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Resumo: esse estudo buscou mapear a violência na Região Metropolitana de Goiânia a partir de dados dos Boletins de Ocorrência da Policia Militar do Estado de
Goiás. O procedimento inicial consistiu na manipulação do banco de dados geográficos e na elaboração de diferentes mapas que permitiram explorar visualmente
o objeto de análise. Na sequência contemplou-se a análise exploratória com a
geração de estatísticas descritivas que caracterizaram a natureza da distribuição
espacial dos dados e o seu padrão de associação espacial E finalmente, procedeu-se à modelagem que incluiu os procedimentos de validação estatística e de formulação de modelos de estimação.
Palavras-chave: Espacialização da violência. Mapas. Goiânia.
SPATIAL DISTRIBUTION OF VIOLENCE IN THE CITY OF GOIÂNIA
Abstract: the paper aim to map the violence in Goiânia, based on data of the Military Police of the State of Goiás The initial procedure consisted in the manipulation of geographic database and the development of different maps that allowed
to explore the object of analysis. In the following, an exploratory analysis was set
up with the generation of descriptive statistics that characterize the nature of the
spatial distribution of data and their spatial association pattern. Finally, the paper
proceeded to modeling the procedures for statistical formulation and validation.
Keywords: Spatial distribution of violence. Maps. Goiânia.
LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA VIOLENCIA EN LA CIUDAD
DE GOIÂNIA
Resumen: este estudio buscó elaborar un mapa de la violencia en Goiânia a partir
de datos de informes de la Policía Militar del Estado de Goiás. El procedimiento

, Goiânia, v. 2, n. 1, p. 113-123, jan./jun 2016.

113

inicial fue la manipulación de la base de datos geográficos y el desarrollo de diferentes mapas
que permitieron explorar visualmente el objeto de análisis. A continuación se pasó para el análisis exploratoria con la generación de estadísticas descriptivas que caracterizaran la naturaleza
de la distribución espacial de los datos y su patrón de asociación espacial. Finalmente, se procedió a la modelización, que incluye los procedimientos para la validación estadística y formulación de un modelo.
Palabras clave: Distribución espacial de la violencia. Mapas. Goiânia.

O

aumento da violência no Brasil, e em especial em Goiás, fez com que a falta de
segurança fosse apontada como a maior preocupação dos goianienses com 70%
de menções em pesquisa realizada em maio e junho de 2016 (Serpes/O Popular,
2016). Com o crescimento da violência aumentam os estudos voltados às políticas de
segurança publica, quer no sentido de munir os setores voltados à repressão, ou no intuito
de tornar mais eficientes a aplicação de recursos públicos em políticas sociais que visam
a sua prevenção.
Os custos sociais e econômicos da violência e criminalidade no Brasil vêm sendo
estudados por várias instituições, como o Banco Mundial, OMS, ONU e, conforme posição adotada pelo Ministério da Justiça, eles se dividem em custos diretos, ou seja, - bens e
serviços públicos e privados gastos no tratamento dos efeitos da violência e prevenção da
criminalidade no sistema de justiça criminal, encarceramento, serviços médicos, serviços
sociais e proteção das residências; e custos indiretos, que consistem em perda de investimentos, bens e serviços que deixam de ser captados e produzidos em função da existência
da criminalidade e do envolvimento das pessoas (agressores e vítimas) nestas atividades.
De acordo com Kahn (1999, p.43) esses custos podem ser classificados
em preventivos e curativos, diretos e indiretos, perdas materiais e perdas humanas, tangíveis e intangíveis, econômicos e financeiros, custos para a sociedade ou para o cidadão de curto ou de longo
prazo, perdas pelo que se gasta ou pelo que se deixa de ganhar e assim por diante.

E ainda em três diferentes categorias:
- gastos feitos pelo cidadão indiretamente, através de impostos e que são alocados direta ou indiretamente no combate ao crime;-gastos feitos diretamente pelos indivíduos ou empresas para a compra
do bem “segurança” ou perda de patrimônio direta em função do crime;- valores que deixam de ser
produzidos ou ganhos pela sociedade em razão do medo da violência/outros custos intangíveis.

A abordagem dos meios de comunicação estabelece uma dimensão para o problema que faz com que a ansiedade da população também se eleve e passe a exigir do poder
público o recrudescimento de medidas repressivas, o que pouco contribui para o aprimoramento da política pública de combate à violência e a criminalidade.
A importância do problema requer análises que superem a dicotomia repressão/
prevenção e, nesse sentido, existe uma tendência de se buscar teorias que auxiliem na
compreensão da causalidade da violência. A associação direta e exclusiva entre a exclusão social e violência, embora relevante, não é mais causa única e suficiente para elucidar
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o aumento da violência, que supera até mesmo as taxas de crescimento populacional.
Dentre as teorias que abordam as causalidades, merecem destaque as que levam em consideração a racionalidade dos agentes criminosos, que a intentam com a conduta obter
vantagens que somente serão auferidas se levados em conta os riscos e benefícios que
envolvem a ação.
Embora esta pesquisa não tenha por objeto elucidar fatores que possam apontar as
causas do aumento das práticas de atitudes violentas, assume-se que descobrir e representar a existência de algum padrão de regularidade espacial de ocorrência da violência na
região metropolitana de Goiânia, ou seja, que a espacialização dos atos de violência que
resultem em morte, possa contribuir de forma substancial para a orientação das políticas
voltadas à segurança publica e aumentar a eficiência dos recursos empregados em tal
finalidade incrementando assim, a racionalidade das políticas tanto preventivas quanto
repressivas.
O anuário 2015 do Fórum Nacional de Segurança Pública, publicado em agosto
do mesmo ano, aponta que entre 2009 e 2014, ou seja, em um período de cinco anos, a
incidência de homicídios dolosos no estado de Goiás teve um crescimento de 66,4%, saltando de 24,1 para 40,1 por 100 mil habitantes. O relatório aponta ainda, que entre 2009 e
2013 o gasto com policiamento sofreu redução em 0,5 ponto porcentual, de 9,1% (2009)
para 8,6% (2013), avançando em 2014 para 10,1% do total de despesas no orçamento do
estado A percepção da escassez de recursos públicos destinados a combater a violência
no país, notadamente na função informação e inteligência, que recebe porcentualmente
o menor investimento, ou seja, 0,73% do total, aumenta a convicção de que os estudos
que apontem a regularidade de incidência da violência possam ser considerados subsídios importantes à melhoria e racionalização das políticas voltadas à segurança pública.
Ademais, a divulgação de dados estatísticos é um pressuposto da gestão democrática da
segurança pública e, em um país com alto índice de violência policial, torna-se ainda mais
importante o fomento ao sistema de informações e que se traduzam em políticas transparentes e passíveis de controle pela população.
METODOLOGIA E DADOS
A estatística clássica pressupõe que as ocorrências relativas a um processo aleatório
qualquer sejam geradas independentemente tanto na dimensão temporal quanto na dimensão espacial. Além disto, é assumido ainda que em qualquer local do espaço ou tempo
observados, os eventos possam ocorrer com igual probabilidade.
Entretanto, a apresentação da associação dos conceitos de variável regionalizada e de processos estocásticos relativos a uma função aleatória, por Matheron (1971),
tornou evidente que pontos amostrados de um processo aleatório podem apresentar
relação de dependência espacial. Apresentado inicialmente no contexto de análise de
fenômenos físicos, o conceito pode, certamente, ser estendido à compreensão de situações relativas a qualquer processo aleatório espacializado. Nas ciências sociais é
perfeitamente plausível aceitar que a existência de relações de dependência espacial
possa governar a magnitude dos valores assumidos por determinados atributos socioeconômicos. Nesse sentido, a análise que negligencie a relação de dependência espacial,
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quando ela existe, não gera estimativas com variância mínima e, portanto, eficientes de
parâmetros populacionais.
A análise espacial enfatiza a possibilidade de mensurar variáveis georeferenciadas e
a partir detecção da eventual relação de dependência espacial entre as amostras, levantar
através de métodos alternativos de interpolação, informações tais como intensidade de
sua ocorrência ou a reconstrução de superfícies. Tais informações são úteis à compreensão da distribuição espacial do fenômeno. Evidentemente que o interesse sobre um dos
pontos supramencionados depende da natureza dos dados e do objetivo da pesquisa.
O procedimento inicial necessário ao tratamento de dados de SIG relaciona-se à
visualização e consiste, basicamente, na manipulação do banco de dados geográficos e na
elaboração de diferentes mapas cloropléticos que permitam explorar visualmente o objeto
de análise.
O passo seguinte contempla a análise exploratória com a geração de estatísticas
descritivas que caracterizam a natureza da distribuição espacial dos dados e o seu padrão de associação espacial sendo uma etapa essencial para ao processo de modelagem
dos dados.
E finalmente a modelagem que inclui os procedimentos de validação estatística e de
formulação de modelos de estimação.
Os dados utilizados neste trabalho são relativos ao período de 2009 e 2010 e são
oriundos de Boletins de Ocorrência da Policia Militar do Estado de Goiás. Eles dizem
respeito à relação de ocorrências criminais, por ano, que envolvam homicídios sendo relacionadas: a data, o número do boletim, o local da ocorrência, o instrumento utilizado, e a
motivação do ato. As observações foram georeferenciadas a partir da informação relativa
ao local da ocorrência do homicídio através da utilização do Software ARCGIS.
Geralmente a caracterização de um padrão de distribuição espacial de pontos pode
ser feita em termos dos efeitos de primeira e segunda ordem do processo aleatório. Os
efeitos de primeira ordem guardam correspondência com as variações do valor médio no
espaço, enquanto que, efeitos de segunda ordem são correspondentes à estrutura de dependência espacial, estando, portanto, relacionados à presença de autocorrelação espacial
das amostras.
Neste sentido pode-se afirmar que o interesse básico implícito na análise de efeitos
de primeira ordem é estimar a intensidade espacial dos pontos. Normalmente, o uso estimador como o de Kernel fornece uma medida adequada de intensidade das amostras espacializadas. Este procedimento permite caracterizar o padrão de distribuição dos pontos
no espaço e é levado a efeito a partir da seguinte especificação matemática:
λˆ (u ) =

n  d (u , u ) 
i , d (u , u ) ≤ τ
Σ k 
i

τ
2

τ i =1 
1

(1)

Em que ( τ≥ 0 ) é largura de banda que define os vizinhos do ponto a ser interpolado
 d (ui , u ) 
sendo definidora também do grau de alisamento da superfície gerada, e k 
 uma
τ


função de estimação.
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Os efeitos de segunda ordem dizem respeito à estrutura de autocorrelação espacial
e podem ser estimados de forma conveniente através da expressão:

Gˆ (h) =

{(

) }

β d ui , u j ≤ h
n

(2)

β refere-se à contagem de eventos até a uma distância h qualquer de um evento arbitrado, desta forma, a estatística Gˆ (h) corresponde à razão entre o número total de eventos na
região e o somatório dos vizinhos mais próximos de cada evento em que a distância seja
menor ou igual a valor de h arbitrado. O gráfico gerado por Gˆ (h) indica se existe evidência de interação entre os eventos.
A análise espacial utiliza a estrutura de autocovariância espacial que pode ser representada pelo semivariograma, o qual indica o grau de similaridade dos valores medidos da
variável regionalizada “Z” considerando a distância “h” entre os valores amostrados. Um
semivariograma pode ser representado graficamente plotando a semivariância γ(h) contra
uma distância h considerando a seguinte função:
1
2

γ (h) = Var{Z (xi ) − Z (xi + h )}

(3)

e estimada através de dados amostrados por:
1 n
2 i =1

γˆ (h) = n Σ {Z (xi ) − Z (xi + h )}2

(4)

Em que n representa números de amostras, e Z(xi) e Z(xi + h) são valores medidos
de xi separados por uma distância h. Na prática γˆ (h) é estimada a partir de um conjunto
de pontos amostrados extraídos de um Sistema de Informações Georeferenciadas – SIG.
O estudo da estrutura de correlação espacial constitui a etapa inicial necessária a
interpolação estatística da superfície através de krigeagem. Esta técnica tem como suporte
o conceito de variável regionalizada que pressupõe que os valores medidos de uma variável aleatória estejam distribuídos no espaço de acordo com alguma relação de dependência espacial cuja estrutura pode ser caracterizada pela covariância ou semivariografia
das amostras relativas ao fenômeno. Violação aos pressupostos de estacionaridade e de
isotropia do processo requer tratamento especial na geração de superfície por krigeagem.
Neste estudo serão adotados os pressupostos de estacionaridade intrínseca necessária à
construção do semivariograma e, de que o processo seja isotrópico. Em estudos do comportamento espacial de fenômenos socioeconômicos não chega a ser limitação mais séria
assumir que os processos sejam isotrópicos.
A estimativa do semivariograma gera os parâmetros necessários à especificação da
função de krigeagem necessária à construção da superfície de aproximação do fenômeno
estudado.
A relação dos modelos de maior utilização na especificação algébrica da função
semivariograma inclui, o exponencial, o gaussiano, o esférico e o modelo potência. A es, Goiânia, v. 2, n. 1, p. 113-123, jan./jun 2016.

117

colha de uma das especificações depende de verificação empírica relativa ao que melhor
se ajusta aos dados utilizados. Neste estudo, a escolha recaiu sobre o modelo esférico,
sendo ele o que melhor representou a estrutura de correlação espacial das observações.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A Figura 1 apresenta a espacialização do número de ocorrências relacionadas a
atos de violência que resultaram em mortes, por setores residenciais na cidade de Goiânia
nos anos de 2009 e 2010. Pode-se constatar que os setores com maior número de ocorrências estão concentrados na região central da cidade, mais especificamente, na região de
abrangência dos setores Pedro Ludovico, Centro e Campinas.
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Figura 1: Número de ocorrências por setor

Fora da região central observa-se a incidência importante de número de ocorrências
no Jardim Curitiba, Parque Industrial João Braz, Jardim Nova Esperança, Urias Magalhães, Criméia Leste, Região do Jardim Novo Mundo, Jardim América e Parque Amazônia e Faiçalville. A geração do mapa levou em consideração o centróide do polígono
formado por cada setor e refere-se tão somente a contagem do número de ocorrências de
homicídios registrados pelas autoridades competentes.
Não obstante o apelo visual que um mapa desta natureza possa proporcionar, ele
não gera informação sobre a forma como o fenômeno se comporta nas regiões limítrofes
ao setor. A geração de superfícies suavizadas pode levar a conclusões mais relevantes do
ponto de vista de espacialização da ocorrência do fenômeno.
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Figura 2: Inverso do quadrado da distância ponderada

As figuras 2 e 3 apresentam superfícies geradas a partir do uso de interpoladores
que utilizam alguma forma de ponderação. Na primeira o mapa foi gerado pela utilização
de uma função de ponderação dada pelo inverso do quadrado da distância entre os pontos
espacializados. O segundo utiliza estimadores de densidade não-paramétricos. Segundo
Camargo et alli (2004) estes estimadores supõem que a densidade do fenômeno varia
localmente de forma suave e, portanto, sem descontinuidade, o que permite uma melhor
representação da sua intensidade de ocorrência no espaço. Aqui o fator de ponderação,
utiliza um kernel estimator o qual necessita da definição de um raio de abrangência e de
uma função de suavização do fenômeno. Mesmo não utilizando do exame da estrutura
de correlação espacial, esta classe de interpoladores aproxima de forma conveniente a
natureza do processo aleatório.
Ambos os mapas indicam uma intensidade significativa de ocorrências de atos de
violência seguidos de morte na região que vai dos setores Pedro Ludovico, Centro e Campinas e que se estende, em menor intensidade até a região leste da cidade.
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Figura 3: Inverso da distância ponderada

Os mapas mostram ainda a presença importante de homicídios na região denominada Macambira/Cascavel, mais especificamente, nos setores Jardim Vila Boa e Rio
Formoso e Jardim Curitiba e Setor Finsocial na região Noroeste.
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Figura 4: Krigeagem esférico
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Não obstante a capacidade desta classe de interpoladores em gerar superfícies suavizadas com boa capacidade de caracterização espacial do fenômeno, a arbitrariedade na
definição do raio de busca e a incapacidade de ponderar a importância relativa da existência de clusters na geração de superfícies, fazem com que os interpoladores não determinísticos sejam preferíveis em relação aos primeiros.
A análise da variabilidade espacial das ocorrências de homicídios realizada a partir
do conjunto de parâmetros relativos aos efeitos pepita, contribuição e alcance, gerados
pelo semivariograma esférico foram levados a uma função de krigeagem ordinária, convertida em superfície contínua e que está representada na figura 4. A principal vantagem
a ser derivada pela krigeagem refere-se à possibilidade de, através do estudo da estrutura
de covariação das amostras, gerar superfícies suavizadas do fenômeno no espaço, que em
comparação com os procedimentos determinísticos, representam com melhor acurácia a
variabilidade espacial inerente ao fenômeno estudado.
As regiões mais claras do mapa mostram que os mais altos valores de ocorrências
de homicídios formam um corredor que se estende do Setor Faiçalville, Parque Amazônia, Jardim América, Setor Pedro Ludovico, estendendo para os Setores Sul e Central
indo até aos Setores Criméia Leste e Urias Magalhães. Nos Setores Aeroporto e Coimbra o número de incidências de homicídios perde um pouco de sua intensidade e volta a
crescer de forma importante novamente no Setor Campinas. O mapa mostra ainda que o
fenômeno tem uma intensidade relevante em parte dos Setores Universitário, e região do
Jardim Novo Mundo na direção leste da cidade.
Fora da região central as ocorrências de homicídios se mostraram marcantes também nos setores: Jardim Curitiba, onde ocorreu o maior índice de homicídios, Jardim
Nova Esperança, Vila Finsocial Chácaras Recreio São Joaquim na região noroeste, Recanto das Minas Gerais na região nordeste da cidade e Conjunto Vera Cruz e Parque Industrial João Braz mais ao leste. Deve-se ressaltar, porém, que a área “quente” é mesmo
a região mais central de Goiânia, que vai do Setor Pedro Ludovico, Centro e Campinas e
fora do Centro os setores sob influência do Jardim Curitiba.
O estudo não é conclusivo no sentido de avaliar as causas da disposição espacial das
ocorrências de homicídios nas chamadas “zonas quente”, até porque os dados não permitem diferir satisfatoriamente o objeto do crime, se relativo à pessoa, ou ao patrimônio e
ou a presença dos fatores criminogênicos concretos. Existem, no entanto, inúmeras referências teóricas que buscam a elucidação das causas da criminalidade, dentro de perspectivas que superem a dicotomia entre as causações de origem individual/social, de forma a
superar, por conseguinte a proposição dicotômica de políticas públicas de compensação/
repressão.
Cano e Soares (2002, apud Cerqueira e Lobão, 2004 p. 236), dividem em cinco
grupos, as principais abordagens teóricas relativas ao tema:
a) teorias que tentam explicar o crime em termos de patologia individual; b) teorias centradas no
homo economicus, isto é, no crime como uma atividade racional de maximização do lucro; c) teorias
que consideram o crime como subproduto de um sistema social perverso ou deficiente; d) teorias
que entendem o crime como uma conseqüência da perda de controle e da desorganização social na
sociedade moderna; e e) correntes que defendem explicações do crime em função de fatores situacionais ou de oportunidades.
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Os mapas apontam uma concentração de práticas violentas tanto em zonas de maior
densidade demográfica e presença de atividade comercial, como o caso dos setores Campinas, Pedro Ludovico, Setor Sul e Centro, quanto em zonas mais afastadas do centro onde
os serviços públicos essenciais são mais precários, como a região Noroeste, Jardim Curitiba
e Setor Finsocial e na grande região denominada Macambira/Cascavel, precisamente nos
setores Jardim América e Parque Amazônia. Os bairros populosos de média e alta renda,
como o Setor Bueno e Oeste, não integram as chamadas zonas “quentes” de concentração
de homicídios. É possível relativamente a esse primeiro “cluster” adotar como modelo de
explicação para o fator incidência, teorias que apontem tanto a racionalidade econômica
aplicada à obtenção de vantagens associadas à presença de fatores situacionais de oportunidade e, relativamente ao segundo, teorias que assumam como causas tanto a desorganização
social na sociedade moderna, quanto o crime como subproduto de um sistema social perverso ou deficiente. Teses que poderiam constituir uma agenda de pesquisas futuras.
CONCLUSÃO
A precariedade das estatísticas oficiais de criminalidade reflete muito mais o retrato
do processo de notificação do que propriamente às características e natureza do crime
realmente cometido, ainda assim, foi possível a partir dos dados disponíveis, caracterizar
o processo de disposição espacial dos atos de violência com vítimas fatais na região metropolitana de Goiânia nos anos 2009 e 2010.
Os mapas gerados a partir da construção de superfícies suavizadas com a utilização
de métodos alternativos de interpolação evidenciaram a existência de “áreas quentes” de
localização de ocorrências desta natureza. O estudo mostrou que partindo do Setor Faiçalville, Parque Amazônia, Jardim América, Setor Pedro Ludovico, Centro e Setor Urias
Magalhães onde o fenômeno ocorre com grande intensidade, é também alta a incidência de
homicídios nos setores Campinas e Jardim Curitiba. Fora da região central foi evidenciado
áreas de significativa intensidade nas regiões do Jardim Novo Mundo, Parque Industrial
João Braz Conjunto Vera Cruz, Jardim Nova Esperança, Vila Finsocial e Jardim Guanabara.
Deve-se ressaltar ainda que as aplicações de interpoladores tanto determinísticos
quanto não-determinísticos geraram resultados que se mostraram consistentes, ou seja,
mesmo padrão de disposição espacial das ocorrências de homicídios foi evidenciado por
ambos os métodos. Não obstante fica também evidente a qualidade do método não-determinístico em decorrência de sua maior capacidade de suavização da superfície por
ponderar a densidade das amostras por setor.
Mesmo considerando a importância de se estabelecer relações causais do padrão
de disposição espacial das ocorrências de homicídios, a metodologia de análise empregada permite tão somente detectar o seu padrão de localização do fenômeno no espaço.
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