiar e Visconde de 

Jequitinhonha; e as ruas: dos Navegantes, Padre Carapuceiro e Barão de Souza Leão; apesar 

da ordem de posicionamento das vias serem alteradas (em relação ao número de crimes por 

via) em ambas as tabelas. 
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No entanto, quando se observada à figura 5.5 percebe-se que essas vias percorrem quase 

todo o Bairro, sendo então provável que elas recebam um número maior de crimes, quando 

comparado com as demais vias. Além disso, quando comparado o comprimento da via com o 

total de ocorrências existentes em cada uma delas, o ranque das vias com maior quantidade 

de crime é alterado como ilustra as tabelas 5.3 e 5.4. No entanto, a Avenida Domingos 

Ferreira ainda continua sendo o logradouro com maior quantidade de crimes em ambos os 

casos, na amostra geral e na amostra refinada.  

 

Figura 5.5.: Ruas de Boa Viagem com as maiores quantidade de roubo a transeunte. Fonte: Autora, 2013. 
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Amostra Geral - 2010 – 2012 (Crimes/ Comprimento do Logradouro) 

Ranque Logradouro 
Número de ocorrências 

de roubo 
Comprimento 

da via (m) 
Número de ocorrências por 

comprimento da via 

1 Avenida Engenheiro Domingos Ferreira 515 1017 0,506391347 

2 Rua Padre Carapuceiro 150 1100 0,136363636 

3 Rua Antônio Falcão 109 1040 0,104807692 

4 Avenida Conselheiro Aguiar 399 5134 0,07771718 

5 Rua Barão de Souza Leão 137 1836 0,074618736 

6 Rua Sá e Souza 94 1373 0,068463219 

7 Rua Ernesto de Paula Santos 87 1453 0,059876118 

8 Avenida Boa Viagem 509 8736 0,058264652 

9 Rua dos Navegantes 149 2893 0,051503629 

10 Avenida Visconde de Jequitinhonha 134 8857 0,015129276 
 

Tabela 5.3.: Número de ocorrências da amostra geral pelo comprimento do logradouro. Fonte: Autora, 2013. 

 

Amostra Refinada: 2010 - 2012 (Crimes/ Comprimento do Logradouro) 

Ranque Logradouro 
Número de ocorrências 

de roubo 
Comprimento 

da via (m) 
Número de ocorrências por 

comprimento da via 

1 Avenida Engenheiro Domingos Ferreira 82 1017 0,080629302 

2 Rua Faustino Porto 25 556 0,044964029 

3 Rua Padre Carapuceiro 49 1100 0,044545455 

4 Rua Francisco da Cunha 38 1630 0,023312883 

5 Rua dos Navegantes 58 2893 0,020048393 

6 Avenida Conselheiro Aguiar 87 5134 0,016945851 

7 Avenida Boa Viagem 113 8736 0,012934982 

8 Rua Barão de Souza Leão 21 1836 0,011437908 

9 Rua Setúbal 26 2302 0,011294526 

10 Avenida Visconde de Jequitinhonha 28 8857 0,003161341 
 

Tabela 5.4.: Número de ocorrências da amostra trabalhada pelo comprimento do logradouro. Fonte: Autora, 2013. 

5.2.2. Crime e temporalidade 

Em relação ao período do dia com o maior número de ocorrências de roubo a transeunte no 

Bairro, destaca-se o período da noite, tanto na amostra geral como na amostra refinada como 

apresentado nos gráficos 5.2 e 5.3. O período da tarde aparece como o segundo intervalo do 
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dia com maior quantidade de crimes seguido da manhã e da madrugada. Para isto, o dia foi 

dividido em quatro intervalos de tempo iguais: manhã (6 – 12 hs), tarde (13 – 18 hs), noite (19 

– 24 hs) e madrugada (1 – 5 hs). Essa classificação é geralmente utilizada pela polícia para 

compreensão dos períodos do dia com maior ocorrência de crimes.  

 

Gráfico 5.2.: Número de roubo à transeunte da amostra geral em 4 períodos do dia entre os anos de 2010 a 2012. 

 

 

Gráfico 5.3.: Número de roubo à transeunte da amostra refinada em 4 períodos do dia entre os anos de 2010 a 2012. 

A distribuição de frequência das ocorrências entre os anos de 2010, 2011 e 2012 também 

ocorreu de maneira uniforme nestes quatro períodos do dia, de acordo com os gráficos 5.4 e 

5.5. Assim, nos três anos a noite continua sendo o período do dia com maior incidência de 

crimes, seguido da tarde, da amanhã e da madrugada.  
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Gráfico 5.4.: Número de roubo a transeunte da amostra geral em 4 períodos do dia nos anos de 2010, 2011 e 2012. 
 

 

Gráfico 5.5.: Número de roubo a transeunte da amostra refinada em 4 períodos do dia nos anos de 2010, 2011 e 2012. 

Conhecido o período do dia com maior quantidade de crime, optou-se em estabelecer um 

recorte mais detalhado por 8 faixas de horário do dia, de acordo com Sahbaz e Hillier (2007), 

para verificar em que momento há uma maior incidência de crime em Boa Viagem. Como 

resultado observou-se que a faixa de horário com maior incidência de roubo a transeunte no 

bairro foi o fim de tarde, entre as 17 e 19hs (gráfico 5.6). Essa faixa de horário corresponde ao 

horário de pique da Cidade do Recife, como de muitas outras cidades, uma vez que as 

pessoas saem do trabalho, da escola rumo a suas residências.  
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Gráfico 5.6.: Número de roubo a transeunte da amostra geral em 8 períodos do dia entre os anos de 2010 a 2012. 

Logo em seguida, percebe-se que o horário das 20 às 22hs, que corresponde à noite, é o 

segundo intervalo de tempo do dia com maior quantidade de crime, decaindo um pouco na 

faixa seguinte (23 às 01 h - tarde noite). Esse resultado obtido através do total de ocorrências 

fornecidas pela SDS/PE também repercuti na amostra refinada como ilustra do gráfico 5.7, no 

entanto, a faixa de horário que corresponde à tarde da noite é reduzida quando comparada 

com a amostra geral. Essa desproporção entre as amostras (geral e refinada) pode estar 

relacionada com a incompatibilidade das informações nos boletins de ocorrências, além da 

falta de precisão onde o crime ocorreu, conforme esclarecido no capítulo anterior. 

 
Gráfico 5.7.: Número de roubo a transeunte da amostra refinada em 8 períodos do dia entre os anos de 2010 a 2012. 
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Verificando o comportamento do total de ocorrência nas oito faixas de horários em cada ano, 

nota-se que o resultado é similar ao obtido quando analisado os três anos juntos (gráfico 5.8). 

As faixas com menor quantidade de ocorrências são as mesmas (madrugada, cedo da manhã 

e manhã) crescendo a partir do meio dia até atingir o valor máximo no final da tarde.  

 

Gráfico 5.8.: Número de roubo a transeunte da amostra geral em 8 períodos do dia nos anos de 2010, 2011 e 2012. 

Na amostra refinada a variação de ocorrências por faixas de hora do dia em cada ano tem um 

comportamento semelhante ao obtido com o total de ocorrências por ano.  

 

Gráfico 5.9.: Número de roubo a transeunte da amostra refinada em 8 períodos do dia nos anos de 2010, 2011 e 2012. 

137 

171 

271 
250 

411 

308 
276 

43 

97 

141 

198 186 

394 
362 

294 

37 

103 108 

169 
179 

262 
243 

206 

46 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Cedo da
manhã

Manhã Meio dia Tarde Fim da
tarde

Noite Tarde da
noite

Madrugada

N
ú

m
er

o
 d

e 
o

co
rr

ên
ci

as
 d

e 
ro

u
b

o
 

Faixas de hora do dia 

Número de ocorrências de roubo a transeunte da amostra geral por faixas de horário do dia 
nos anos de 2010, 2011 e 2012 

2010

2011

2012

33 37 

80 

50 

96 

82 

34 

5 

19 

36 
43 

52 

123 124 

20 

9 
18 

28 

48 45 

82 

70 

27 

8 

0

20

40

60

80

100

120

140

Cedo da
manhã

Manhã Meio dia Tarde Fim da
tarde

Noite Tarde da
noite

Madrugada

N
ú

m
er

o
 d

e 
o

co
rr

ên
ci

as
 d

e 
ro

u
b

o
 

 

Período do dia 

Número de ocorrências de roubo a transeunte da amostra refinada por faixas de horário do 
dia nos anos de 2010 , 2011 e 2012 

2010

2011

2012



108 
 

Buscando entender se existe uma oscilação no número de roubo a transeunte durante os 

sete dias da semana, partindo do princípio que há uma variação no ritmo de vida da Cidade e 

de Boa Viagem – geralmente, de segunda a quinta as pessoas se dedicam mais a atividades 

profissionais e de sexta a domingo a atividades de lazer - constatou-se que há uma leve 

mudança no número de ocorrências durante os sete dias. Assim, sexta, sábado e domingo 

seriam os dias da semana com maior quantidade de crimes. Essa quantidade tenderia a cair 

na segunda e na terça, voltaria a aumentar um pouco na quarta, diminuiria novamente na 

quinta, aumentado os casos de roubo a transeunte na sexta até o domingo.  

 

Gráfico 5.10.: Número de roubo a transeunte da amostra geral por dias da semana entre os anos de 2010 a 2012. 

Quando analisado o comportamento da amostra refinada, observou-se que os dias com as 

maiores quantidades de ocorrências de roubo continuaram sendo a sexta e o domingo. No 

entanto, o sábado teve o número de ocorrências reduzidas e a segunda passou a ser o 

terceiro dia com maior número de crimes.  

 
Gráfico 5.11.: Número de roubo a transeunte da amostra refinada por dias da semana entre os anos de 2010 a 2012 
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Analisando essa variação de forma isolada, da amostra geral por ano, os três anos não 

apresentaram o mesmo comportamento. Os anos de 2011 e 2012 tenderem a apresentar um 

resultado similar ao obtido quando os anos foram analisados conjuntamente. No ano de 2010 

os dias da semana com maior quantidade de crimes passaram a ser: domingo, quarta e sexta, 

caindo o número de ocorrências no domingo (gráfico 5.12). Já o desempenho da amostra 

refinada no ano de 2010 foi similar ao total de ocorrências (domingo, quarta e sexta com 

maior número de casos de roubo). Contudo, em 2011 os dias da semana com maior 

ocorrência passam a ser sexta, domingo e segunda, e em 2012 segunda, terça e quarta.  

 

Gráfico 5.12.: Número de roubo a transeunte da amostra geral por dias da semana nos anos de 2010, 2011 e 2012. 
 

 
Gráfico 5.13.: Número de roubo a transeunte da amostra refinada por dias da semana nos anos de 2010, 2011 e 2012. 
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5.2.3. Crime de roubo em Boa Viagem – descrição da vitimização 

Os dados sobre a vitimização de roubos em Boa Viagem, a partir da amostra refinada, 

apresentam informações gerais sobre idade e gênero das vítimas. Outras informações mais 

detalhadas sobre o agressor, sobre a situação do crime, modus operandi, forma de 

abordagem e fuga são muito escassas e não se constituem em amostra significante para ser 

estudada. 

Podemos notar no gráfico 5.14que a maioria das vítimas se encontra na faixa de jovens 

adultos (22 a 30 anos) e adultos (31 a 45 anos), ou seja, entre 22 e 45 anos. Há também uma 

distribuição bastante homogênea quanto ao gênero das vítimas, sendo 52% de mulheres e  

48% de homens. Estas descrições indicam que em relação ao perfil das vítimas não há 

nenhuma tendência particular, os assaltados são pessoas adultas, que moradores ou usuários 

do Bairro são assaltados em locais públicos a despeito de idade ou sexo. 

 

Gráfico 5.14.: Número de vítimas de assaltos por faixa etária entre os anos de 2010 a 2012 no bairro de Boa Viagem. 

 
Gráfico 5.15.: Percentual de Homens e Mulheres vitimados entre os anos de 2010 a 2012 no bairro de Boa Viagem. 
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5.3. DESCREVENDO O PADRÃO ESPACIAL DOSROUBOS EM BOA VIAGEM 

Ao ver um mapa de distribuição de crimes no espaço, fica clara a dificuldade de compreensão 

de alguma lógica apenas com uma inspeção visual. Fazendo uma breve leitura do mapa de 

ocorrências de crimes em Boa Viagem, pode-se concluir rapidamente que as ocorrências de 

roubo a transeunte encontram-se distribuídas ao longo de todo o Bairro (figura 5.6). 

 

Figura 5. 6.: Distribuição das ocorrências de roubo a transeunte em Boa Viagem - 2010 a 2012. Fonte: Autora, 2013. 

O mapa apresenta uma grande quantidade de pontos distribuídos em ruas e espaços públicos 

do Bairro e coloca o desafio: como compreender um padrão espacial de distribuição? Onde 
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estão distribuídos - de forma concentrada (hot spots) ou dispersa? Haveria uma relação entre 

a configuração espacial do Bairro com a localização dos roubos? Esta sessão apresentará um 

processo sistemático de exploração dos dados de roubo à transeunte. Serão apresentadas 

diferentes formas de análises, em várias escalas, visando verificaras vantagens de diferentes 

aproximações. 

Conforme descrito anteriormente, podemos explorar duas amostras de dados com a 

localização de roubos em Boa Viagem. O primeiro conjunto apresenta uma localização geral 

relatada nos Boletins de Ocorrência, ou seja, a rua onde ocorreu o assalto. O segundo 

conjunto de dados apresenta a localização exata da ocorrência. O primeiro conjunto como 

visto anteriormente é muito maior do que o segundo. Assim sendo, estas amostras 

disponíveis permitem proceder a análises em diferentes níveis: uma mais geral, considerando 

as ruas do bairro, e outra mais específica, detendo-se nas quadras ou segmentos de ruas. 

Partindo do pressuposto que o crime não se encontra distribuído de maneira aleatória ou 

uniforme no espaço e baseado nas evidências da existência de locais com grande 

concentração de crimes, pretende-se descrever a distribuição de roubo em Boa Viagem em 

duas escalas de análises (CAVALCANTI, 2011; MONTEIRO e CAVALCANTI, 2012). A primeira 

escala verifica a relação entre a configuração espacial das ruas do bairro (linhas axiais) e a 

distribuição de roubo; a segunda faz uma abordagem mais focalizada, verificando onde nestas 

ruas existiriam concentrações de roubo a transeunte. Ressalta-se que para essas duas análises 

foram utilizados os dados referentes à amostra refinada, uma vez que continham as 

informações necessárias para serem mapeados. 

 5.3.1. A Morfologia de ruas e o padrão de roubos: análise na meso-escala 

As análises da sintaxe espacial descrevem a estrutura de acessibilidade do Bairro, e permitem 

estabelecer valores para cada rua dentro desta estrutura morfológica. Estas medidas nos 

permitem correlacionar a probabilidade de movimento em cada rua com a presença de 

crimes. 

Estudos anteriores realizados por Iannicelli (2008) e Monteiro e Puttini (2009) em Boa Viagem 

buscaram verificar o padrão de distribuição dos crimes de roubo e furto no bairro e a sua 

relação com o padrão de movimento local. Os dados disponíveis referentes ao ano de 2006 só 
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permitiram análises em linhas, pois de um total de 6.647 ocorrências somente 11% puderam 

ser localizadas com exatidão - a maioria dos boletins indicavam somente os nomes da ruas 

onde havia acontecido o crime. No entanto, os resultados já apontavam para uma direção 

contrária à relatada pela literatura internacional: os assaltos a mão armada e com presença 

de violência aconteciam em ruas integradas e em momentos de grande movimento de 

pessoas. As questões então levantadas apontavam para uma lógica de benefício, segundo 

Becker (1968), a criminalidade é uma resposta as oportunidades e o criminoso faz uma 

avaliação racional dos benefícios. A perspectiva de impunidade aumenta a probabilidade de 

cometer o crime. Assim sendo, segundo Monteiro (2013) “os criminosos atuando no bairro 

assumem uma lógica de pescador, para maximizar as chances de ganho, estão a espreita em 

locais onde tem mais peixes e de preferência peixes grandes”. 

A primeira exploração dos dados pretende verificar estes resultados anteriores com esta nova 

base de dados e correlacionando a ocorrência de roubos com movimento, ou seja, 

considerando a medida de integração das ruas onde os roubos ocorrem.  

(a) A distribuição de crimes nas linhas axiais 

Para analisara distribuição de roubos a transeunte nas ruas de Boa Viagem foi somada a 

quantidade de ocorrências em cada linha axial e em seguida, após um estudo de frequência, 

foram estabelecidas sete intervalos de concentração de crimes por axial. Logo, cada linha 

axial foi classificada dentro de sete faixas de ocorrência de crimes. Assim, as linhas axiais que 

tiveram o maior número de ocorrências (de 36 a 45 ocorrências) foram classificas na faixa 7 e 

as que tiveram as menores quantidades de crimes foram inseridas nas faixas inferiores ou 

com nenhuma ocorrência (zero ocorrência = 1). 

A Figura 5.7apresenta os resultados obtidos com a classificação em mapa, identificando as 

linhas com as maiores densidades de crimes, e possibilitando observar que:  

 As axiais na categoria 7, ou seja, com maior número de roubo a transeunte estão 

localizadas em trechos da Av. Conselheiro Aguiar e na Rua Padre Carapuceiro. Ambas 

as linhas axiais são altamente integradas na estrutura morfológica do Bairro, sendo 

que a primeira reflete esta qualidade de acessibilidade por também abrigar uma 

variedade de atividades (bancos, padarias, praças, restaurantes, residências etc.). Esta 
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linha também integra a estrutura global da cidade conectando Boa Viagem a outras 

partes da cidade no sentido sul – norte. Em termos de movimento podemos dizer que 

é uma axial onde se dá o movimento através (through) do bairro assim como o 

movimento local (to) no bairro. A segunda linha axial com mais crimes representa 

toda a Rua Padre Carapuceiro, que é uma via de acesso de chegada ao Shopping e por 

ser composta espacialmente por lojas, lanchonetes, uma escola, edifícios 

empresariais, residências etc. 

 

Figura 5.7.: Número de ocorrências de roubo a transeunte por linha axial. Fonte: Autora, 2013. 
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 As linhas axiais na categoria 6 estão localizadas nos trechos da Av. Engenheiro 

Domingos Ferreira e na Rua Francisco da Cunha. A Av. Eng. Domingos Ferreira é uma 

via de importante acesso do Bairro com as outras localidades do Recife e da Região 

Metropolitana, no entanto, é uma via mais de passagem, apesar de também abrigar 

comércios e serviços. No trecho da Av. Eng. Domingos Ferreira em que se encontra a 

axial observa-se a presença de vários tipos de uso (supermercado, bancos, lojas, 

residência, restaurante). Alinha axial que está contida na Rua Francisco da Cunha, que 

é uma via de importância mais local no Bairro, tem o caráter residencial, mas com 

alguns serviços como: padarias, restaurantes e consultórios. 

 As linhas axiais na categoria 5 (com 21 a 28 roubos) estão inseridas nas vias: Av. Boa 

Viagem, Rua dos Navegantes, Rua Faustino Porto, Av. Eng. Domingos Ferreira e Av. 

Conselheiro Aguiar. Essas duas últimas linhas axiais que estão contidas nas avenidas. 

Engenheiro Domingos Ferreira e Conselheiro Aguiar que são duas vias importantes de 

ligação norte sul do Bairro, como já mencionado. Em relação às outras três vias (Av. 

Boa Viagem, R. dos Navegantes e R. Faustino Porto), destaca-se a predominância do 

uso residencial em ambas, mas com equipamentos atratores de movimento em 

menor quantidade quando comparada com as demais. Ressalta-se que a Rua dos 

Navegantes e a Faustino Porto participam do sistema de integração local do bairro, já 

a Av. Boa Viagem integra a estrutura de acessibilidade tanto local, do bairro, como 

global para toda cidade.  

 E por fim as linhas axiais na categoria 4(14 a 20 ocorrências), estão situadas nas 

seguintes vias: Rua Antônio Falcão, Rua Félix de Brito e Rua Bruno Veloso (vias 

importantes na conexão do Bairro na direção leste – oeste, com exceção da Rua 

Bruno Veloso que é uma das principais vias de acesso ao Shopping); Rua João Cardoso 

Aires, Rua Tenente João Cicero e Rua Poeta Zezito Neves (ruas de importância local 

para o Bairro, com uma composição espacial mais residencial, porém com alguns 

atratores de movimento, como: escolas); Rua Vinte de Janeiro (situada na periferia do 

Bairro, é uma axial longa que apesar de estar conectada a várias outras ruas, não 

possui alta acessibilidade e movimento); e por fim a Av. Conselheiro Aguiar. Com 

exceção da linha axial inserida na Av. Conselheiro Aguiar as demais linhas axiais na 

categoria 4 conseguiram representar a totalidade das vias, o que é justificável, pois a 
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Conselheiro Aguiar é uma via bastante longa e tortuosa, sendo, então, representada 

por várias linhas axiais. 

Através do mapa de concentração de crimes por linha axial pôde-se, então, observar um 

padrão de concentração, o que Hillier e Sahbaz (2005, p. 458) chamariam de hot lines. Para 

melhor compreender o papel dessas ruas na estrutura de movimento do bairro a Figura 5.8 

apresenta o mapa de Integração Global, Integração Local e o mapa de crimes de roubo por 

axial. Este mapa axial representa com as cores quentes (vermelhas e laranjas) as linhas mais 

acessíveis e com as cores frias (verde tendendo para o azul) as linhas menos acessíveis, 

também chamadas de espacialmente segregadas. 

Embora esta análise esteja explorando uma qualidade morfológica, ou seja, a medida de 

integração, não se pode deixar de mencionar que justamente esta qualidade de integração 

explica a localização de escolas, padarias, lojas, restaurantes etc. nestas vias e que acabam 

maximizando o chamado movimento natural. 

Salienta-se também que todas as linhas axiais nas 4 primeiras categorias da escala de 

densidade de crime(1 á 7) correspondem a cerca de 4% do total de linhas axiais do Bairro 

(aproximadamente 20 linhas axiais); e que 40% das axiais do bairro estão na categoria 2(1 á 

13 ocorrências)e 56%  na categoria 1, ou seja, não apresentam nenhuma ocorrência. Tal dado 

indica uma concentração de crimes em poucos trechos das ruas. Nesta ocasião, pode-se 

levantar uma questão referente à morfologia de grelha do bairro. Boa Viagem apresenta ruas 

longas no sentido norte-sul e curtas no sentido leste - oeste. Isto implica na existência de um 

conjunto de linhas axiais longas e um conjunto de curtas, o que denota ser preciso considerar 

adiante, o comprimento destas linhas em análises de número de crimes por linha. 

Visando correlacionar o número de crimes e a acessibilidade das vias do bairro de Boa Viagem 

foram desenvolvidas diversas análises estatísticas para verificar a que melhor se adaptaria à 

realidade dos dados1. 

                                                            
1As análises estatísticas deste trabalho foram verificadas com assessoria da professora Carla Monteiro do 
Departamento de Estatística da UFPE. 
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Figura 5. 8.: Integração global e local e crimes de roubo por segmento. Fonte: Autora, 2013. 
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(b) Correlação entre integração e densidade de roubos 

A figura 5.8 apresenta dois resultados de acessibilidade, a medida de integração Global -RN 

(a), e Integração Local –R3 (b) e a densidade de crimes por linha axial (c).  

A relação entre acessibilidade e quantidade de crimes pode ser visualizada através dos 

gráficos de dispersão 5.16 e 5.17. Nos dois gráficos que relacionam a acessibilidade a partir da 

integração global (RN) e local (R3) examina-se que as linhas axiais mais integradas tanto 

localmente como globalmente são as mesmas com maior quantidade de ocorrência de roubo 

a transeunte, a exemplo das linhas 9, 25, 23, 52 e 45 que representam respectivamente as 

vias R. Padre Carapuceiro, Av. Conselheiro Aguiar, R. Francisco da Cunha, Av. Eng. Domingos 

Ferreira e Av. Conselheiro Aguiar. 

  

Gráfico 5.16.: Gráfico de Dispersão Integração Global (RN) e 
Total de ocorrências por axial. 

Gráfico 5.17.: Gráfico de Dispersão Integração Local (R3) e 
Total de ocorrências por axial. 

 Análise de Regressão  

Para testar esta evidência, foi feita uma análise de regressão linear simples para verificar a 

associação das medidas de integração com os números de crimes. Atrelado aos valores de 

integração, também foi questionada a relação entre comprimento da linha axial e a 
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quantidade de ocorrências, por meio da hipótese de que o aumento do tamanho do 

segmento poderia ocasionar uma maior quantidade de crimes. 

A regressão linear simples considerou como variável dependente o total de ocorrências por 

axial e como variáveis independentes a Integração global (RN), Integração local (R3) e 

Comprimento da axial (L). A análise apresentou um coeficiente de determinação R2 (R 

quadrado) de 0,554. O resultado é apresentado na Tabela 5.5. 

Tabela de estimativas de coeficientes da Regressão Linear Simples – axial  

Coeficientes Estimate Std. Error t value P- value  

(Constante) -4.9376567 1.3610481 -3.628 0.000315 *** significativo α<0.0001 

Integração global (RN) 6.8107766 2.2639610 3.008 0.002758 ** significativo α=0.001 

Integração local (R3) -0.6972463 0.4624560 -1.508 0.132258 não significativo α=0.05 

Comprimento da axial (L) 0.0119198 0.0006812 17.498 < 2e-16 *** significativo α<0.0001 

R quadrado: 0.554 R quadrado ajustado: 0.5513  

Tabela 5.5.: Estimativas de coeficientes da Regressão Linear Simples. 

Na tabela de estimativas de coeficientes da regressão linear tanto a integração global (RN) 

como o comprimento da axial (L) são variáveis significativas para o modelo, no entanto, a 

integração local (R3) não apresentou o mesmo comportamento. Tal resultado pode ser 

justificado pela alta correlação dos valores de integração global e local, fazendo com que a 

integração global (RN) explicasse o efeito sem precisar, assim, da integração local (R3). Logo 

um ou outro explicaria, no entanto a integração (RN) apresentou uma significância melhor do 

que a integração (R3).  

A regressão linear é utilizada na verificação da relação espaço e crime em muitos estudos 

(SAHBAZ e HILLIER, 2007; REIS et al, 2007; MONTEIRO e PUTTINI, 2009; TAVARES,2012; 

IANNICELLI, 2008) e apesar do valor explicativo de 55,4% obtido nesta análise, para este tipo 

de estudo ser razoável, buscou-se uma outra análise estatística que melhor se ajustasse ao 

fenômeno. 

A distribuição de Poisson pode ser um modelo probabilístico aplicável a estudos onde as 

observações do fenômeno são contagens. Permite expressar a probabilidade de uma série de 

eventos independentes que ocorrem num certo período de tempo, ou espaço.  
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A Regressão de Poisson tem por característica a análise de uma variável dependente de 

Poisson. Como a distribuição de ocorrências de roubo a transeunte se tratava de uma variável 

de natureza de contagem foi possível ajustar um modelo de Regressão de Poisson. 

Para efetuar essa regressão foram utilizadas as variáveis dependentes e independentes da 

análise anterior. O resultado desse modelo confirma a significância das três variáveis -

Integração Global, Integração local e comprimento da linha axial -como variáveis explicativas 

do padrão de densidade de crimes.  

Tabela de estimativas de coeficientes da Regressão de Poisson – axial  

Coeficientes Estimate Std. Error z value P- value  

(Constante)  -3.652e+00      2.935e-01 -12.446        < 2e-16 *** significativo α<0.0001 

Integração global (RN)  2.213e+00 4.394e-01       5.037        4.73e-07 ***significativo α<0.0001 

Integração local (R3)  8.781e-01      1.081e-01       8.124        4.53e-16 ***significativo α<0.0001 

Comprimento da axial (L) 1.070e-03      9.029e-05 11.854        < 2e-16 ***significativo α<0.0001 

AIC :2175.517 chisq.p.value: 2.864419e-95 

Tabela 5.6.: Estimativas de coeficientes da Regressão de Poisson. 

Ao desenvolver um teste de significância do modelo (chisq.p.value: 2.864419e-95, ou seja, 

<<0,00001) - constata-se que este modelo também não se ajustou bem aos dados, sendo um 

dos motivos a grande quantidade de zeros na amostra. Conforme mencionado mais de 50% 

das linhas axiais apresentam zero crimes. 

A procura de um modelo que melhor se ajustasse aos dados levou ao modelo de Regressão 

Binomial Negativo. Dentre as vantagens deste novo modelo está a maior probabilidade de 

considerar os zeros da amostra. 

Então, visto a possibilidade de encontrar um melhor ajuste para o modelo, utilizou-se a 

Regressão Binomial Negativa. As variáveis (dependente e independente) foram as mesmas 

utilizadas na Regressão de Poisson. Como resultado, constatou-se que o modelo aplicado aos 

dados de roubo em axiais apresentou um excelente ajuste (chisq.p.value:0.9821477). 

Também apresentou AIC =1597.045 melhor que aquele calculado no modelo de regressão de 

Poisson, AIC= 2175.517.  
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Tabela de estimativas de coeficientes da Regressão Binomial Negativa - axial 

Coeficientes Estimate Std. Error z value P- value  

(Constante) -4.5587263 0.6714740 -6.789 1.13e-11 *** significativo α<0.0001 

Integração global (RN)    1.6496778 1.0459422       1.577   0.115              não significativo α=0.1 

Integração local (R3) 1.3829714 0.2404947       5.751 8.90e-09 *** significativo α<0.0001 

Comprimento da axial (L) 0.0013858 0.0002736       5.064 4.10e-07 *** significativo α<0.0001 

AIC: 1597.045 chisq.p.value: 0.9821477 

Tabela 5.7.: Estimativas de coeficientes da Regressão Binomial Negativa. 

No entanto, diferentemente do resultado obtido com a Regressão de Poisson em que as duas 

variáveis de integração (RN) e (R3) foram significativas, no modelo Binomial Negativo a 

Integração global (RN) não foi significativa quando a variável Integração local (R3) estava no 

modelo.  

Então, considerando o nível de ajustamento do modelo Binomial Negativo ao problema de 

controle da quantidade de zeros da amostra, e sabendo que os valores de integração global 

(RN) e local (3R) são correlacionados, optou-se em reexecutar o modelo Binomial Negativo 

sem a variável de integração (RN). 

Tabela de estimativas de coeficientes da Regressão Binomial Negativa – axial sem (RN) 

Coeficientes Estimate Std. Error z value P- value  

(Constante)  -3.6820326 0.3807688 -9.670 < 2e-16 *** significativo α<0.0001 

Integração local (R3)  1.6185810 0.1886018 8.582  < 2e-16 *** significativo α<0.0001 

Comprimento da axial (L) 0.0013325     0.0002718      4.903     9.45e-07 *** significativo α<0.0001 

AIC: 1597.331 chisq.p.value = 0.984449 

Tabela 5.8.: Estimativas de coeficientes da Regressão Binomial Negativa sem a integração global. 

Assim, o modelo final proposto é: 

Total de ocorrências por axial ~Negative.Binomial(µ, 0.69645),  com 

Log(µ) =-3.6820326 + 1.6185810 *Integração local (R3) + 0.0013325 * Comprimento da axial 

Portanto, pelo modelo ajustado, o total de ocorrências por axial média dado Integração local 

(R3) e Comprimento da axial, fica ajustada por: 

µ estimated(Integração local (R3)  e  Comprimento da axial) = exp (-3.6820326 + 1.6185810* 

Integração local (R3) +0.0013325* Comprimento da axial) 
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Assim, havendo uma variação na Integração local (R3) em 0.918986, fixadas as demais 

variáveis, o aumento médio esperado para o total de ocorrências por axial será dado por 

(4.42581 crimes por axial): 

 

Ou, havendo uma variação no comprimento da axial em 600, fixadas as demais variáveis, o 

aumento médio esperado para a Total de ocorrências por axial será dado por (2,224428 crimes 

por axial): 

 

(c) O que podemos aferir através das análises estatísticas da relação entre as 

propriedades morfológicas das linhas axiais e o padrão de roubos em Boa Viagem? 

Através das análises estatísticas realizadas podemos perceber que a configuração espacial é 

uma variável significativa na explicação da distribuição dos crimes de roubo a transeunte no 

bairro. Assim, ruas com maior nível de acessibilidade local e ou global possuem maior 

concentração de crimes de roubo advindos desta qualidade.  

O modelo Binomial Negativo melhor explicou a relação entre a existência de ocorrências de 

crimes e as demais variáveis, uma vez que o seu AIC (Akaike Information Criterion) deu menor 

que o AIC do Modelo de Poisson, o que é positivo, pois quanto menor o estimador melhor o 

modelo se adapta ao problema em questão. Ressalta-se que no modelo Binomial Negativo a 

integração global foi a variável pouco explicativa, assim como a variável de integração local na 

regressão linear. Dentre os possíveis motivos para essas duas situações, está a alta correlação 

entre estes dois valores.  

Visto a relevância do comprimento da axial nas análises, foi questionada a possibilidade de 

verificar o comportamento dos dados de crimes de roubo em Boa Viagem em relação ao 

comprimento das linhas do Bairro. Então, a partir desse questionamento, o número de 

ocorrências foi normalizado pelo comprimento da axial. Logo, foi calculada a quantidade de 

crimes por metro linear das suas respectivas linhas axiais (figura 5.9), gerando os seguintes 

resultados:  
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 Novas localidades surgem como espaços com grande concentração de crimes tanto 

no interior do Bairro como em sua zona mais litorânea;  

 São menores em relação as outras que tinham um somatório de ocorrências maior 

independente do tamanho, fator que se torna favorável quando calculada a 

distribuição de crimes por metro linear;  

 Estão localizadas tanto em espaços com alto valor de acessibilidade e com baixo 

valor; 

 As linhas axiais que obtiveram uma maior quantidade de crimes por axial e uma maior 

distribuição de crimes por metro permaneceram localizadas em espaços com alto 

valor de acessibilidade no bairro de Boa Viagem (Avenida Conselheiro Aguiar, Rua dos 

Navegantes, Rua Padre Carapuceiro etc.). 

Analisando os resultados pode-se questionar até que ponto somente a acessibilidade das 

linhas axiais explicaria o fenômeno do crime no Bairro, visto que novas localidades foram 

identificadas quando a distribuição dos crimes no espaço passa a ser entendida por metro 

linear? Essa forma de visualização seria a mais adequada? Talvez, uma melhor resposta para o 

problema possa ser obtida através de uma análise em micro escala, levando em consideração 

a posição da quadra onde de fato o crime ocorreu na estrutura de percursos do bairro. Esse 

tipo de análise permitiria investigar por que quadras com igual comprimento e valores de 

acessibilidade semelhantes apresentam diferentes números de crimes. 

Então, ciente do papel da acessibilidade na distribuição dos crimes em Boa Viagem; e da 

importância do tamanho das axiais nessa distribuição, buscou-se uma forma de análise para 

auxiliar na compreensão dos padrões de crimes de roubo a transeunte no Bairro. Para isto, 

foram realizadas análises de segmento (quadra da rua), visando observar fenômeno do crime 

por outro ângulo. 
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Figura 5. 9.: Integração global e local e crimes de roubo por metro linear da axial. Fonte: Autora, 2013. 
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5.3.2. A morfologia da quadra e o padrão de roubo: análises na micro escala 

A utilização de várias linhas axiais para representar as ruas mais longas do Bairro aponta para 

diferentes comportamentos em termos de quantidade de crimes e valor de acessibilidade. , é 

possível notar que linhas axiais que eram continuações de outras em uma mesma rua, 

possuíam diferentes intensidades de crimes, ou seja, uma rua pode ter a incidência de muitos 

roubos, mas estes não acontecem homogeneamente ao longo da rua, e podem estar 

concentrados em alguns de seus espaços. Este fato despertou a necessidade de compreender 

a relação, ‘espaço e crime’, observando uma escala menor. Além disso, a normalização 

(quantidade de crimes por metro linear) das ocorrências fez com que outros espaços no 

Bairro fossem identificados como áreas quentes o que leva a pensar em outras variáveis que 

estariam favorecendo tal concentração.  

A sintaxe espacial desenvolveu os estudos configuracionais baseados na linha, a linha sempre 

foi considerada como unidade de análise urbana. No entanto, esta não é a menor escala de 

compreensão, como vimos pedaços de diferentes linhas podem ter comportamentos 

diversos. Um novo modelo de análise sintática surge tendo como unidade de análise o 

segmento de linha, ou seja, o espaço da linha entre esquinas ou junções. A análise de 

segmentos permite também diferentes formas de análise: distância métrica, menor distância, 

rotas com menos curvas, enfim apresenta diferentes modos de representar a complexidade 

da estrutura urbana. 

Na próxima sessão, será desenvolvida uma análise configuracional em uma escala mais fina 

chamada análise angular de segmento, para poder aferir o comportamento da distribuição 

espacial considerando rotas e percursos do bairro de Boa Viagem. 

(a) Análise Angular do Segmento – Os principais percursos de Boa Viagem 

A partir da análise angular de segmento foi possível simular quais seriam as principais rotas e 

os caminhos mínimos a serem percorridos no bairro de Boa Viagem e no seu entorno. Esta 

análise levou em consideração a relação existente entre todos os segmentos de maneira a 

identificar a importância de cada um deles nos possíveis trajetos a serem tomados pelas 

pessoas ao transitarem por Boa Viagem. 
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I. Integração global por segmentos 

Dentre os primeiros resultados obtidos com a análise angular de segmento, observa-se que a 

integração de vias do bairro de Boa Viagem passou a incluir importantes percursos existentes 

entre os bairros da zonal sul da cidade do Recife, conforme ilustrado na Figura 5.10. Este 

resultado da análise de integração global torna visível a formação de três anéis rodoviários de 

integração representados pela cor vermelha.  

Nestes anéis estão inseridas algumas das principais vias de trânsito do Bairro, as quais são: 

sentido sul - norte - Avenida Boa Viagem, Avenida Conselheiro Aguiar; e no sentido leste–

oeste - Rua Antônio Falcão e Rua Ribeiro de Brito. Essas vias contêm os segmentos com os 

maiores valores de integração global, seguida de outros logradouros representados pela cor 

laranja, e que também estão inseridos entre as principais rotas a serem percorridas estando 

no bairro de Boa Viagem, como: sentido norte- sul – Avenida Domingos Ferreira, Rua dos 

Navegantes e Avenida Visconde de Jequitinhonha; e no sentido oeste-leste: Rua Baltazar de 

Passos, Rua Ernesto de Paula Santos e Rua Félix de Brito. 

As vias no sentido sul - norte podem ser entendidas como vias de entrada e saída das pessoas 

no Bairro, uma vez que, ao sul de Boa Viagem faz fronteira com a cidade de Jaboatão dos 

Guararapes e ao norte com o bairro do Pina. As vias que estão no sentido leste- oeste fazem o 

escoamento do fluxo de transeuntes de Boa Viagem para os outros bairros da zona sul do 

Recife. E por fim as vias no sentido oeste-leste que são responsáveis por acolher o fluxo de 

pessoas que chegam ao Bairro. Todas as vias citadas tem um grande potencial de movimento 

por apresentarem muitas opções de deslocamento, sendo então de rápido e de fácil acesso. 

Com a análise de integração global foi possível identificar os prováveis caminhos que as 

pessoas de diversos locais da cidade percorreriam ao adentrarem em Boa Viagem. Verificou-

se também através dessa análise a importância da configuração espacial de Boa Viagem para 

os bairros vizinhos, uma vez que as suas vias apresentam os maiores valores de integração, 

fazendo do Bairro um local também de passagem. 

Estes resultados são importantes para futuras considerações sobre o comportamento dos 

criminosos que atuam no Bairro. Seriam pessoas que moram no Bairro? Possuem 

familiaridade com seus espaços? Agem e se refugiam no Bairro (comportamento territorial)? 
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Ou são pessoas que vem de fora? Atuam em vias de entrada e saída do Bairro e escapam para 

áreas externas (comportamento predador)? 

II. Integração local por segmentos 

A análise de integração local do segmento permitiu destacar as principais rotas “através” e 

“entre” áreas de todo Bairro. Observa-se na Figura 5.10 que as vias principais de Boa Viagem 

também apresentaram os maiores valores de integração local. Verifica-se que onde a 

integração local é maior, encontram-se grande parte do comércio e serviço do Bairro, com 

exceção da Avenida Boa Viagem que é predominantemente residencial. 

Dentre os percursos com os segmentos mais integrados localmente estão: a Rua Ribeiro de 

Brito e Avenida Boa Viagem. Em seguida, verificam-se as avenidas Engenheiro Domingos 

Ferreira e Conselheiro Aguiar. Outras vias também assumem uma importância local 

significativa sendo representadas pela cor amarela (Figura 5.10). 

Visualizar as possíveis rotas na área analisada tornou mais clara à compreensão da estrutura 

de movimento do bairro. A análise global do segmento permitiu apontar as rotas mais longas 

que interligam partes da cidade, sendo comumente realizadas por meio de veículos 

motorizados. Já a análise local focalizou o movimento através de lugares e rotas podem ser 

facilmente percorrida a pé, pelo transeunte.  

Visto que a análise de integração do segmento foi capaz de descrever mais acuradamente o 

centro de integração do bairro, questiona-se se esta relação entre os principais caminhos do 

Bairro pode melhor explicar a localização das infrações. Seriam nas rotas mais integradas, 

onde estariam os locais com maiores concentrações de crimes?  

Para melhor visualizar o padrão desta distribuição dos crimes de roubo, na análise por 

segmento em Boa Viagem foi contabilizada a quantidade de ocorrências existentes em cada 

um deles, como mostra a Figura 5.11 (procedimento semelhante ao realizado na análise em 

meso escala – axial). Em seguida, resultados foram mapeados segundo as sete classes de 

concentração de crimes - a primeira classe contendo segmentos com nenhuma ocorrência e a 

sétima classe contendo segmentos com 13 a 15 crimes de roubo a transeunte.  
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Figura 5.10.: Integração global e local por segmento. Fonte: Autora, 2013. 
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Figura 5.11.: Distribuição das ocorrências de roubo a transeunte por segmento. Fonte: Autora, 2013. 

Como resultado obtido, de acordo com a Figura 5.11, observa-se: 

 Há segmentos com muito e pouco crimes inseridos em locais que tem alto valor de 

integração, ou seja, bem acessíveis, como também em rotas pouco acessíveis com 

baixo valor de integração; 
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 Aproximadamente 63% dos segmentos (total de 1456 segmentos) não apresentaram 

nenhuma ocorrência de roubo a transeunte referentes a amostra trabalhada em Boa 

Viagem entre os anos de 2010 a 2012; 25% deles apresentaram de 1 a dois crimes de 

roubo ; e 9% de 3 à 5 crimes; e estão distribuídos por várias partes do Bairro; 

 Um pouco mais de 2,5% dos segmentos apresentaram entre 6 a 15 ocorrências e 

concomitantemente exibiram uma variação na acessibilidade (integração local e 

global do segmento) – alguns desses segmentos são bastante acessíveis e outros 

bastantes segregados, assim como os demais segmentos que apresentaram 

quantidades diferentes de ocorrências (figura 5.12); 

 As principais vias de acesso ao Bairro na direção norte-sul (Avenida Boa Viagem, 

Avenida Engenheiro Domingos Ferreira e Avenida Conselheiro Aguiar) apresentaram 

em quase todas as suas quadras (segmentos)no mínimo de 1 a 2 ocorrências de 

roubo a transeunte; e também as principais vias de acesso na direção leste - oeste 

(Rua Barão de Souza Leão, Rua Antônio Falcão, Rua Ernesto de Paula Santos, Rua 

Ribeiro de Brito e Rua Félix de Brito); 

 Outras vias importantes, a exemplo das ruas: Padre Carapuceiro e Bruno Veloso - vias 

de acesso ao Shopping Center e Rua dos Navegantes (próxima à praia), também 

apresentaram crimes na maioria das suas respectivas quadras. 

Buscando analisar estatisticamente a relação entre os valores de integração do segmento e a 

quantidade de ocorrências e sua distribuição espacial no bairro de Boa Viagem, foi realizada a 

análise de Regressão Binomial Negativa, uma vez que se tratou de um modelo estatístico que 

melhor ajuste aos dados de crimes (roubo a transeunte). 
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Figura 5.12.: Integração global e local e crimes de roubo por segmento. Fonte: Autora, 2013. 
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(b) Análise Estatística: configuração espacial dos segmentos e os crimes roubos 

Sendo a situação (a) e (b) a análise de acessibilidade global (RN) e local (R3) dos segmentos do 

bairro de Boa Viagem, onde as linhas mais avermelhadas possuem um maior valor de 

integração do segmento e as mais azuladas revelam os menores valores; e sendo (c) a 

quantidade de roubos a transeunte por segmentos e sua distribuição no espaço - observa-se 

que as maiores concentrações de crimes estão localizadas em segmentos com altos, médios e 

baixos valores de acessibilidade. Essa distribuição pode ser percebida através dos gráficos de 

dispersão de integração global e local por total de ocorrências por segmentos. 

 
 

Gráfico 5.18.: Gráfico de Dispersão Integração Global (RN) e 
Total de ocorrências por segmento. 

Gráfico 5.19.: Gráfico de Dispersão Integração Local (R3) e 
Total de ocorrências por segmento. 

A partir desses gráficos é possível perceber que os segmentos com quantidade semelhantes 

de crimes possuem valores diferentes de integração local e global, assim como, segmentos 

com valores variados de integração local e global (baixo, médio e alto) apresentam diferentes 

quantidades de ocorrências. Diante desse resultado, buscou-se aferir a significância dessa 

relação entre micro escala urbana e crime.  

O processo estatístico desenvolvido anteriormente permitiu identificar o melhor modelo de 

análise face às características dos dados. Assim, passamos a apresentar os resultados obtidos 

pela análise Binomial Negativa descrita na tabela 5.9. 
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Tabela de estimativas de coeficientes da Regressão Binomial Negativa - segmentos 

Coeficientes Estimate Std. Error z value P- value  

(Constante)  -1.0117866 0.8858385 -1.142 0.253379 não significativo  α=0.1 

Comprimento do segmento 0.0105825 0.0006660 15.889 < 2e-16 *** significativo α<0.0001 

Integração global do 
segmento (RN)  

-0.0008937 0.0007813 -1.144 0.252686 não significativo  α=0.1    

Integração local do 
segmento (R3)  

0.0015726 0.0004187 3.756 0.000173 *** significativo α<0.0001 

AIC: 3435.4             chisq.p.value:1 

Tabela 5.9.: Estimativas de coeficientes da Regressão Binomial Negativa – segmentos. 

O modelo de regressão binomial negativa aplicado aos dados de crime de roubo a transeunte 

apresentou um excelente ajuste aos dados (chisq.p.value:1). Também apresentou AIC 

=3435.4 melhor do que o calculado no modelo de regressão de Poisson, AIC= 4071.8.  

Como a variável de integração global do segmento (RN) não foi significativa quando a variável 

integração local estava no modelo, por terem uma alta correlação, foi executado o modelo 

sem a mesma. Destaca-se que a utilização da variável global também traria um AIC (3445.1) 

melhor que o modelo de Poisson, contudo, os valores locais (R3) apresentaram um melhor 

resultado. 

Tabela de estimativas de coeficientes da Regressão Binomial Negativa – segmentos sem (RN) 

Coeficientes Estimate Std. Error z value P- value  

(Constante)  - 2.0190787 0.1194635 -16.901 < 2e-16 *** significativo α<0.0001 

Comprimento do segmento 0.0105930 0.0006645 15.941 < 2e-16 *** significativo α<0.0001 

Integração local do 
segmento (R3)  

0.0011144 0.0001391 8.013 1.12e-15 *** significativo α<0.0001 

AIC: 3434.5 chisq.p.value: 1 

Tabela 5.10.: Estimativas de coeficientes da Regressão Binomial Negativa – segmentos sem (RN) 

Assim o modelo final proposto foi: 

 Total de ocorrências por segmento ~ Negative.Binomial (µ, 0.6296), com 

log(µ ) =  - 2.0190787  +  0.0105930 *Comprimento do segmento  + 

                  0.0011144 * Integração local do segmento (R3) 
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Portanto, pelo modelo ajustado, o Total de ocorrências por segmento dado o comprimento 

do segmento e a integração local (R3), fica ajustado por: 

µestimated (Comprimento do segmento  , Integração local do segmento (R3)) = 

exp(- 2.0190787     +  0.0105930 *Comprimento do Segmento  + 

0.0011144 * Integração local do segmento (R3)) 

Assim, havendo uma variação no comprimento do segmento em 100 metros, fixada as demais 

variáveis,o aumento médio esperado para o total de ocorrências por segmento será dado por 

(2,884351 crimes por segmento): 

 

E havendo uma variação na integração local do segmento em 924.881, fixadas as demais 

variáveis, o aumento esperado para o Total de ocorrências por segmento será dado por 

(2,802992 crimes por segmento): 

 

(c) O que podemos aferir através das análises em micro escala? 

As análises de Regressão Binomial Negativa permitiram constatar a significância da 

acessibilidade - obtida através dos valores de integração local e global – como fator de 

contribuição para as atividades criminosas de roubo a transeunte no bairro de Boa Viagem.  

DISCUSSÃO 

Apesar de explicar a importância da integração e do comprimento do segmento no fenômeno 

do crime no espaço, sabe-se que o efeito de variáveis similares na análise axial foi bem maior. 

Isso se deve a escala de análise proposta, no caso a primeira numa escala maior, com uma 

maior menor quantidade de linhas (axiais) e menor quantidade de zeros na amostra; e a 

segunda com uma quantidade maior de linhas (segmento) e maior quantidade de zeros.  

Logo é de se esperar um comportamento diferente entre ambas as escalas de análises (meso 

e micro). No entanto, ressalta-se que talvez outras medidas de acessibilidade fornecida pela 
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Sintaxe Espacial, a exemplo da conectividade entre os segmentos, pudessem melhor explicar 

a relação da acessibilidade com o número de ocorrências. Porém, com base nestes resultados 

pode-se de fato mencionar que outras variáveis podem estar explicando o papel do espaço na 

contribuição das ocorrências de crimes.  

Portanto, questões como: Por que há locais com mais crimes e com menos crimes com 

valores similares de acessibilidade (integração local e global)? Outras características espaciais 

estariam contribuindo juntamente com a acessibilidade para a concentração e dispersão do 

fenômeno no bairro de Boa Viagem? Então, visto a possibilidade de analisar o crime na micro 

escala urbana, procurou-se investigar que, ou, quais componentes do espaço urbano, além da 

acessibilidade, estariam contribuindo para a concentração dos crimes em determinados locais 

e em outros não. 
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CAPÍTULO 6 
PERFIS ESPACIAIS: EXPLORANDO A CONTRIBUIÇÃO DA TIPOLOGIA URBANA NOS PADRÕES 

ESPACIAIS DE CRIMES 

Vimos nos resultados dos capítulos anteriores que a acessibilidade é um fator que explica 

uma maior concentração de crimes. As análises binomiais demonstram a significância desta 

relação considerando tanto as linhas axiais, que representam ruas ou partes de ruas como na 

análise de segmento que considera o tamanho da quadra. 

A acessibilidade, verificada pela medida de Integração (Global e Local), indica quais ruas ou 

segmentos têm a propriedade de estarem localizadas estrategicamente em um sistema, onde 

é mais fácil de chegar a partir de todas as outras ruas. Por este motivo as ruas mais integradas 

são também as que apresentam maior movimento de automóveis e pedestres, e pelo seu 

papel polarizador de movimento são as ruas onde se localizam o comércio e atividades que 

precisam de volume de usuários. Os resultados indicaram quanto mais integrada for uma rua 

e, portanto, com maior movimento de pessoas, maior a probabilidade de ocorrência de 

assaltos, ou seja, a presença de um maior número de pessoas pode significar também 

facilidade de escolha de vítimas. 

Outra qualidade verificada como significativa na concentração de crimes é o comprimento da 

linha, rua ou segmento. Por um lado, pode-se considerar que esta é uma função métrica, mas 

há a consideração psicológica de que ruas mais longas facilitam o agressor a escolher a vítima, 

pois favorecem campos de visão mais longos. 
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Este capítulo explora a relação do espaço e crime em uma escala menor e apresenta a 

contribuição da análise dos Perfis Espaciais cujo objetivo é fornecer a descrição de um 

conjunto de atributos, e permitir explorar a influência de fatores na micro-escala em diversos 

fenômenos da vida urbana. Conforme explicado em capítulo anterior, os Perfis Espaciais 

definem a ambiência de um local, e permitem verificar como estes diferentes atributos 

(densidade, variedade de usos, tipo de arquitetura, quantidade de portas etc.) se associam 

em lugares que possuem maior ou menor ocorrência de crimes.  

Este estudo adota uma análise bastante diferente das anteriores, pela sua natureza 

qualitativa e procura tratar a estrutura dos fatores ao invés do comportamento 

individualizado de uma variável. Os dados serão tratados por uma análise estatística 

multidimensional chamada de POSA (Partial Order Scalogram Analysis). Primeiramente, foi 

necessário determinar um modelo para seleção da amostra a ser utilizada para proceder a 

uma análise estatística dos perfis. 

6.1. DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

O Perfil espacial tem como unidade de análise o segmento de linha que é determinado pela 

interseção de linhas, melhor dizendo, pelo segmento igual ao comprimento de uma quadra. A 

análise de segmentos considerando a área expandida do bairro de Boa Viagem resultou num 

total 7.680 segmentos, porém o recorte do Bairro correlacionado com os dados de crime 

totalizou em 1.456 segmentos. Na amplitude desta pesquisa de mestrado, e nas restrições de 

tempo, foi necessário definir uma amostra capaz de ser trabalhada porém significativa para 

representar o Universo. 

Duas estratégias foram exploradas, a primeira foi determinar uma amostra aleatória simples, 

onde foram selecionados 100 segmentos. A segunda, consistiu na elaboração de um modelo 

para determinação de amostra filtrada baseado nos resultados já obtidos, ou seja, 

considerando o efeito positivo da integração. 

Esta perspectiva, desenvolvida por Moniruzzaman e Paez (2012) consistiu em calcular, 

segundo resultados da análise de regressão Binomial Negativa, a tendência ou expectativa de 

crimes baseado na variação do valor de integração e comprimento da linha (resultados das 

análises na meso escala) e inspecionar os resíduos não explicáveis do modelo. 
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A figura abaixo (figura 6.1) exemplifica a lógica de identificar elementos que possuem 

ocorrências superiores ou inferiores ao valor esperado pela influência da Integração. A análise 

de resíduos considera que estimativas super avaliados ou subavaliadas são geralmente 

causados por fatores não observados na escala micro. Assim, ao isolar o comportamento de 

uma variável permite identificar aquelas que não se conformam conforme o esperado. 

No caso, considerando a integração, podemos dizer que existem linhas que apresentam mais 

crimes do que o esperado simplesmente pelo valor de sua integração, assim como existem 

ruas integradas com muito menos crimes do que se espera. 

 

 

Figura 6.1.: modelo de seleção de resíduos. Fonte: Moniruzzaman e Paez, 2012. 

Neste caso, a subestimação estaria associada a fatores que promovem maior segurança, 

enquanto a sobre-estimação estaria associada a fatores que favorecem a insegurança ou 

vulnerabilidade. A amostra parte para identificar pares de segmentos sub e sobre estimados 

considerando filtro especial que considera também sua posição no espaço. 

 

Figura 6.2.: Seleção dos pares sub e sobre – estimados. Fonte: Moniruzzaman e Paez, 2012. 

No quadro a seguir identifica pares de segmentos que foram objeto da descrição de Perfis. 

Embora a amostra tenha identificado um conjunto de 124 segmentos, foram completados 
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perfis de 76 segmentos urbanos, seguindo a ordem de determinação de pares, e que 

passaram a ser analisados através da análise estatística escalonar (anexo 1 – mapa dos 

segmentos analisados). 

.Segmento Integração 
Variedade de 
uso do solo 

Densidade Interface Constituição 

1 2 1 5 2 3 

2 2 1 1 4 3 

3 5 3 5 4 2 

4 2 3 5 2 4 

5 2 2 5 2 5 

6 2 3 2 3 1 

7 3 3 3 2 5 

8 4 4 2 4 1 

9 3 4 5 2 4 

10 2 3 3 2 5 

Quadro 6.1.: Alguns pares de perfis espaciais de segmentos selecionados.  

6.2. ANÁLISE MULTIESCALONAR DOS PERFIS ESPACIAIS 

A análise de perfis espaciais, conforme será apresentado neste trabalho utiliza o método de 

multi escalonamento (GUTTMAN, 1971). O escalonamento múltiplo é uma perspectiva 

estrutural de medida nas ciências sociais e comportamentais. Nesta perspectiva, “é buscada a 

estrutura do atributo e a medida de valores para cada item individual é designada segundo 

uma estrutura integrada” (SHYE, 1985). 

O escalonamento múltiplo estende a noção de escalonamento de Guttman, para maiores 

dimensões, mas com aderência ao princípio base de que, “medidas para um determinado 

conteúdo que são escaladas, e a teoria sobre este conteúdo, são mutuamente 

concomitantes”, ou seja, nenhuma metodologia pode assumir a ignorância do domínio 

substantivo do estudo, mas o conhecimento destes domínio pode ser esclarecido pela 

interação entre ideia e dados; conceituação e  observações empíricas”(SHYE, 1985). 

Os Perfis espaciais aplicados neste estudo apresentam quatro fatores ou conteúdos que 

representam ordinalmente uma qualidade do espaço. A variação de menor para maior 

intensidade atribuídos a conteúdos segue uma direção comum: a da construção de vitalidade 

urbana e portanto a  noção de maior segurança.  
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Teoricamente segue-se a presunção de que uma maior densidade estaria relacionada à 

presença de maior número de pessoas, portanto de maior vigilância; maior variedade de 

atividades também determinaria maior variedade de pessoas e diversidade de horas de 

movimento. Os outros dois atributos teoricamente seguiriam a mesma direção, onde espaços 

com a interface mais aberta favoreceriam maior contato visual e vigilância, e a constituição 

que mede o número de aberturas com o espaço público, facilitaria maior permeabilidade e 

dinamismo. A análise escalonar desenvolve um primeiro escalonamento quantitativo 

ordenando os perfis segundo seus scores, ou soma. Em seguida os mesmos são escalonados 

segundo uma distribuição qualitativa. 

O diagrama de ordenação parcial também chamado de Diagrama de Hasse é uma 

representação gráfica dos perfis observados indicando a posição comparativa dos mesmos. 

Esta distribuição que se assemelha a estrutura de um diamante segue os dois passos do 

escalonamento: no primeiro escalonamento onde o número predecessor tem sempre a soma 

mais alta. O segundo escalonamento obedece à regra de que o último segmento tem sempre 

o score mais alto. 

 

Figura 6.3.: Diagrama de diamante da análise escalonar utilizada no programa POSA 

O programa utilizado para rodar estas análises foi o HUDAP, um software desenvolvido pela 

Hebrew University. O resultado da análise escalonar em duas dimensões, é uma projeção 

onde cada perfil é representado em um espaço Euclidiano. 

A projeção apresenta a relação entre os perfis observando cada dimensão do escalonamento: 

a quantitativa e a qualitativa. A primeira dimensão ordena os segmentos do canto inferior 

esquerdo (valor mínimo) ao canto superior direto (valor máximo) (joint direction) esta 

diagonal ordena quantitativamente os perfis (lateral direction). 
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Figura 6.4.: Dimensões do escalonamento na projeção. 

O espaço da projeção é regionalizado segundo os valores do conteúdo, para cada 

componente é alocada uma região no espaço. A figura abaixo mostra um exemplo de análise 

de um perfil com seis componentes e com variação de dois valores. 

 

Figura 6.5.: Exemplo de análise de um perfil utilizando a análise multiescalonar. 

A análise bi dimensional do POSA foi rodada no software HUDAP considerando 4 

componentes do perfil espacial foram computados e resultaram na presença de 70 perfis 

diferentes (a matriz de dados conta com perfis de 76 segmentos), sendo que 4 segmentos 

apresentam perfis iguais a outro segmento e um mesmo perfil ocorreu em 3 segmentos 

diversos. O programa realizou 23 interações para conseguir um resultado com bom ajuste 

(anexo 2 – análises geradas no HUDAP). 

6.3. RESULTADOS: A ESTRUTURA DOS COMPONENTES DO PERFIL ESPACIAL 

O diagrama abaixo apresenta uma projeção de pontos no espaço euclidiano, onde cada ponto 

representa cada perfil espacial da amostra. Considerando a disposição quantitativa e 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389411002081#gr2
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qualitativa vemos que os pontos se distribuem uniformemente no espaço não havendo 

predileção para qualquer um dos eixos.  

A primeira medida no sentido de reconhecer o padrão desses perfis foi de identificar na 

projeção os segmentos que apresentaram altos números de crimes, no total de 10 

(representados pela cor vermelha na figura 6.6), e os segmentos que apresentaram ausência 

de crimes (representados na cor azul). Tal projeção foi resultante de uma análise 

multidimensional, em duas dimensões, que procurou localizar no espaço regiões de 

semelhança em função de um dos componentes dos perfis analisados.  

Pode-se dizer que a projeção é fruto da análise qualitativa e quantitativa desses perfis, onde 

cada componente do perfil possui uma projeção indicando a variação do valor desse 

componente, que neste caso variou entre 1 e 5. Abaixo encontramos as quatro projeções 

indicando os valores das variações de cada componente do perfil espacial, ou seja, as 

variações de 1 a 5 presentes em cada faceta analisada em cada segmento urbano, que neste 

caso foram: variedade, densidade, interface e constituição (figura 6.7). 

 

Figura 6.6.: Projeção POSA dos segmentos urbanos de Boa viagem. Em vermelho segmentos com maior número de crimes e 
em azul segmentos com menor número de crimes.  
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Variedade Densidade 

  

Interface Constituição 

Figura 6.7.: Projeção POSA dos componentes dos perfis espaciais de cada segmento. Perfil com 4 componentes e com 
variação de 5 valores. A cor vermelha representa o valor 1 na escala likert de 1 a 5, sendo o 1 o mais baixo para cada 
componente analisado. A cor azul representa o valor 2, a cor verde o valor 3, a cor margenta o valor 4 e a cor marrom o valor 
5. 

Visto que a integração foi um elemento diagnosticado com um grande efeito sobre o crime 

nas análises estatísticas anteriores, tomou-se por decisão explorar o papel dos componentes 

da faceta não considerando a integração. Posteriormente iremos ver que tipo de papel a 

integração estabelece com os outros componentes do perfil. 

Então, considerando os quatro elementos do perfil, podemos ver que três elementos variam 

na mesma direção, ou seja, possuem um papel modular por ser influencia do pelos outros 

componentes. Neste sentido a variedade, a interface e a constituição possuem direções 

semelhantes no espaço, uma vez que variam seguindo uma mesma ordem, por exemplo: o 

lugar que tem mais variedade é o que estaria mais constituído e que tem interface mais 

aberta. 

O quarto elemento, a densidade, apresenta um comportamento que independe dessas três 

qualidades, não apresentando um papel definidor nelas. A densidade é definida por uma linha 

que corta na parte superior da projeção e separa as áreas com maior densidade acima e 

menor densidade abaixo. A seguir será apresentado de forma mais detalhada o 
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comportamento das projeções de cada componente do perfil espacial do segmento urbano e 

suas respectivas variações, e também a sua relação com as ocorrências de roubo a 

transeunte. 

 Variedade de Uso do Solo 

 

Figura 6.8.: Projeção POSA- variedade de uso do solo. As manchas vermelhas corresponde aos locais com muito crime e as 
machas azuis com pouco crime de roubo a traseunte. 

A projeção da variedade do solo (figura 6.8) foi composta por 4 linhas verticais levemente 

inclinadas, as quais formaram 5 partições. Nas partições localizadas no lado direito da 

projeção, observa-se a presença de uma maior quantidade de números 4 e 5 que 

correspondem a uma maior variedade de uso do solo. Já as partições localizadas mais 

próximas ao lado esquerdo apresentaram uma variação escalonar predominante de 1 e 2, 

remetendo a uma menor variedade de uso. 

Fazendo uma análise da relação da variedade de uso do solo com os locais de crimes de 

roubo a transeunte, verifica-se que: (a) 7 pontos dos 10 com maior quantidade de crimes 
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estão situados em segmentos com muita variedade de uso do solo e 3 casos apresentaram 

nenhuma variedade, estando localizados predominantemente em áreas residenciais. 

 Densidade 

 

Figura 6.9.:Projeção POSA - densidade. As manchas vermelhas corresponde aos locais com muito crime e as machas azuis 
com pouco crime de roubo a traseunte. 

A projeção da densidade foi composta por 4 linhas horizontais que dividem a projeção cinco 

regiões. Nas regiões localizadas na parte superior estão localizadas as densidades mais altas, 

as quais correspondem aos valores 4 e 5, representados respectivamente pelas cores 

margenta e marron. Já as densidades mais baixas estão situadas nas partições inferiores que 

contém os números 1 e 2 nas cores vermelha e azul. 

Analisando a localização dos segmentos dos perfis com maior número de crimes constata-se 

que eles estão situados em duas regiões, uma em locais com alta densidade e outra, com 

baixa densidade. No entanto, dos 10 segmentos com maior quantidade de crimes 6 se 

localizam na região de segmentos com alta densidade com valor 5, e 3 segmentos são locais 

com baixa densidade. O resultado nos leva a considerar quais outros componentes do espaço 

estariam potencializando ou modulando a densidade para explicar a existência destas duas 

regiões. 
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 Interface 

A projeção da interface foi dividida em cinco partições, sendo composta por 4 linhas verticais 

ligeiramente inclinadas. Nas partições situadas a esquerda localizam-se os segmentos com 

interfaces completamente fechadas, que correspondem aos valores 1 e 2 da escala analisada. 

Já o lado direito localizam-se os segmentos com interfaces mais abertas, representadas pelos 

números 4 e 5. 

Analisando o comportamento entre os locais com mais crimes (em vermelho) e com 

nenhuma ocorrência (em azul), percebe-se que 6 dos 10 pontos com mais crimes possuem 

em seus perfis interface aberta correspondendo aos valores 4 e 5; e quatro segmentos 

apresentam interfaces fechadas com os valores 1 e 2. Verificou-se também que os pontos 

com nenhuma ocorrência (azuis) encontram-se localizados em sua maioria em áreas muito 

fechadas. 

 

Figura 6.10.: Projeção POSA- interface. As manchas vermelhas corresponde aos locais com muito crime e as machas azuis 
com pouco crime de roubo a traseunte. 
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 Constituição 

A projeção da constituição no espaço foi constituída de cinco regiões e por 4 linhas divisórias 

com inclinação aproximada de 45o. Nas regiões localizadas no lado direito os pontos dos 

perfis espaciais são bem constituídos, apresentando valores entre 4 e 5. Os pontos situados 

na parte inferior do lado esquerdo são compostos por poucas constituições (1 e 2). 

Na relação entre ocorrências de crimes de roubo a transeunte e presença ou não de 

constituição nos segmentos analisados, verifica-se a existência de muitos crimes ocorrendo 

em interfaces mais abertas; e poucos crimes em interfaces fechadas. Além disso, 6 dos 10 

pontos com mais crimes possuem uma constituição alta (valor entre 4 e 5); 3 apresenta uma 

quantidade de constituição regular (valor 3) e apenas 1 apresenta-se pouco constituído.  

 

Figura 6.11.: Projeção POSA - constituição. As manchas vermelhas corresponde aos locais com muito crime e as machas azuis 
com pouco crime de roubo a traseunte. 

6.3.1. Analisando conjuntamente os componentes espaciais 

Das quatro variaveis analisadas, três apresentaram um comportamento semelhante, de modo 

que as mariores variações localizaram-se do lado direito da projeção e as menores do lado 
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esquerdo. Tal comportamento foi referente aos seguintes componentes: variedade, interface 

e constituição. Esses três variaram seguindo uma mesma regra, ou seja, o lugar que tem mais 

variedade é também o mais constituído e mais aberto. O mesmo comportamento não pode 

ser percebido com a densidade que teve as maiores variações localizadas na partição superior 

da projeção e as menores densidades situadas na parte inferior da projeção da densidade 

(figura 6.12). 

 

Figura 6.12.: Relação escalonar entre 4 componentes do Perfil Espacial. 

Quando analisado os perfis espaciais projetados com os quatro componentes, juntamente 

com a quantidade de assaltos presente em cada um deles, verificou-se que:  

 Os locais ou segmentos da amostra com pouca variedade, baixa densidade, pouco 

constituídos e com interface fechada apresentaram nenhuma ocorrência de crimes. 

Tal resultado indica um efetivo maior controle do local, uma vez que são poucas as 

conexões entre os lotes e o espaço público. Além disso, a falta de elementos atratores 

como comércio, serviços, juntamente com a pouca permeabilidade visual e baixa 

densidade poderiam estar influenciando no baixo movimento local de pessoas. Em 
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síntese estes lugares têm menos crimes, porque têm alto controle e pouca 

disponibilidade de vítimas nas ruas. Tal resultado se torna significativo, pois os 

resultados sobre o papel da integração revelaram que há uma relação positiva entre 

quantidade de ocorrências de assaltos e acessibilidade local, ou seja, locais como estes 

com pouco movimento provavelmente teriam uma menor quantidade de crimes; 

 Os pontos com mais crimes possuem perfis com muita variedade, muita constituíção e 

com interface aberta e estão localizados em regiões com alta e baixa densidade. Essas 

áreas com baixa densidade estão provavelmente atreladas, em alguns casos, a regiões 

com a presença de comércio, serviços, e com algumas habitações etc., possuindo 

movimentação de pessoas  de forma mais frenética durante o dia e decaindo o ritmo 

durante a noite. Ressaltasse que a densidade neste caso foi aferida pelo número de 

habitantes por quilometro quadrado, o que pode estar relacionado com a grande 

variedade de uso e quantidade de aberturas no local.Provavelmente essasáreas 

possuem um caráter mais comercial e de serviço tendendo anão ter uma população 

residente, além de muitas constituições que permitiriam um melhor fluxo de pessoas, 

e consequentemente existindo um menor controle. 

Os dados indicam ainda a presença de um segmento julgado como outlier, ou seja, 

com resultados de roubos muito além do apresentado pelos outros segmentos. Neste 

sentido, a presenca do Perfil Espacial permite voltar a análise deste, para investigar 

que tipo de condições estariam ocorrendo para explicar este comportamento. 

Explorando o perfil outlier 

De 10 perfis com muito crime, existe apenas um com 14 crimesenquanto que os demais 

possuem entre 7 a 4 ocorrência. Esse perfil é o perfil 54 – 1513 (figura 6.13). Ele possui 

nenhuma variedade de uso (1), sendo completamente de uso habitacional; tem alta a 

densidade (5), o que está relacionado a presença de um grande número de residentes no 

local; possui pouca relação entre espaço público e privado (1) devido a presença de muros 

separando visualmente esses espaços, dificultando também a existência de vigilância natural. 

E por fim tem um número de constituição regular (3), ou seja, não é muito constituído e nem 

pouco, mas encontra-se abaixo do esperado que seriam de no mínimo 2 constituições a cada 

15 metros. 
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Apesar de não ser um atrator de movimento, visto a qualidade do seu perfil espacial ser 

composto apenas por habitações, o perfil 1513está localizado próximo a duas escolas e a uma 

rota de acesso ao Shopping Center Recife que atrai movimento de pessoas para aquele local 

que fica a alguns passos do segmento. Tal situação acarreta em dois questionamentos: 

apresença de atratores próximo ao perfil 54 teria alguma influência na concentração de 

crimes nesse local, visto que ele se torna um espaço de passagem para chegar nos locais de 

atração, além de ser um espaço fechado com poucas relações entre o lote e a rua? Como 

seria a relação de acessibilidade desse segmento com os segmentos vizinhos? 

6.4. O PAPEL DA INTEGRAÇÃO COMO COMPONENTE DO PERFIL ESPACIAL 

Visto esses questionamentos e resultados com os quatro componentes do perfil espacial, o 

presente tópico irá verificar a relação dos componentes do perfil incluindo o componente de 

integração. Busca-se verificar o comportamento da acessibilidade com as demais variáveis.  

 

Figura 6.13.: Exemplo de perfil espacial. Segmento com perfil 1513 significando: ausência de variedade, alta densidade, 
interface fechada e médio constituido (abaixo do esperado que seria 5). 
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As projeções resultantes do POSA ajudam a compreender a relação entre os quatro 

componentes do perfil espacial (variedade, densidade, interface e constituição) e o padrão de 

concentração de crimes em determinados segmentos.  

A utilização dos quatro elementos e a supressão da integração como elemento nesta análise, 

deveu-se ao fato da integração ter sua relação de significância com crimes já comprovada nas 

análises estatísticas anteriores. No entanto, a composição do perfil espacial considerando o 

valor de integração do segmento é importante para ajudar a compreender a sua relação ou 

possível modulação sobre os outros componentes. Deste modo, uma nova análise POSA de 

perfis contendo cinco componentes foi rodada, e a projeção resultante é apresentada na 

figura 6.14. Segue-se a mesma notação onde os perfis em vermelho são os que tiveram 

maiores ocorrências de assalto e os perfis representados com pontos azuis são o que não 

apresentaram nenhum assalto em três anos, os demais pontos em cinza apresentam em 

média 2 a 3 assaltos. 

 

Figura 6.14.: Relação escalonar entre 5 componentes do Perfil Espacial. 
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A partir dessa nova projeção pode-se constatar uma semelhança com a projeção discutida 

anteriormente. A variedade de uso do solo parte a projeção diagonalmente do canto superior 

esquerdo ao canto inferior direito. Esta partição abriga à direita da diagonal os perfis espaciais 

com maior variedade de uso do solo. Já as partições da interface e da constituição são 

verticais e, localizam à direita da projeção os perfis sem muros e abertos e no lado esquerdo 

as interfaces fechadas e pouco constituídas. Do mesmo modo do resultado com 4 

componentes, a densidade separa duas regiões delimitadas por linha central na horizontal, 

onde acima estão os perfis localizados em vizinhanças densas e abaixo na parte inferior os 

localizados em locais pouco densos. 

Finalmente, o componente da integração neste sistema, acompanha direção da variedade de 

atividades, ou seja, as áreas mais acessíveis são as que têm maior diversidade de uso do solo. 

Esta na realidade é a premissa mais clássica de teorias de localização, inclusive da teoria social 

do espaço, onde as linhas ou segmentos mais integrados são geralmente as movimentadas 

ruas e avenidas de comércio das cidades. Seguindo a mesma lógica, é de se esperar que as 

constituições em lotes comerciais sejam maximizadas, lojas tendem a oferecem maiores 

opções de acesso e visualização de seus produtos. 

No caso do bairro de Boa Viagem a densidade populacional não segue um padrão muito claro, 

a projeção mostra a presença de perfis integrados, portanto, bastante acessíveis tanto com 

alta como baixa densidade. É importante lembrar que as áreas comerciais localizadas em 

espaços integrados se caracterizam por baixa presença de moradores. 

Ao correlacionar a estrutura destes componentes da projeção, com as regiões de segmentos 

como muitos crimes, verifica-se que o resultado comprova as análises estatísticas de 

regressão anteriores: na região de integração alta estão contidos todos os segmentos com 

muita ocorrência de crimes com exceção do perfil 55 com 14 assaltos e que se localiza em 

uma área com integração média. 

DISCUSSÃO 

A análise conjunta dos componentes dos perfis urbanos permitiu identificar as relações entre 

cada qualidade do perfil, além da similaridade entre os perfis, e a identificação das qualidades 

presentes nas regiões com maior e menor ocorrência de roubo.  
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Estes perfis descrevem a realidade espacial das ruas e quadras do bairro de Boa Viagem, e a 

correlação desta estrutura morfológica e tipológica com o padrão de ocorrência de roubos 

permite-nos fazer algumas considerações. 

Tendo como base as perguntas estabelecidas por Hillier e Sahbaz (2008) sobre o papel de 

elementos espaciais na ocorrência de crime, questiona-se: O que favorece a ocorrência de 

maior ou menor quantidade de crimes em determinadas partes do bairro de Boa Viagem? A 

densidade favorece ou dificulta a ocorrência de assaltos? A variedade de uso favorece ou 

não? Ruas com muita constituição ou pouca constituição favorecem ou impedem a 

ocorrência de crimes? Locais abertos favorecem ou impedem os eventos de assalto em Boa 

Viagem? Os níveis de variedade de uso do solo (muita ou pouca variedade) contribuiriam ou 

não para a concentração de assaltos em determinados locais? 

De acordo com Hillier e Sahbaz (2008) e com Monteiro (2010), essas variáveis precisam ser 

compreendidas em conjunto, pois elas integram o ambiente urbano e constroem uma 

ambiência urbana. Do mesmo modo, compreender a correlação de cada uma de forma 

isolada com o crime forneceria a formação de uma visão fracionada do problema, visto a 

complexidade das relações do espaço urbano. 

Most important of all perhaps is the need to recognise that the urban environment 
is a continuous whole. It is not a set of discrete areas that are somehow joined 
together to form a whole, but a continuous structure in which the connecting tissue 
between recognisable areas is as critical as the areas themselves (HILLIER e SAHBAZ, 
2008). 

O perfil espacial permitiu identificar segmentos urbanos de Boa Viagem com componentes 

com valoração distinta, e com muito e pouco assalto. Por exemplo, muitos segmentos que 

apresentaram alta variedade e pouca densidade tiveram um maior número de crimes do que 

os que apresentaram pouca variedade e alta densidade. Com base nos resultados obtidos, 

através da análise do perfil espacial pode-se discutir que: 

1) Segmentos com muitos crimes de rua seriam compostos por muita variedade de uso 

do solo, seriam bem constituídos, e teriam interface aberta. Provavelmente tais 

segmentos apresentam uma grande quantidade de pessoas desconhecidas, visto o seu 

valor de acessibilidade (integração) e aos atrativos contidos nesses espaços.  



154 

 

Tal resultado reforça o papel da alta integração na sua correlação positiva com os assaltos em 

Boa Viagem, pois ruas mais integradas tendem a uma maior variedade de uso do solo, por 

estimular a instalação de atratores no local devido à presença de movimento natural (HILLIER 

et al, 1996). Além disso, a existência de comércio e serviço promoveria: uma maior 

quantidade de ligações entre a rua e os estabelecimentos, e interfaces mais abertas para 

facilitar a aproximação das pessoas com estes locais, diminuindo o efeito da co-presença e da 

vigilância natural (HILLIER e SAHBAZ, 2005). 

2) Os dados também mostraram que alguns segmentos com maior número de assaltos e 

com alta variedade de uso do solo apresentaram uma menor densidade de 

moradores. Será que presença de moradores nesses espaços contribuiria para a 

diminuição do número de crimes?  

Hillier e Sahbaz (2008) oferecem evidências no caso de Londres de que apontaram que a 

presença de residências seria um fator importante na diminuição dos riscos de crimes locais; 

aumentando a vigilância natural e reduzindo a ação criminosa. 

There is a plausible alternative argument here: that simple human co-presence, 
coupled to such features as the presence of entrances opening on to space, are 
enough to create the sense that space is civilised and safe. The idea that community 
formation is the intervening variable between spatial design and urban security may 
be an unnecessary hypothesis (HILLIER e SAHBAZ, 2008). 

No caso de Boa Viagem, os ambientes com alta variedade de uso do solo são locais de caráter 

pouco residencial e possuem uma variação movimento de pessoas em diferentes períodos do 

dia. Por exemplo: áreas de comércio e serviço são completamente abertas durante o dia e 

durante a noite se tornam completamente fechadas, diminuindo o movimento local e 

possivelmente a quantidade de alvos a serem atacados. De acordo com os dados de crime, 

são nestes momentos de transição que os crimes acontecem. 

Os autores citados sugerem também que alta acessibilidade, atrelada à ausência de 

residência tenderia a diminuir o efeito de co-presença, facilitando a ação dos criminosos.  

Local movement is beneficial, larger scale movement not so – but where there is 
large scale movement, spatially integrated street segments (more movement 
potential) have lower risk to the degree that they are lined with high numbers of 
dwellings per segment, and higher risk where number of dwellings on the segment 
are low (HILLIER e SAHBAZ, 2008). 
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Assim, as ruas mais integradas com movimento de transição tenderiam a ser mais perigosas, 

de acordo com os autores; fato que se sucede em alguns trechos mais integrados de Boa 

Viagem.  

3) Em relação à elevada presença de constituições nesses segmentos com muito crime, 

muita variedade e pouca densidade, acredita-se que o câmbio de interface (hora é 

aberta e hora é fechada) inviabiliza a quantidade de constituições no local, pois muitas 

passam a ficar inutilizadas, como também possibilitaria um grande número da mesma 

em outros horários. 

Essa variação, que ocorrem durante o dia e a noite, influenciaria o movimento no local, visto 

que as pessoas não poderiam entrar e sair a qualquer hora. Também proporcionaria um 

menor controle dos espaços, devido ao grande número de aberturas, o que poderia 

contribuir para ação dos criminosos (HILLIER e SAHBAZ 2005 e 2008). 

4) Os dados também revelaram que segmentos com pouca variedade, fechados (com 

ínfima relação visual ao nível do pedestre entre lote e rua) e com alta densidade de 

moradores apresentaram nenhuma ocorrência de assalto. Então seriam os segmentos 

com maior controle mais seguros em Boa Viagem, conforme proposto por Newman 

(1972)?  

Inicialmente, não, pois em segmentos semelhantes foram encontrados as maiores quantidade 

de crimes, apesar de serem poucos segmentos. Mas, o que estaria explicando a quantidade 

de crimes nesses locais, uma vez que muitos dos segmentos com crime estão em locais 

acessíveis, com alta variedade e tendencialmente abertos? 

Em Boa Viagem, as ruas predominantemente residenciais tendem a ser mais fechadas e com 

poucas aberturas, buscando uma maior proteção e controle. Tal fato vem se intensificando 

desde as últimas décadas, visto o crescente sentimento de insegurança que tem acarretado 

no isolamento das edificações e na perda de vitalidade dos espaços públicos diminuindo as 

relações das pessoas com a cidade. 

De acordo com Jacobs (1961), a ausência de variedade juntamente com a ausência de relação 

entre espaço público e privado e, com outros elementos que não promovem o movimento e 
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vigilância natural contribuiria para tornar os ambientes vulneráveis. Mas, devemos lembrar 

que a cidade de hoje não se assemelha a descrita por Jacobs na década de 60. No nosso caso 

os ambientes segregados aparentemente registraram menos crimes.  

Entretanto, ressalta-se que, neste estudo, foi em um segmento com um baixo valor de 

integração que se encontrou o maior número de ocorrência. Será, então, que a falta de 

vigilância natural, ou a proximidade com elementos atratores de movimento - que fazem 

desses segmentos espaços de passagem -, ou a proximidade de rotas acessíveis podem estar 

contribuindo para a localização de muitos crimes em alguns desses locais? Para Monteiro e 

Puttini (2009), a proximidade de áreas pobres poderia favorecer a presença dessas ações 

nesses locais, uma vez que a favela poderia servir de escudo para o criminoso.  

Visto as limitações de tempo para conclusão deste estudo, tais suposições não puderam ser 

investigadas. Contudo, pode-se perceber através do perfil espacial a importância da análise 

conjunta desses elementos na compreensão do espaço na ocorrência de crimes em Boa 

Viagem. 
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CAPÍTULO 7 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A arquitetura do medo presente no bairro de Boa Viagem tem intensificado o distanciamento 

dos moradores como espaço público.  

Ao mesmo tempo em que se percebe a perda de urbanidade, ou seja, um total desligamento 

das pessoas com o espaço urbano; observa-se uma efervescência de pessoas em 

determinados locais do Bairro, em períodos especifícos do dia, sustentado por atividades 

comerciais, de serviços, institucionais e de lazer. No entanto, como mencionado, essa 

efervescência não é constante, oscila com o passar do dia. Logo, tais áreas tendem a pulsar 

em determinados horários, atraindo pessoas do Bairro e de outras partes da Cidade, e 

‘morrem’ em outros momentos, tornando-se desertas, como as demais áreas fechadas, 

cercadas de muros e com ausência de pessoas. 

Com base na dinâmica espacial de Boa Viagem, ao relacionar os crimes de roubo à traseunte 

(assaltos) que ocorreram no Bairro com esses espaços, percebeu-se num primeiro momento 

que eles se concentravam nas vias mais integradas, as quais consequentemente abrigavam 

um cojunto de atividades capazes de atratir pessoas para aqueles locais. Tal resultado foi 

semelhante ao encontrado por Iannicelli (2008), num estudo também desenvolvido em Boa 

Viagem. 

Entretanto, visto que não eram todos os locais integrados que apresentavam muitos crimes, 

buscou-se analisar que ou quais outros componentes do espaço urbano poderiam estar 

contribuindo para concentração de crimes em locais específicos. Então, ao fazer uma análise 
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mais detalhada da questão espaço e crime em uma escala menor de análise, ou seja, no 

segmento de quadra, pôde-se perceber que a distribuição dos assaltos dava-se em locais com 

ambiências espaciais diferentes. 

Assim, em vários segmentos de Boa Viagem alguns componentes do perfil espacial tiveram 

comportamentos diferentes em relação a outros segmentos com semelhante número de 

assaltos. Por exemplo: foram encontrados segmentos com muito crime com alta variedade do 

uso do solo, juntamente com alta acessibilidade, baixa densidade de residentes e com alta 

permeabilidade entre lote e rua; como também foram encontrados segmentos com muito 

crime com pouca variedade, alta densidade de residentes e com pouca de permeabilidade 

(fechamento e pouca constituição) entre o espaço público e o privado. Salienta-se, também, a 

existência de segmentos com ausência de assaltos que apresentaram uma baixa variedade de 

uso do solo, alta densidade de residente, pouca permeabilidade visual entre os lotes e a rua.  

Com base nesses resultados, torna-se difícil mencionar um padrão espacial específico para os 

crimes de assaltos ocorridos no bairro de Boa Viagem, visto as diversas composições espaciais 

encontradas no Bairro. O que se pode dizer que é que as relações entre os elementos que 

compõem o espaço podem estar contribuindo para a ocorrência de crimes nesses locais, seja 

através da ausência de permeabilidade visual em algumas áreas somada à ausência de 

pessoas no local; ou a intensa presença de anônimos, o que dificultaria o reconhecimento dos 

criminosos nessas regiões, juntamente com a alta acessibilidade das vias que oferecem 

diversas opções de fugas aos criminosos, entre outras situações.  

Logo, o espaço que para Jane Jacobs (1961) poderia ser menos vulnerável – espaços 

movimentados, com interações entre o espaço público e privado, com variedade de uso do 

solo, proporcionando vigilância natural - podem não corresponder necessariamente à 

realidade de espaços vulneráveis de outros locais, a exemplo de Boa Viagem. Cita-se Boa 

Viagem, pois foram nos espaços mais integrados e com alta variedade de uso do solo do 

Bairro onde se percebeu uma maior quantidade de ocorrência de roubos. Além disso, diante 

do grande volume de pessoas nesses locais de Boa Viagem, se tornaria difícil estabelecer um 

controle e uma vigilância natural sobre todas elas. Atrelado a este fato, se observa, também, 

uma passividade da população em relações às situações de risco que ocorrem no espaço 

urbano; ou seja, se uma pessoa é assaltada muitas pessoas próximas ao fato têm medo de 
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intervir, visto a possibilidade de sofrer alguma consequência - represália dos criminosos, pois 

muitas das ações criminosas são à mão armada. Assim, a noção de “civilizado e seguro” 

relacionada a movimento parece não corresponder no contexto local. 

Os espaços seguros propostos por Newman (1972), também não condiziriam com a realidade 

do bairro de Boa Viagem, pois também foi encontrada a presença e ausênciade assaltos em 

segmentos urbanos que provavelmete teriam um maior autocontrole (presença de muros, 

guaritas recuadas), com definições claras entre espaço público e privado etc. 

Portanto, a compreensão da relação entre espaço e crime deve estar claramente inserida ao 

contexto do lugar e do tipo de crime que está sendo analisado. O que dá margem a 

questionar os propalados manuais de prevenção da criminalidade através do desenho urbano 

que dão receitas gerais de como construir lugares seguros na ausência da compreensão de 

aspectos culturais, sociais e espaciais do fenômeno da criminalidade local. Em síntese, de 

acordo com os resultados obtidos neste trabalho, pode-se dizer que não existe um modelo 

geral de espaço seguro, ou soluções certas e erradas, melhores ou piores, mas sim 

intervenções mais adequadas para a realidade de cada ambiência urbana. 

A utilização de diversas escalas de análises pode ampliar o conhecimento sobre o fenômeno e 

ajudar arquitetos, urbanistas e planejadores urbanos na proposição de espaços com maior 

vitalidade e menor vulnerabilidade ao crime. Isto é possível, pois essas escalas auxiliam no 

entendimento do padrão de concentração e dispersão de crimes, a exemplo de estudos 

utilizando a sintaxe espacial e o perfil espacial. Logo, a sintaxe espacial daria o suporte para o 

entendimento morfológico do espaço urbano em questão, com estudos baseados em linhas 

axiais e ou em segmentos; e o perfil espacial permitiria analisar de maneira conjunta o 

comportamento dos componentes: morfológicos, tipológicos e os aspectos socioeconômicos 

do ambiente urbano em questão. 

Visto a restrição de tempo para o desenvolvimento do trabalho de mestrado, e com base nos 

resultados obtidos através deste estudo, novos estudos são sugeridos buscando obter uma 

visão mais detalhada sobre o fenômeno em questão, os quais são: 

 Com base nos tipos de perfis encontrados, com muito crime, e ciente a intermitência 

de alguns desses espaços temporariamente (hora do dia encontram-se abertos e hora 

do dia encontram-se fechados), talvez estudos considerando os diferentes períodos 
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do dia pudessem associar a temporalidade dos padrões espaciais de assaltos em Boa 

Viagem e trazer maiores informações de como estas qualidades espaciais funcionam 

no tempo. Essa distribuição temporária torna-se relevante uma vez que os crimes de 

roubo a transeunte tendem a ocorrer com mais frequência no final da tarde, em 

horários de pique das 17- 19 horas, se extendo ao longo da noite.  

 Estudos buscando identificar e correlacionar à proximidade de elementos atratores de 

movimento, como bancos, escolas etc., e a localização de segmentos urbanos com 

muito crime; Ou a identificação das principais rotas de movimento com esses espaços 

vulneráveis;  

 A inserção de outras variáveis para serem analisadas através do perfil espacial, a 

exemplo de dados socioeconômicos da região em que os crimes ocorrem, também 

poderia contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno; 

 E por fim, estudos buscando compreender a percepção de segurança das pessoas e 

correlacioná-las com a ambiência espacial de locais que contém muito e pouco crime. 

Tal proposta de estudo é levantada, pois locais que supostamente transmitiriam uma 

maior sensação de segurança entre as pessoas podem apresentar maior ocorrência de 

crimes. 

O estudo da relação do espaço urbano com a ocorrência de criminalidade busca conhecer os 

aspectos intervenientes no fenômeno, de modo a alimentar propostas e intervenções para 

assegurar a presença de lugares mais seguros. Os resultados objetivaram informar o vasto 

campo das ações de prevenção da criminalidade. Ao mesmo tempo, se reconhece a natureza 

dinâmica e fluida das atividades criminosas, ou seja, ao tornar um local mais seguro 

invariavelmente o crime poderá se deslocar para outro lugar vizinho. Mas, os resultados 

sugerem que a ausência de ações de prevenção a criminalidade tornam determinados 

lugares, espaços, perenes de criminalidade. Finalmente, a cidade é o lugar da sociabilidade, e 

busca por ações que favoreçam a urbanidade, a qualidade de vida e o sentido de comunidade 

serão sempre bem-vindos. 
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