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RESUMO 

 

 

 A percepção sobre a infraestrutura urbana e a incidência criminal em 
determinada comunidade não devem ser vistas meramente como algo estanque ou 
como um mero dado estatístico, mas como reflexo de um longo processo de 
interação entre a comunidade em si e os entes governamentais. Desta sorte, foi-se 
remontado o panorama socioeconômico e cultural de quatro comunidades da cidade 
de Salvador, quando das suas origens, desenvolvimento da infraestrutura urbana e 
da incidência criminal, a saber os bairros da Boca do Rio, Imbuí, Pituba e Nordeste 
de Amaralina. Os diferentes marcos e processos históricos destas comunidades 
refletiram realidades singulares quanto a cultura, economia, valores sociais, saúde, 
educação e sensação de segurança. Observou-se também que os índices de 
Crimes Violentos Letais intencionais e os índices de Crimes Violentos contra o 
Patrimônio, são apresentados de maneira diversas em comunidades que tiveram 
maior ou menor participação dos entes públicos no convívio social, na garantia do 
exercício da cidadania e dos níveis de prevenção da violência.  

 

 

Palavras-chave: Infraestrutura urbana; Sensação de segurança; Espaço público; 

Salvador. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A partir do séc. XIX o fenômeno da urbanização tomou grandes proporções 

em todo o território nacional. O crescimento populacional, o êxodo rural e o aumento 

da qualidade de vida proporcionaram o surgimento de novos centros urbanos, bem 

como o crescimento dos centros já existentes.  

 Neste sentido, a questão da melhoria do espaço urbano tornou-se um fator 

preponderante para vida em sociedade. Contudo, as desigualdades nos espaços 

urbanos passaram a ser um desafio para a administração pública, havendo um 

empobrecimento gerado não apenas pela economia, mas pela organização do 

território pelo poder político (SANTOS, 2013, p. 195). 

 

 Em tal processo percebe-se uma negação da cidadania concreta a 
boa parte da população. "a igualdade dos cidadãos supõe, para todos, uma 
acessibilidade semelhante aos bens e serviços, sem os quais a vida não 
será vivida com aquele mínimo de dignidade que se impõe (SANTOS, 2013, 
p. 196).  

 

Ainda segundo Milton Santos, Não há cidadania quando se suprime o 

componente territorial.   

 A complexa e acelerada urbanização com elevadas assimetrias 

socioeconômicas, colaboraram para o estabelecimento de conflitos sociais, gerando 

um estado de medo da violência e o processo de "condominiarização" das cidades 

brasileiras. A "fuga para condomínios" passou a ser característica marcante no 

processo de metropolização iniciada nos anos 70.  

 Como consequência a desigualdade na expansão urbana foi então um marco 

no processo que acarretou como consequência uma sensação de medo em diversos 

espaços públicos. Normalmente esquecida ou colocada em segundo plano, a 

questão urbanística tem crescido em importância quando se pensa em segurança 

pública (CERQUEIRA, 2014, p. 52). 

 A cidade de Salvador é um grande exemplo desse processo de 

desenvolvimento urbano desordenado. A cidade sofreu um processo de expansão 

imobiliária com grandes investimentos. Estes investimentos visavam a proporcionar 
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conforto e segurança para pequenos grupos enquanto a maior parte da população 

ficou alijada do processo de melhoria urbana. 

 O aspecto topográfico da cidade permite que estas questões não passem 

despercebidas, pois evidenciam como as áreas periféricas e populares são dispares 

em relação a outras áreas da cidade onde o capital imobiliário atraiu recursos 

públicos para melhorias na infraestrutura.  

 No século XX a partir dos anos 80, o crescimento da cidade de Salvador 

sofreu um processo de territorialização das suas áreas. Esta ocupação rápida e 

desordenada, proporcionou a concentração das chamadas “mares de pobreza” e 

outras de “ilhas de riqueza” (SOARES, 2009, p. 89). 

 É neste cenário urbano que se evidencia os conflitos sociais das cidades e as 

questões referentes a violência. Neste aspecto ganha relevância para este trabalho 

o imaginário social sobre a sensação de segurança nos espaços públicos.  

 Uma vez que o capital empregado na infraestrutura urbana busca propiciar 

entre outras coisas, a segurança. Segundo Ferreira a segurança, ou a sensação de 

estar seguro, reflete a intensidade da apropriação de um espaço e isso varia com o 

nível de relação estabelecido entre as pessoas e seu entorno (FERREIRA, p. 10).  

 Contudo, é necessário identificar os principais aspectos da criação e 

desenvolvimento da estrutura do espaço urbano de Salvador, e sua relação com a 

incidência criminal. Não obstante, é necessário verificar se a existência ou a 

ausência da intervenção estatal no planejamento do espaço urbano com ênfase na 

segurança na maior parte da cidade de Salvador contribui para os índices de 

práticas criminosas.  

 Deste modo, buscando ir além de meras políticas pragmáticas de 

constatações estatísticas, os centros acadêmicos de todo o país vêm desenvolvendo 

pesquisas nas áreas de prevenção da violência e da gestão pública, a fim de 

investigar as causas da crescente sensação de insegurança que está instalada na 

sociedade brasileira e em especial na cidade de Salvador, alvo desta abordagem.    

 Assim sendo, analisaremos as relações existentes entre os investimentos 

públicos em infraestrutura urbana e a sensação de segurança nos bairros do 

Nordeste de Amaralina, Pituba, Boca do Rio e Imbuí. Tais investimentos refletem a 

importância que cada comunidade possui no cenário político-social para os entes 
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governamentais. A ausência de espaços públicos, ou seja, de infraestrutura básica 

como: escolas, iluminação pública, arruamentos, saneamento básico, construção de 

praças e quadras, reflete na sensação de insegurança para a sociedade local, pois 

não percebe a presença do Estado como mecanismo promotor e garantidos de 

espaços públicos. 

 Neste trabalho será analisado a transformação urbana dos bairros Imbuí, 

Pituba, Nordeste de Amaralina e Boca do Rio e a incidência de criminalidade. Para 

tal, identificaremos o processo de formação dos bairros, as áreas com investimento 

diferenciado em infraestrutura no período de 2012 a 2015, correlacionando com a 

mancha criminal dos mesmos, correlacionando a infraestrutura urbana com a 

incidência criminal. 
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1 METODOLOGIA 
 

1.1 CRITÉRIO DE INCLUSÃO DE BAIRROS E PERÍODO DE ANÁLISE 

 

 A proposta deste trabalho se baseia na análise de quatro comunidades 

vizinhas, que estão localizam em áreas centras da cidade de Salvador, destacando 

seus aspectos de formação e a incidência de crimes violentos. Os Bairros do Imbuí e 

Pituba são considerados áreas nobres de Salvador enquanto que os bairros da Boca 

do Rio e Nordeste de Amaralina são considerados como bairros pobres. Nesta 

abordagem não nos cabe tratar sobre bairros centrais e periféricos, mas sobre 

bairros com realidades socioculturais totalmente diferentes, afastando assim os 

aspectos de análise de bairros periféricos e dando enfoque aos processos de 

formação de tais comunidades e a incidência de crimes violentos. 

 

1.2 DESENHO DO ESTUDO 

 

 Foi realizado um estudo exploratório para compreensão das transformações 

do espaço habitado, utilizando análise documental e bibliográfico dos registros 

fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública dos bairros do Imbuí, Pituba, Boca 

do Rio e Nordeste de Amaralina do município de Salvador do Estado da Bahia, bem 

como visita nos espaços urbanos. Caracterizou-se o processo de formação, a 

infraestrutura e os índices de CVLI e CVP referente ao período de 2012 a 2015 

destes bairros, assim como foi verificado uma possível associação entre incidência 

criminal e infraestrutura dos mesmos. 

1.3 OBTENÇÃO DE DADOS  

 

 Para obtenção dos dados de formação dos bairros dos bairros do Imbuí, 

Pituba, Boca do Rio e Nordeste de Amaralina do município de Salvador do Estado 

da Bahia foi realizada uma pesquisa documental indireta através de pesquisa 
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bibliográfica em artigos científicos, monografias, dissertações e livros. As fontes de 

pesquisa utilizada para obtenção de dados da infraestrutura urbana dessas regiões 

foram os registros da CONDER (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado 

da Bahia) e para obtenção do CVLI e CVP foi utilizado o sistema de dados 

estatísticos da SIAP da Secretaria de Segurança Pública referente ao período de 

2012 a 2015. 

1.4 ANÁLISE DE DADOS  

 

 Buscou-se compreendes a evolução da criminalidade no período da pesquisa, 

por meio do método estatístico, método de análise geográfica aplicando-se as 

técnicas de georeferenciamento e cartográfico do território e da criminalidade. 
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2 TERRITÓRIOS E ESPAÇOS DA CRIMINALIDADE 

 

2.1 PROCESSO DE FORMAÇÃO  

 

Entender as origens dos espaços urbanos e suas transformações não é uma 

tarefa fácil, haja vista, que tal fenômeno envolve inúmeras variáveis ao longo do seu 

processo de desenvolvimento. 

Analisar o modo com que determinadas comunidades foram formadas e 

desenvolvidas as relações sociais nos seus primeiros anos de sua formação, nos 

permitirão compreender padrões comportamentais, culturais, econômicos, religiosos 

e sociais nos dias correntes.  

As atuais características dos bairros da cidade de Salvador são tão diversas 

quanto seus processos de formação, não sendo difícil de se perceber o constante 

contraste entre bairros ricos e pobres, estruturados e sem infraestrutura alguma. 

Nesta conjuntura percebe-se o surgimento de alguns bairros mediante existência de 

plano de expansão de áreas nobres, os quais estavam previstos em programas 

governamentais de ocupação e ordenamento do solo, a construção de conjuntos 

habitacionais para atender aos interesses de determinados grupos empresariais, 

migração de parte da população carente de uma cidade para outra ou dentro de uma 

mesma cidade, sendo que este fenômeno, em sua grande maioria se dá pela 

ocupação de áreas periféricas. 

A presente conformação sociogeográfica da cidade do Salvador se deve, 

entre outros motivos, a um crescimento paulatino, espontâneo e desestruturado de 

comunidades carentes. Tal crescimento se deu mediante ocupação desordenada do 

solo em áreas, até então, de pouca importância para os órgãos governamentais, e 

que por muitos anos, não tiveram guarida nos planos de urbanização e crescimento 

do município. 

A estruturação urbana e morfológica é de tão grande importância que 

algumas cidades Norte Americanas e Japonesas ao longo dos anos vêm adotando 

algumas práticas de reestruturação dos espaços urbanos com a demolição e 
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reestruturação de bairros inteiros, a fim de que possam atender as novas demandas 

socioeconômicas de cada região. Em alguns casos, muitas destas intervenções 

estatais foram provocadas pela necessidade de diminuir o déficit habitacional de 

alguns bairros, em que estruturas habitacionais mais simples e desordenadas deram 

lugar a novos complexos habitacionais providos de total infraestrutura.    

Ao se estudar as relações existentes numa comunidade, os pesquisadores 

devem se aproximar ao máximo dos aspectos socioeconômico, culturais e políticos 

formadores da comunidade, sabendo que tais aspectos desempenharam papeis 

relevantes contemporaneidade.  

 Neste diapasão, torna-se fundamental conhecer os processos de formação da 

cidade de Salvador, e suas implicações nas estruturas de bairros. Para tal, 

analisaremos a formação dos bairros dos bairros da boca do Rio, Imbuí, Pituba e 

Nordeste de Amaralina. 

 

2.1.1 Processo de Formação do bairro do Imbuí 
 

Em 1978, surge o bairro do Imbuí, inicialmente como um conjunto habitacional 

planejado, composto por prédios altos em meio a um ambiente bucólico entre dunas, 

rios e lagos (Figura 1). Tal bairro, em sua grande maioria, era habitado por 

funcionários do Polo Petroquímico de Camaçari 

Figura 1 – Foto do Bairro do Imbuí – 1980 

  

Fonte: SANTOS et. al., 2010. 

 Sua expansão territorial (Figura 2) foi realizada gradativamente em direção ao 

bairro do Rio das Pedras, atualmente incorporado ao imbuí (Figura 3), devido à 
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grande procura da classe média por condições melhores de moradia e investimento, 

tornando-se assim um ótimo lugar para morar e investir em negócios que 

futuramente iriam alterar algumas características do bairro. 

Figura 2 - Lançamento de efluentes e resíduos sólidos ao longo do Rio das 

Pedras.  

 

Fonte: Pedras:http://nossabocadorio.blogspot.com.br/2011/04/o-rio-das-pedras.html 

 

Em 2008, a instalação de diversas barracas de médio e grande porte sobre 

uma adutora da Embasa, gerou inúmeras lides entre a referida concessionária e os 

proprietários das barracas. Tal questão só foi resolvida alguns anos depois na 

gestão do então prefeito de Salvador João Henrique, o qual transferiu as barracas 

para uma nova estrutura construída sobre o canal do Imbuí. (Figura 4). Tal estrutura 

foi projetada não só para comportar as referidas barracas, mas para proporcionar 

um espaça do lazer e entretenimento com a criação de quadras poliesportivas, pista 

de skate e espaço para eventos.  
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Figura 3– Demarcação geográfica do bairro da Imbuí.  (SANTOS et al.2010). 

 
      Fonte: SANTOS et. Al. 2010. 

 De bairro pacato e residencial, o Imbuí foi pouco a pouco se tornando um 

bairro populoso, badalado e de forte comércio que atende as mais diversas 

demandas da comunidade local, como também de tantos outros residentes de 

Salvador (Figura 4).  

 Atualmente, nesta região é possível encontrar uma diversidade de 

empreendimentos, como: bares, restaurantes, centros médicos, igrejas, centros 

empresarias, shoppings centers, áreas de lazer gratuitas. Além disso, pode ser 

observada a existência de práticas culturais fomentadas pela atual gestão do 
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município promovendo feiras de gêneros alimentícios, artesanatos e festas 

populares. 

Figura 4. Foto atual após intervenção do município cobrindo e alocando as 

barracas para o canal 

 

Fonte: http://nossabocadorio.blogspot.com.br/2011/04/o-rio-das-pedras.html 

 

2.1.2 Processo de Formação do bairro do Boca do Rio 
 

 Se remontarmos as origens do que hoje é o bairro da Boca do Rio, nos 

depararemos com uma comunidade simples e pobre que vivia na orla de Salvador, 

cujas habitações eram rudimentares e sem nenhuma infraestrutura. A sociedade 

mais remota que ali vivia dependia da pesca e de relações escravistas que ocorriam 

na Casa de Pedra, antiga senzala, localizada próximo do atual aeroclube.  Com o 

passar dos anos a região de dunas foi pouco a pouco sendo frequentada por artistas 

e pessoas influentes da época, que desfrutavam dos barres existentes na região.  

Com o advento do aeroporto e da base aérea localizados em área onde 

atualmente se encontra o aeroclube, a região passou a ser frequentada por militares 

das forças armadas, os quais passaram a residir na região gerando um aumento na 

população do bairro. A contribuição dos militares se evidência ainda mais devido ao 

nome de batismo de uma das ruas mais antigas bairro: Tenente Gustavo dos 

Santos. No entanto, o bairro só teve seu real crescimento com a desapropriação por 
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parte da prefeitura das casas de moradores pobres da região da Ondina, atualmente 

considerada área nobre de Salvador.  

 

As atuais características da Boca do Rio têm origem na década de 1960, 
quando antigos moradores das localidades “Bico de Ferro” e “Alto de 
Ondina” foram transferidos para este bairro, por conta de uma intervenção 
da prefeitura naquela área. (SANTOS et. al. 2010, p. 218). 

 

Notamos que desde a sua origem o bairro da Boca do Rio foi marcado por 

questões de desigualdade e de segregação social, onde grande parte das áreas 

foram ocupadas de maneira irregular e sem infraestrutura adequada para o 

surgimento do bairro. 

Figura 5 – Demarcação geográfica do bairro da Boca do Rio.   

                   

Fonte: SANTOS et. Al. 2010. 
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2.1.3 Processo de Formação do bairro do Pituba 
 

O bairro da Pituba é considerado um dos bairros mais tradicionais e nobre do 

município de Salvador. A nomenclatura do bairro tem origem Tupi, o qual faz 

alusão a brisa devido à proximidade com a orla marítima de Salvador. 

 Suas origens remontam o século XVI, onde havia uma fazenda de 

propriedade do conde de Castanheira. 

No século XIX, a Fazenda Pituba ainda não possuía expressividade no 

cenário social, sendo apenas uma grande costa de cultivo de coqueiros e outros 

plantios. Apenas em 1918, Manoel Dias da Silva, o proprietário da referida 

região, iniciou um projeto de estruturação do bairro da Pituba, tendo como 

primeiro investimento a criação do Loteamento Cidade Luz, onde atualmente se 

localiza a Praça Nossa Senhora da Luz (SANTOS et al.,2010). 

 Até a década de 40 as vias de acesso ao bairro eram bem restritas, sendo 

feitas apenas pelo bairro de Brotas ou por Amaralina onde a condução era feita 

com auxílio de um bonde que ia até o atual largo das baianas. 

 Já na década de 50 o bairro da Pituba ganhou dois grandes aliados na 

estruturação da comunidade: a construção do colégio Militar do exército 

Brasileiro e da Igreja Nossa Senhora da Luz, padroeira do Bairro. 

 Somente a partir da década de 60, quando esse bairro passou a ser 

subdistrito de Amaralina, começou a viver um ritmo acelerado de estruturação 

com a criação das Avenidas Paulo VI e Antônio Carlos Magalhães e Tancredo 

Neves, além da expansão do comércio que trouxe escolas, restaurantes, bares, 

clínicas, teatros, entre muitas outras variedades de comércio e lazer. 

 Ainda segundo Santos et. al. a criação do Parque Júlio César, conjunto 

habitacional, foi um importante empreendimento na consolidação do bairro.  

 Hoje, a Pituba cresceu ainda mais em importância para a cidade de Salvador, 

além de ser uma das áreas mais cobiçadas, para moradia pela classe média, é 

um importantíssimo centro que oferece uma variedade serviços, tais como: 

hospitais, colégios, igrejas, clubes, praças esportivas, teatros, dentre tantos 

outros serviços sociais e de lazer. 
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 Mesmo com o grande avanço em infraestrutura e consequente verticalização 

do bairro, o mesmo mantem algumas áreas de paisagens naturais como a lagoa 

vela Branca e o Parque Joventino Silva (Figura 6). 

Figura 6 – Demarcação geográfica do bairro da Pituba. 

 

Fonte: SANTOS et al.,2010. 
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2.1.4 Processo de Formação do bairro do Nordeste de Amaralina 
 

O bairro do Nordeste de Amaralina surgiu no final do século XIX quando 

fazendeiros da região iniciaram um processo de loteamento de suas terras, 

assentando trabalhadores que saíram do interior do estado para trabalhar nas 

fazendas, os quais executavam as atividades de plantio, colheita, segurança e 

atividades domesticas (SANTOS et al., 2010). 

No entanto, segundo a AMNA: Associação de Moradores do Nordeste de 

Amaralina, o bairro teve sua origem por volta do século XIX na colônia de 

pescadores do bairro do Rio Vermelho. Com a ocupação de região pela classe 

burguesa, os pescadores que ali residiam foram obrigados a ocupar áreas 

periféricas onde atualmente está localizado o bairro de Nordeste de Amaralina. 

A ocupação do bairro do Nordeste de Amaralina se deu mediante duas frentes de 

ocupação, sendo a primeira conduzida pelo então proprietária da, o Sr. Amaral, que 

loteou parte da fazenda a baixo custo e a segundo mediante processo de invasão 

pela população carente da época. 

O que sabemos é que independente das discordâncias existente quanto a origem 

dos primeiros moradores do bairro, ambos retratam a precariedade das condições 

socioeconômicas dos primeiros habitantes e a total falta de infraestrutura do bairro. 

Ao longo do tempo, o bairro foi se consolidado como um reduto de práticas 

culturais através da capoeira de Mestre Bimba e o samba, muito comum aos finais 

de semana. 

Atualmente, podemos destacar a 28º Delegacia de Polícia, a 40ª CIPM, a 

Unidade Básica de saúde Professor Sabino Silva, a Farmácia Popular do Brasil e os 

colégios Carlos Santana, Anita Barbuda e Polivalente, como os principais entes 

públicos que compõem o bairro. 

Segundo dados do IBGE 2010, o bairro de Nordeste de Amaralina conta com 

uma população de 77.024 mil habitantes de baixa renda e que em sua grande 

maioria é constituída de pessoas afrodescendentes. 

Em nota, o blog do centro comunitário do bairro publicou que problemas como a 

alta taxa de desemprego, a falta de qualidade das escolas, o estado de precarização 
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dos serviços de saúde, saneamento básico, a violência policial, e o elevado tráfico 

de drogas são considerados problemas crônicos na comunidade. 

Figura 7 – Demarcação geográfica do bairro Nordeste de Amaralina.   

 

Fonte: SANTOS et al.2010. 
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3 A PREVENÇÃO SOBRE A PERSPECTIVA DO ESTADO E DA SOCIEDADE 

 

3.1 DA PREVENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA 
 

 Entende-se por prevenção da criminalidade como sendo um conjunto de 

iniciativas tomadas pelos cidadãos e pelo governo na tentativa de mitigar e/ou 

impedir que a ação criminosa ocorra sobre si ou sobre outrem.  

 Nota-se que ao longo de toda a história, indivíduos e sociedades, por mais 

remotas que fossem, desenvolveram mecanismos de autoproteção contra as 

intempéries do ambiente, ações biológicas, ações hostis de outras sociedades e de 

dos seus próprios indivíduos. Sob esta mesma perspectiva de prevenção, a 

sociedade moderna vem desenvolvendo mecanismos voltados ao ambiente físico e 

social, os quais podem aumentar o risco da violência, ou seja, dos fatores de risco 

ou mitigar, dos fatores de proteção. Segundo o Ministério da Justiça, quanto mais 

cedo forem implantadas ações e estratégias na estrutura da sociedade com o 

objetivo de reduzir a incidência de crimes e violências e a pré-disposição dos 

indivíduos, mais efetiva serão estas ações de prevenção. Por ser o crime e da 

violência um fenômeno complexo e multicausal, bem como a sua prevenção, houve 

a necessidade de se sistematizar o estudo da prevenção sobre diversos aspectos 

que vão desde a formação do indivíduo no âmbito familiar (prevenção primária) a 

sua interação com a sociedade (prevenção secundária) e práticas criminosas e 

violentas (prevenção terciária).  

 A prevenção primária ocorre ainda na primeira infância do indivíduo, que vai 

de zero a três anos, a qual se refere a fatores relativos a formação do indivíduo no 

seio familiar e as correlações existentes com as práticas delituosas na fase posterior 

à segunda infância e fase adulta, entendendo que, quanto mais efetivas forem as 

competências parentais na infância, menos expostos a fatores de risco o indivíduo 

estará sujeito. Na prevenção secundária, as estratégias e técnicas estão voltadas 

para grupos de indivíduos expostos à situações e fatores de risco e estado de 

vulnerabilidade, ou seja, mais suscetíveis a práticas de crimes e violência. O foco de 

tais ações está voltado a jovens que abandonaram os estudos e que se envolveram 
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de algumas sorte com gangues. A prevenção de vítimas impotências também está 

inclusa na prevenção secundária, a qual visa reduzir o grau de vitimização dentro de 

uma comunidade. Já na prevenção terciária as estratégias e ações estão voltadas 

para os indivíduos que cometeram crimes, violências ou que foram vítimas destas, 

tendo por meta prevenção da reincidência e propondo reabilitação, tratamento e 

reinserção social.  

Tais medidas podem ser vistas na implementação de políticas de segurança 
implementadas para prevenir novos atos de terrorismo, como os ataques 
de 11 de setembro de 2001. Uma das técnicas aplicadas para prevenção 
terciária é a Prevenção Situacional do Crime. (ABRACRIM, 2016). 

 

 3.2 OS ASPECTOS DA TRANSFORMADORES DO ESPAÇO URBANO E 
PREVENÇÃO SITUACIONAL  

 

 Em todo o mundo existem diversos estudos correlacionando a ocorrência de 

crimes e os espaços urbanos, demostrando que a ocorrência daqueles se dá de 

modo diversa dentro do espaço das cidades. Ao se comparar as práticas delitivas 

ocorrentes nos centros das cidades em relação as práticas cometidas nas regiões 

periféricas de uma mesma cidade, pode-se notar uma grande diferença quanto ao 

número de ocorrências e as modalidades de crimes praticadas nestas áreas. Sabe-

se que algumas regiões são recorrentes em práticas criminosas violentas. 

 Segundo Spelman et. al.(1982), no estudo e nas ações para prevenção de 

práticas violentas deve-se dar especial atenção aos locais onde os crimes são 

recorrentes (hot spots), pois observa-se a existência de uma relação entre o 

ambiente e a ocorrência de determinados crimes. Segundo o Ministério da Justiça, 

tanto no Brasil quantos em outros países foi verificada que a implantação de 

programas e ações que restringiam o consumo de bebidas alcoólicas resultou na 

diminuição exponencial das taxas de crimes violentos. Ações envolvendo maior 

fiscalização dos horários de funcionamentos, emissões de alvará e rígido controle de 

venda de bebidas para menos de dezoito anos poderiam produzir efeitos 

significativos em comunidades onde os crimes violentos ocorrem em 

estabelecimentos onde há consumo de bebidas alcóolicas. Ao conjunto destas e 

outras ações dar-se o nome de Prevenção Situacional do Crime (PSC), a qual 

reconhece que determinadas circunstâncias, oportunidades, favorecem a ocorrência 



26 

 

de crimes. Desta forma são desenvolvidos estratégias e métodos para prevenir 

delitos, criando cenários desfavoráveis que impeçam ou reduzam as ações de 

infratores.   

 A prevenção situacional utiliza-se de ferramentas como a estatística e 

georeferrenciamento na produção de mapas da criminalidade, bem como o 

geoprocessamento para o tratamento dos dados coletados. Tais ferramentas 

metodológicas proporcionam uma substancial redução dos gastos públicos e geram 

ações mais efetivas na prevenção de crimes. 

  

 Os mapas georeferenciados também apresentem outros dados, como 
as ações desenvolvidas pelos poderes públicos em outras áreas (cultura, 
esporte, lazer, saúde, por exemplo), equipamentos públicos existentes, 
dados socioeconômicos, urbanos, demográficos, entre outros, possibilitando 
que as informações destes mapas se sobreponham como transparências, e 
os gestores possam identificar em cada área de concentração de crimes e 
violência, se o Estado está ou não presente e em que condições, (Senasp, 
2005). 

   

 Além de se catalogar todas as benfeitorias do Estado em determinada 

comunidade, se faz necessário registrar todas as ações desenvolvidas por ONGs, 

centros culturais, igrejas e sociedade civil, os quais prestam serviços para a 

comunidade melhorando seu estado de bem-estar.  

 Na prevenção, também se faz necessário conhecer outros fatores a nível do 

indivíduo que podem colaborar com a práticas criminosas tais como: o desejo e/ou 

motivações que levam determinadas pessoas à cometerem crimes; a oportunidade, 

chance ou conveniência; e conhecimentos específicos de ferramentas e artefatos 

que possam favorecer a ocorrência do crime. 

 Alguns estudos demonstram que antes de um indivíduo cometer um crime, é 

formado no seu subconsciente ponderações que poderão favorecer ou não o 

cometimento de determinados crimes.   

 Com base nesta perspectiva foi desenvolvida a equação do crime tem-se que: 
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 Onde a decisão ou não pelo cometimento do crime si dá pela razão entre o 

sucesso ou êxito percebido (Sp) vezes o ganho percebido (Gp) dividido pelo (Rp) 

risco percebido vezes a (Pp) Punição percebida. 

 Quando o índice D for maior que 1 (um), o cometimento do ilícito se torna 

atrativo para o criminoso e quando menos que 1 (um) o cometimento do ilícito se 

torna menos atrativos com riscos de punição maior. Com base na análise destes 

fatores elencados acima, os entes governamentais e sociedade civil podem 

desenvolver estratégias voltadas a prevenção situacional do crime implementando 

ações e projetos que visem o aumentar o denominador desta equação, ou seja, 

tornar o cometimento de práticas criminosas menos atrativas, aumentando os riscos 

percebidos e a punição percebida. Algumas ações podem ajudar na redução da 

criminalidade, tais como:  

 

Criar, implementar e monitorar um plano nacional de ação para a prevenção 
da violência; Melhorar a capacidade de coleta de dados sobre a violência; 
Definir prioridades para apoiar a investigação sobre as causas, 
consequências, custos e prevenção da violência; Promover ações de 
prevenção primária; Fortalecer as respostas às vítimas de violência; Integrar 
a prevenção da violência nas políticas sociais e educacionais, e, assim, 
promover o igualdade social; Aumentar a colaboração e troca de 
informações sobre a prevenção da violência; Promover e monitorar a 
adesão aos tratados internacionais, leis e outros mecanismos para 
proteger os direitos humanos; Buscar respostas práticas e 
internacionalmente acordados pertinentes ao uso drogas e ao comércio 
global de armas. (ABRACRIM,2016). 

 

  A matriz de etapas pode ser utilizada na seleção de programas de combate a 
crimes e a violência: 

 

3.3 ÍNDICES DE CVLI E CVP NO PERÍODO DE 2012 A 2015 

 

O ano de 2011 foi um marco no desenvolvimento da gestão da segurança 

pública no Estado da Bahia. Neste período, a câmara dos deputados aprovou leis e 

decretos com o intuito de melhorar e inovar o ferramental jurídico no combate e 

prevenção da violência estabelecendo programas, metas, ações, indicadores de 

criminalidade e produtividade. 
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Em setembro de 2011, foi aprovada a lei nº 12.357, que instituiu o Sistema de 

Devesa social e o Programa Pacto pela Vida, que desde então vem sendo o grande 

balizador das ações Governamentais no que tange as ações de preservação da 

vida. 

 Segundo Reis (2013), O programa Pacto pela Vida se fundamentou numa 

nova metodologia de planejamento, criando as Regiões Integradas de Segurança 

Pública - RISP’s e as Áreas de Integração de Segurança Pública – AISP’s (Figura 8), 

com o intuito de melhoras os resultados das ações mediante integração dos órgãos 

de cada AISP. 

Figura 8 -  Observatório de Segurança Pública do Estado da Bahia (OSPBA). 

 

Fonte: Portal SSP-BA 

 O programa Pacto pela Vida não se restringe as ações governamentais, 

sendo uma aliança firmada com a sociedade civil como um todo, os quais 

empreendem esforços para a redução dos índices de Crimes Violentos Letais 

Intencionais – CVLI e os Crimes Violentos Contra o Patrimônio - CVP, aumentando a 

efetividade do programa mediante ações transversais (Silva, 2014) 

Os Crimes Violentos Letais Intencionais correspondem a tipos penais tais 

como: Lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e homicídio doloso, 

enquanto que os Crimes Violentos Contra o Patrimônio englobam as modalidades 

de roubo, extorsão mediante sequestro e sequestro por engano (Gomes, 2014). 
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Em dezembro de 2011, outro mecanismo jurídico é aprovado pelo governo do 

Estado, estabelecendo os índices de CVLI e CVP, como indicadores estratégicos de 

controle da criminalidade, de modo a quantificar o desempenho do Programa Pacto 

pela Vida (REIS, 2013).  

Apenas em 2012 os dados georeferrenciados e geoprocessados começaram a 

ser divulgados, tendo se a localização exata do cometimento de crimes violentos 

intencionais letais e crimes violentos contra o patrimônio. As tabelas 01 e 02 foram 

fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, onde são representados 

os índices de CVLI e CVP, para os bairros do Imbuí, Boca do Rio, Pituba e Nordeste 

de Amaralina entre os anos de 2012 e 2015.  

 

Tabela 01. Série histórica da incidência de CVLI nos bairros. (Siap / SSPBA 2012-2015) 

 

 

Tabela 02. Série histórica da incidência de CVP nos bairros. (Siap / SSPBA 2012-

2015) 
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4 ANÁLISE DA INTERFACE DA PREVENÇÃO 

 

4.1 ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA URBANA COM A INCIDÊNCIA 
CRIMINAL 

 

 Com base nos dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública e as 

referências bibliográficas relativas aos bairros em estudos pode-se inferir que os 

maiores índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (Tabela 01) ocorridos entre 

os anos de 2012 e 2015 foram registrados nos bairros da Boca do Rio e Nordeste de 

Amaralina, enquanto que, os maiores índices de Crimes Violentos Contra o 

Patrimônio (Tabela 02) foram registrados nos bairros do Imbuí e Pituba. 

 A partir destes dados, pode-se verificar como os índices de CVLI e CVP 

variaram quando comparados bairros a bairros para um mesmo período. 

  

CVLI entre os bairros da Boca do Rio e Imbuí: 

 Em 2012 o número de ocorrências de CVLI no bairro da Boca do Rio foi 

90,6% maior do que no bairro do imbuí; 

 Em 2013 o número de ocorrências de CVLI no bairro da Boca do Rio foi 

86,7% maior do que no bairro do imbuí; 

 Em 2014 o número de ocorrências de CVLI no bairro da Boca do Rio foi 75% 

maior do que no bairro do imbuí; 

 Em 2015 o número de ocorrências de CVLI no bairro da Boca do Rio foi 

61,5% maior do que no bairro do imbuí; 

 

CVP entre os bairros da Boca do Rio e Imbuí: 

 Em 2012 o número de ocorrências de CVP no bairro da Boca do Rio foi 8,3% 

maior do que o bairro da Imbuí; 

 Em 2013 o número de ocorrências de CVP no bairro da Boca do Rio foi 4,8% 

maior do que o bairro da Imbuí; 

 Em 2014 o número de ocorrências de CVP no bairro da Boca do Rio foi 1,2% 

maior do que o bairro da Imbuí; 
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 Em 2015 o número de ocorrências de CVP no bairro da Boca do Rio foi 35% 

maior do que o bairro da Imbuí; 

 

CVLI entre os bairros do Nordeste de Amaralina e Pituba. 

 Em 2012 o número de ocorrências de CVLI no Nordeste de Amaralina foi 

42,9% maior do que no bairro da Pituba; 

 Em 2013 o número de ocorrências de CVLI no Nordeste de Amaralina foi 

72,9% maior do que no bairro da Pituba; 

 Em 2014 não houve variação no percentual de ocorrências de CVLI entre os 

bairros de Nordeste de Amaralina e Pituba; 

 Em 2015 não houve registro de CVLI no bairro do Nordeste de Amaralina, 

enquanto que no bairro da Pituba houve uma redução de 33% em relação 

ao seu próprio índice do ano anterior; 

 

CVP entre os bairros do Nordeste de Amaralina e Pituba. 

 Em 2012 o número de ocorrências de CVP no Nordeste de Amaralina foi 

91,7% menor do que no bairro da Pituba; 

 Em 2013 o número de ocorrências de CVP no Nordeste de Amaralina foi 

89,3% menor do que no bairro da Pituba; 

 Em 2014 o número de ocorrências de CVP no Nordeste de Amaralina foi 

91,1% menor do que no bairro da Pituba; 

 Em 2015 o número de ocorrências de CVP no Nordeste de Amaralina foi 

93,3% menor do que no bairro da Pituba; 

 

CVLI entre os bairros do Imbuí e Pituba. 

 Em 2012 o número de ocorrências de CVLI no Imbuí foi 25% menor do que 

no bairro da Pituba; 

 Em 2013 o número de ocorrências de CVLI no Imbuí foi 50% maior do que no 

bairro da Pituba; 

 Em 2014 não houve variação entre o número de ocorrência entre os dois 

bairros; 
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 Em 2015 o número de ocorrências de CVLI no Imbuí foi 60% maior do que no 

bairro da Pituba; 

 

CVP entre os bairros da Imbuí e Pituba: 

 Em 2012 o número de ocorrências de CVP no Imbuí foi 53,5% menor do que 

no bairro da Pituba; 

 Em 2013 o número de ocorrências de CVP no Imbuí foi 57,2% menor do que 

no bairro da Pituba; 

 Em 2014 o número de ocorrências de CVP no Imbuí foi 76,7% menor do que 

no bairro da Pituba; 

 Em 2015 o número de ocorrências de CVP no Imbuí foi 59,4% menor do que 

no bairro da Pituba; 

 

CVLI entre os bairros do Boca do Rio e Nordeste de Amaralina. 

 Em 2012 o número de ocorrências de CVLI no bairro da Boca do Rio foi 

78,1% maior do que no bairro do Nordeste de Amaralina; 

 Em 2013 o número de ocorrências de CVLI no bairro da Boca do Rio foi 

53,3% maior do que no bairro do Nordeste de Amaralina; 

 Em 2014 o número de ocorrências de CVLI no bairro da Boca do Rio foi 75% 

maior do que no bairro do Nordeste de Amaralina; 

 Em 2015 não houve registro de CVLI no bairro do Nordeste de Amaralina, 

enquanto que no bairro da Boca do Rio houve um aumento de 7,6% em 

relação ao seu próprio índice do ano anterior; 

 

CVP entre os bairros da Boca do Rio e Nordeste de Amaralina. 

 Em 2012 o número de ocorrências de CVP no bairro da Boca do Rio foi 

83,6% maior do que no bairro do Nordeste de Amaralina; 

 Em 2013 o número de ocorrências de CVP no bairro da Boca do Rio foi 

76,2% maior do que no bairro do Nordeste de Amaralina; 

 Em 2014 o número de ocorrências de CVP no bairro da Boca do Rio foi 

62,2% maior do que no bairro do Nordeste de Amaralina; 



33 

 

 Em 2015 o número de ocorrências de CVP no bairro da Boca do Rio foi 

89,2% maior do que no bairro do Nordeste de Amaralina; 

 

 Comparando-se os índices de CVLI e CVP entre bairros vizinhos e que 

diferem no processo de formação, infraestrutura urbana e social, tem-se que: 

 Nos anos em analise o bairro da Boca do Rio apresentou índices CVLI 

variando entre de 61,5% à 90,6% maiores que os registrado no Imbuí (classe 

média). Já com relação aos índices de CVP da boca do Rio variaram entre 1,2% à 

35% maiores que do Imbuí. 

 No bairro do Nordeste de Amaralina o índice de CVLI variou entre zero e 

72,9% a mais que os índices registrados no bairro da Pituba. Enquanto que os 

índices de CVP do Nordeste de Amaralina apresentaram variação de 89,3% à 93,3% 

para menos em relação ao bairro da Pituba. 

 Os dados fornecidos pela SSP-BA demostram que os Crimes Violentos Letais 

e Intencionais ocorreram em maior escala nos bairros da Boca do Rio e Nordeste de 

Amaralina. Estas comunidades, possuem um histórico em comum de formação e 

descaso por parte Estado. As péssimas condições de infraestrutura urbana, o 

acesso deficitário à educação, saúde, empregos, o aumento do tráfico de drogas, 

aliados a baixa perspectiva de reparo de danos ou ofensa entre cidadãos pelas vias 

legais indenizatórias, seja por acesso deficitário à justiça, seja pela insolvência das 

partes envolvidas, agregam condições propícias ao acirramento ainda maior entre as 

partes e o aumento dos índices de crimes e violência como expressos nos dados. Já 

nas comunidades do Imbuí e Pituba onde os índices de Crimes Violentos contra o 

Patrimônio apresentam alta em relação aos seus vizinhos podres.   

 

5. CONCLUSÃO 

 

 As análises dos dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública sobre 

incidência criminal nos bairros em estudo e a observação das relações sociais de 

cada comunidade ao longo dos seus processos de formação, permitiu estabelecer 

uma relação sobre infraestrutura urbana e incidência criminal. 
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 Os bairros que atualmente são classificados como de classe média, desde 

suas origens tiveram efetivos investimentos dos entes governamentais, aos quais 

foram proporcionadas condições mínimas de arruamento, iluminação pública, 

saneamento básico, saúde, lazer, educação e ações de prevenção a violência. Estes 

bairros apresentaram índices elevados de Crimes Violentos contra o Patrimônio e 

baixos índices de Crimes Violentos Letais intencionais. No entanto, os bairros que 

não tiveram participação afetiva dos entes governamentais, bairros pobres, seja na 

organização espacial, infraestrutura e garantias ao pleno exercício da cidadania, 

apresentaram elevados índices de Crimes Violentos Letais intencionais e baixos 

índices de Crimes Violentos contra o Patrimônio. 
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