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RESUMO 

 

 

Esta monografia é o resultado de um estudo da efetividade do Geoprocessamento na 

Segurança Pública. Inicialmente será abordado sobre a evolução das formas de policiamento, 

apresentando os modelos clássico e moderno, com uma pesquisa histórica bibliográfica. Em 

seguida compreender o que é geoprocessamento e a sua importância, exemplificando com 

instituições públicas que já fazem o uso do SIG para a implementação e aprimoramento dos 

trabalhos. Por fim, maior ênfase de como esta tecnologia poderá auxiliar nas atividades da 

Guarda Municipal de Belo Horizonte e as perspectivas futuras para este tipo de aplicação. O 

resultado final foi satisfatório, demonstrando que o processamento e aplicação das 

informações obtidas através dos registros de ocorrências, agregam valores para a tomada de 

decisão dos gestores e um efetivo trabalho preventivo de toda a instituição.  
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ABSTRACT 

 

 

This monograph is the result of a study of the effectiveness of Geoprocessing in Public 

Safety. Initially it will be approached about the evolution of the forms of policing, presenting 

the classic and modern models, with a historical bibliographical research. Then understand 

what is geoprocessing and its importance, exemplifying with public institutions that already 

use GIS for the implementation and improvement of the work. Finally, more emphasis on 

how this technology may assist in the activities of the Municipal Guard of Belo Horizonte and 

the future prospects for this type of application. The final result was satisfactory, 

demonstrating that the processing and application of the information obtained through the 

records of occurrences, add values for the decision-making of the managers and an effective 

preventive work of the whole institution. 
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1 FORMAS DE POLICIAMENTO: DO CLÁSSICO AO MODERNO 

 

 

No dia a dia muito se observa a falta de policiais de forma ostensiva nas ruas das cidades 

brasileiras, esta ostensividade se faz necessária para a diminuição das taxas de crimes e o 

aumento da sensação de segurança. Buscando estudos históricos sobre as atividades policiais, 

com o objetivo de entender as formas de policiamento, digo que não é tarefa fácil, pois a 

gama de materiais desenvolvimentos são apenas registros de próprios policiais da época, 

conforme mencionado pelo autor BAYLEY (2001): 

 

“De um modo geral, a polícia ainda não havia sido submetida a uma análise 

comparativa. Até muito recentemente nem historiadores nem cientistas sociais 

haviam reconhecido a existência da polícia, quanto mais o importante papel que ela 

desempenha na vida social. Praticamente tudo que havia sido escrito sobre 

policiamento foi feito pelos próprios policiais, que apenas contavam histórias ou 

davam pequenas notícias. Os índices dos livros de História da maioria dos países 

nem mesmo trazem um tópico sobre o tema. Os treze volumes do Cambridge 

Modern history (1911), por exemplo, não têm o item Polícia. Historiadores 

renomados, escrevendo sobre o tempo em que viveram, ignoraram sistematicamente 

qualquer menção à polícia, e não porque esta não existisse. Os grandes cronistas 

romanos apenas a mencionam brevemente, embora as Virgílias fossem uma força 

expressiva desde o ano 6 d.C (Reynolds, 1926:26-28). Uma notável exceção a este 

padrão de descaso crônico é a história da Rússia, que dedica bastante espaço para o 

desenvolvimento da polícia do Czar (Florinsky, 1953). Há uma lição a ser aprendida 

aqui. A Polícia só é percebida durante eventos dramáticos de repressão política, 

como o Terceiro Reich, a Comuna de Paris em 1872, as contra-revoluções na 

Europa de 1848-1849 e a confirmação do governo Meiji no Japão por volta de 

1870”. (BAYLEY, 2001, p. 15) 

 

 

Assim percebe-se a pouca importância que era dedicada a polícia neste contexto histórico, 

mas por outro lado sabemos que os conflitos sempre existiram e participaram muitos homens 

preparados para manter a paz social, se destacando em poucos casos alguns personagens que 

estiveram a frente ou mesmo se tornaram mártires, lutando por alguma causa em especial. 

Para compreender sobre a adversidade histórica sobre este assunto, aparecem funções 

desempenhadas cujo objetivo assemelham-se com as atividades de policiamento atuais, todos 

com os mesmos fins, como mencionando pelo próprio BAYLEY (2001): 

 
“[...] Historicamente a ordem pública tem sido mantida por cavaleiros na Europa 

medieval, samurais no Japão, vigilantes nos Estados Unidos, „bandos treinados‟ 

entre os índios Cheyenne, potwaris na Índia, hans na China e hundreds na Inglaterra. 

Será que essas organizações podem ser consideradas “policiais”, e assim objetos de 

estudo apropriados? A menos que haja algum acordo quanto ao significado de 

“polícia”, assim como dos sinais possíveis pelos quais ela possa ser reconhecida, 
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quaisquer generalizações a respeito da polícia podem ser contestadas.”  (BAYLEY, 

2001, p. 19) 

 

 

O autor discorre sobre estes vigilantes da ordem, os mantedores da paz nestes diferentes 

países, apresentando o seu ponto de vista sobre o significado de “polícia”, chegando a 

conclusão de quê o policial é a pessoa disciplinada e autorizada “reconhecida” por um poder 

maior ou uma coletividade, a desempenhar a função de manter todas as relações sociais em 

plena harmonia. Porém o papel do policial sofreu diversas mutações, adaptações de acordo 

com as épocas, momentos políticos e recursos de cada período, sendo regidos por alguma 

norma ou não. 

 

Trazendo para a nossa atualidade, no Brasil temos o Estado Democrático de Direito, regido 

por uma Carta Magna que é a Constituição Federal, o qual é um ordenamento jurídico que 

regula sobre o poder público e as relações sociais. Desde o ano de 1988, após a vigência da 

Constituição da República Federativa do Brasil, os órgãos policiais passaram a ter 

determinada as suas funções, dividindo a responsabilidade entre os entes federativos, pautados 

principalmente na solidariedade e respeito aos direitos humanos, corrigindo diversos erros e 

amenizando os sofrimentos causados em tempos remotos.  

 

Discorrendo ainda sobre a Constituição Federal de 1988, explicita no Art. 144 sobre a 

Segurança Pública, que diz: “A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Desta maneira, fica claro a participação 

obrigatória do Estado para manter a ordem pública, fornecendo à população mecanismos para 

a execução, neste caso, divididos entre as polícias preventivas e as judiciárias. 

 

O policiamento preventivo no âmbito estadual é realizado pelas Policias Militares, os quais 

desempenham o trabalho ostensivo, porém este trabalho não se limita apenas ao serviço de 

vigilância das ruas, se estendendo inclusive a prevenção na proteção da propriedade 

particular, isto é, não firmando um contrato de prestação de serviço, mas sim evitando que 

ocorram delitos nestas áreas monitoradas. O autor MUTZ (2008) enfatiza sobre o pensamento 

de qual é o papel da polícia: 
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“Não obstante todas as digressões acerca do tema, prevalece no imaginário que à 

polícia caberia tão somente a vigilância das ruas no que concerne a obediência às 

normas e, também, a captura e apresentação a quem de direito para a devida análise 

dos fatos, ou seja, prender. Segundo Pedroso tal atribuição estaria a cargo da polícia 

diária, ou ostensiva, que “[...] passou 

a ter a função de garantir a segurança pública e suas necessidades a partir da 

proteção da propriedade privada. [...]””. (MUTZ, 2008, p 42) 

 

 

E ainda no âmbito estadual, foi se adotado dois modelos de polícia, dois “sistemas” que 

prevalecem até hoje, conforme explica ROSEMBERG (2011): 

 

“No que toca à organização do aparato policial, adotou-se um sistema dual que 

prevalece até hoje. Esse sistema está baseado na coexistência de duas instituições de 

polícia que habitam o mesmo território e muitas vezes têm competências 

convergentes: a) uma polícia civil, sem uniforme, funciona como instância ancilar 

do poder judiciário, responsável pela investigação e apuração de fatos criminosos; b) 

uma polícia militar, ostensiva e uniformizada, responsável pelo policiamento 

ostensivo e ordinário. De acordo com as normas constitucionais, ambas as 

corporações são organizadas em nível estadual - numerário e orçamento. Cabe, 

portanto, às polícias militares estaduais o serviço de policiamento cotidiano, lidando 

com as ocorrências propriamente criminais e a miríade de demandas do público, que 

fogem ao escopo do ¨real police work¨.” (ROSEMBERG, 2011, p. 2) 

 

 

Destarte, percebemos que a função de vigilância policial não se resume a apenas monitorar o 

que é público, mas sim, todo o cenário que o compõe, incluindo a propriedade particular que 

está inserida neste contexto. O policiamento deve ser uma atividade ampla, que busca antes de 

tudo a defesa do cidadão. Porém sabemos que toda instituição policial sofre influências 

políticas, pois facilmente percebemos várias mudanças nas rotinas policiais sempre que 

ocorrem qualquer mudança governamental, em que o chefe do Estado designa algum novo 

representante para ocupar a cadeira de Secretário de Segurança Pública, ocasionando assim 

uma avalanche de mudanças desde regimentais até operacionais, afetando inclusive o cidadão 

que está na ponta, uma vez que certos projetos implantados em sua comunidade podem ser 

paralisados, implementados ou substituídos. 

 

A partir de fatos históricos e documentários, podemos observar que as instituições policiais 

brasileiras em muita das vezes tinham o papel de garantir a viabilidade para fazer o que fosse 

necessário na proteção da classe dominante, se afastando do interesse da sociedade, como 

menciona MUTZ (2008): 
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“Particularmente analisando o caso brasileiro, as polícias foram sendo desenvolvidas 

com propósitos diversos, ou seja, não se embasaram tão somente na defesa das 

normas e leis que regulam as condições mínimas de convivência harmoniosa, já que 

desde sua gênese, foram empenhadas, em diversas ocasiões, mais à proteção das 

classes dominantes, relegando aos brasileiros uma posição de menor importância, o 

qual em diversos eventos da história nacional foi reprimido e até mesmo massacrado 

quando se tornou um estorvo aos poderosos.” (MUTZ, 2008, p 43) 

 

 

Com isto, a preocupação atual desta sociedade em preparar cada vez mais uma polícia, 

capacitando e oferecendo todas as ferramentas necessárias para o controle da ordem pública, 

se fundamenta exatamente no medo de uma polícia repreensiva, aquela outrora criada para 

defender o cidadão, porém que defendia apenas o interesse da classe dominante, como 

ocorrido desde a colonização brasileira, fase imperial até décadas passadas. Ou seja, uma 

polícia que não tinha nenhum cerne preventivo, que atuavam apenas no cumprimento de 

ordem dos governantes. 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, toda reformulada como já mencionado, 

baseada nos princípios dos direitos humanos, todas as instituições policiais receberam uma 

nova roupagem, sendo modeladas de acordo com as novas legislações, processo este que 

ainda é contínuo, já que muitas destas instituições são centenárias, não sendo fácil mudar os 

costumes de forma rápida. Também existe uma busca pela transformação do velho modelo 

policial, em uma polícia cidadã, muito se tem feito para obter resultados satisfatórios, 

resgatando e fortalecendo os laços com a sociedade, desde o centro até as periferias, 

conquistando cada vez mais a confiança da população. 

 

CARDOSO (2009) menciona que a ditadura militar ainda está impregnada em muitos 

policiais, principais nas atuais chefias: 

 

“Os policiais que atuam em nosso país tiveram sua formação no auge da ditadura 

militar, principalmente os agentes militares. A maioria desses policiais hoje ocupa 

cargos de chefia e comando, o que faz com que o pensamento da época seja 

disseminando e perpetuado nas polícias. A experiência policial nos mostra que o uso 

da força excessiva e a indução por meio de provas ilícitas ainda são uma realidade.”  

(CARDOSO, 2009, p. 6) 

 

Ou seja, mesmo passados trinta (30) anos, podemos ainda encontrar enraizado em muitas 

instituições a cultura da ditadura, contudo a democracia tem se fortalecido, buscando 
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alternativas viáveis para melhor realização dos serviços prestados para a população pelos seus 

órgãos executores.  

 

As polícias estaduais se tornaram militares no início do século XIX, sendo reserva do Exército 

Brasileiro pela Constituição Federal de 1934, como citado no Art. 167 “As polícias militares 

são consideradas reservas do Exército, e gozarão das mesmas vantagens a este atribuídas, 

quando mobilizadas ou a serviço da União.” Tal feito buscava uma centralização política de 

Getúlio Vargas, permanecendo assim por muitos anos, durante todo o período da ditadura e 

sendo ratificado na Constituição Federal atual. Porém é necessário que ocorra um 

distanciamento desta cultura militar do Exército Brasileiro para o policial, pois durante toda a 

formação do soldado do exército, este é treinado com o único objetivo que é matar, mas o 

policial que está diariamente ao lado do cidadão, este deve ser cortês, conhecedor dos seus 

direitos e dos direitos dos cidadãos, este deve ser um provedor da paz. 

 

Tantas mudanças que ocorreram nestas décadas, esta nova busca pelos valores e confiança 

junto a sociedade, MUTZ (2008) ressalta que a sociedade está “carente” por uma polícia 

cidadã: 

 

“As mudanças processadas nas sociedades, em virtude das mudanças de regime de 

governo, em especial no Brasil, exigem também mudanças na forma de agir e ser 

das corporações aplicadoras da lei, de modo a formar uma nova relação entre elas e 

a sociedade civil, sociedade esta ansiosa por um amparo de segurança, carente de 

conviver com uma polícia correta, proba, não arbitrária e cidadã.” (MUTZ, 2008, p 

49) 

 

 

Sendo assim, esta mudança que já está ocorrendo nas policia, devem ocorrer também na 

sociedade, pois a polícia não consegue arcar com toda a responsabilidade, desta forma, deve 

ser inserida em nossa cultura a importância da figura do policial, bem como resgatar o 

respeito e o sentimento cívico ora perdido, em que o cidadão sinta honra pela pátria. Pois de 

nada será válido, se uma polícia que busca realizar um tratamento diferenciado, porém se 

depara com uma sociedade que a reprime, em que não há respeito algum pela farda que ali 

está representando a ordem. Encontramos diversos pontos de vista que apresentam algumas 

dificuldades existentes que impossibilite uma nova reformulação das polícias baseadas nos 

direitos humanos, segundo a autora FONSECA (2006), é possível mudar, mas é uma “difícil 

batalha”: 
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“Sonhar com um modelo de sociedade igualitária, onde a lei e a ordem sejam 

verdadeiramente a expressão da vontade e necessidade do universo da população é 

preciso; ousar conceber uma nova forma de fazer polícia, de acordo com o modelo 

igualitário de sociedade, numa sociedade estruturada hierarquicamente, é 

desencadear uma difícil batalha; implementar um novo modelo para o organismo 

policial brasileiro, que seja conforme os princípios democráticos expressos na 

Constituição, e que, conseqüentemente, atenda ao padrão dos direitos humanos [...]” 

(FONSECA, 2006, p. 3) 

 

 

Mesmo que tais situações e questões culturais dificultem o desenvolvimento das policiais, é 

necessário antes de tudo haver certa articulação entre as instituições para que se adequem, 

focando sempre o trabalho preventivo como dissertado por BAYLEY “a organização da 

polícia deve ser modificada para o exercício efetivo da função preventiva, ao invés de esperar 

que os fatos se ajustem à sua organização atual...”.  (Bayley, 2001). Com consequência, a 

situação brasileira diz respeito a antigas questões estruturais ligadas à nossa realidade local, 

um país que existe uma grande desigualdade social. 

 

O modelo clássico de policiamento preponderou por muito tempo, no entanto pode-se 

perceber um aumento significativo na criminalidade, afirmando o fracasso desta metodologia 

de trabalho, exigindo uma reformulação na forma de realizar os trabalhos ostensivos 

preventivos, pois este modelo utilizado é muito caracterizado pelo o uso da força e repressão 

do que na efetiva prevenção, o uso da violência está presente, juntamente com o uso de arma 

letais.  

 

Encher as ruas de policiais e buscar sanções mais duras para os crimes é a principal medida de 

fato adotado nos antigos modelos, de fato, aumentar a sensação de segurança com mais 

“fardas” na rua com certeza causaria maior impacto, porém são medidas que vêm sendo 

tomadas desde décadas passadas. De acordo com BRETAS, 1997, é necessário haver 

inovações nos métodos de trabalho: 

 

“Ao mesmo tempo em que se clama contra a falência da polícia, existe uma 

dificuldade imensa em pensar alternativas, na medida em que a idéia genérica de 

polícia permanece. A fórmula utilizada tem sido em geral clamar pelo “mais do 

mesmo”, quer dizer, para resolver a crise são necessários mais policiais, penas mais 

duras, etc. O principal apoio para esta formulação vem da própria polícia; se formos 

buscar o que existe de comum entre as diferentes formas de polícia, uma primeira 

característica a apontar poderia bem ser a resistência a inovações.” (BRETAS, 1997, 

p. 80) 
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Bem apontado por Bretas (1997) em seu artigo, é necessário sim ocorrer certas inovações nas 

formas de policiamento, e hoje presenciamos estas medidas acontecendo, existindo uma 

preocupação em remodelar as instituições policiais, envolvendo parte dos seus trabalhos junto 

a sociedade. A busca incessante por qualidade na prestação do serviço, eficiência e resultados, 

fez com que diversas instituições de ensino e pesquisa auxiliassem na elaboração de novas 

formas de se fazer policiamento por todo o país. Destacando em Minas Gerais, no ano de 

2003 iniciou o processo de criação de um modelo de gestão que tinha como objetivo articular 

as atuações dos órgãos de Segurança Pública e de Defesa Social do estado, buscando afirmar 

a intervenção pública sobre o fenômeno da violência e da criminalidade. Com isto, conforme 

descrito no artigo de ROCHA, BARRETO JÚNIOR e GONTIJO (2008), houve uma 

preocupação em envolver os principais atores responsáveis pela Segurança Pública: 

 

“Fortemente orientada pelo saber científico, com clara presença do universo 

acadêmico, a política de defesa social pretende superar conflitos e potencializar as 

competências jurídicas das polícias, de modo a criar um ambiente de cooperação que 

não se assente apenas em bases éticas, mas também técnicas, isto é, imbricando 

cientificamente as ações de polícia ostensiva e investigativa. A mais, busca adequar 

a ação policial aos esforços gerais de prevenção social e administração 

interinstitucional do fenômeno da violência.” (ROCHA, BARRETO JÚNIOR e 

GONTIJO, 2008, p.4) 

 

 

De acordo com o Gráfico 1.1, observa-se uma variação na taxa de homicídios no Brasil em 

um período de 10 anos, existem situações diferentes, em que percebe-se uma redução na 

região Sudeste, porém um aumento nas demais regiões, principalmente na região Norte. O 

governo brasileiro tem criado novos modelos de pensar e fazer policiamento, adotando 

ferramentas para a qualificação profissional de todos os agentes de segurança pública no país, 

como é o caso da Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, que é um órgão 

público superior de nível federal, vinculado ao Ministério da Justiça, criada pelo Decreto nº 

2.315, de 4 de setembro de 1997, foi decorrente de transformação da antiga Secretaria de 

Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública – SEPLANSEG. 
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Gráfico 1.1 - Taxa de homicídio no Brasil e nas regiões - 2004 a 2014 

 
Fonte: www.forumseguranca.org.br/ 

 

 

 

A partir do ano de criação da SENASP, estas novas reformulações que ocorreram nas 

matrizes curriculares dos cursos de formações dos órgãos de segurança pública, possibilitou 

inserir desde o início novos conceitos aos alunos e futuros agentes de segurança.  

 

Aliando esta nova perspectiva juntamente com novas formas de policiamento, deu origem ao 

policiamento moderno, dotado de técnicas mais apuradas e muito mais especializado, 

baseados em análises de padrões de incidência criminal nas áreas de responsabilidade de cada 

comandante. 

 

Neste viés, uma forma de policiamento que se tornou referência nos Estados Unidos da 

América e alguns países da Europa, é o Policiamento Comunitário, que consiste basicamente 

em um envolvimento maior com a comunidade local, intensificando as rondas sejam a pé ou 
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em veículo, instalando mini postos nos bairros e resgatando a confiança da população. No 

Brasil essa nova filosofia de policiamento se fez presente a partir do ano de 1997, após o 

surgimento da SENASP, do Plano Nacional de Segurança Pública (PLANASP) e do Fundo 

Nacional de Segurança Pública, todas estas políticas voltadas para a segurança pública, 

objetivando a redução dos altos índices de criminalidades registrados em todo o território 

nacional, principalmente nos grandes centros urbanos. Já em 2007, dez anos após a criação da 

SENASP, esta política voltada para o desenvolvimento social foi consolidada com a criação 

do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, que articula as 

políticas de segurança com as políticas de ações sociais, trabalhando prioritariamente a 

prevenção e a busca da causa que levam à violência. 

 

A autora FONSECA (2006) evidencia que foi uma transformação nacional que ocorreu no 

cenário da segurança pública: 

 

“Nos anos de 1994 a 2004, evidenciou-se um clamor público de todo um país em 

torno da questão de segurança pública. Os órgãos que mais estão envolvidos neste 

contexto se desdobram para discutir maneiras eficazes de dar respostas e trazer 

resultados à altura do que o povo espera e exige. Nas polícias estaduais, observa-se a 

busca por idéias inovadoras para atender aos anseios dos destinatários de seus 

serviços. 

 

Nessa ótica, a Filosofia da Polícia Comunitária se destaca no cenário nacional, em 

busca das soluções sonhadas pela população. Uma mentalidade diferente, humana, 

passa a existir na vida das pessoas que lidam com a Segurança Pública. Experiências 

por todo país indicam que está mais estreito o relacionamento com a comunidade 

pelas organizações policiais.” (FONSECA, 2006, p 24) 

 

 

Sendo assim, como ressalta FONSECA (2006): “A filosofia de Polícia Comunitária é um 

planejamento para iniciar a passagem do modelo de policiamento “estritamente tradicional” 

ao policiamento comunitário, voltado para a resolução de problemas.” (FONSECA, 2006, p. 

5). E a partir deste ponto fica clara a transição destas duas formas de policiamento, do modelo 

clássico para o modelo de policiamento moderno, em um momento em que toda a sociedade 

reclamava uma nova forma de fazer policiamento e segurança pública. 

 

Surgem então, juntamente com esta nova concepção de policiamento outros programas que 

foram fundamentais para esta aproximação, tais como o atendimento a agressões domésticas, 

patrulhamento escolar, patrulha de prevenção ativa, dentre outros que seguem as filosofias da 
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Polícia Comunitária, todas elas tentando efetivar a presença real da polícia ostensiva, gerando 

uma maior sensação de segurança. 

 

Para tornar um policiamento mais eficiente, foi necessário que as instituições policiais 

passassem por estas novas mudanças nas suas diferentes áreas de atuação, aliado a isto, 

tiveram que se inserirem também no campo tecnológico, utilizando-se de ferramentas que 

facilitam seus trabalhos e oferecem uma contra resposta rápida à criminalidade. 

 

Analisando ainda a polícia ostensiva de Minas Gerais, um ponto importante foi a adoção do 

patrulhamento preventivo focado em determinadas áreas em que costumeiramente eram 

registrados crimes, em que foi possível uma resposta rápida e eficaz a partir da utilização do 

geoprocessamento, conforme salienta FONSECA (2006): 

 

“A Polícia Militar de Minas Gerais, com a intenção de tornar científica a lida das 

informações conectadas aos fatores de interferência na criminalidade, escolheu o 

Geoprocessamento como ferramenta primordial para este diagnóstico. Isso, pelo fato 

de esta ferramenta possibilitar uma análise de delitos mais apurada, a partir dos 

gráficos aí gerados. De uma maneira mais ampla, o Geoprocessamento admitiu que 

se criasse, em um mesmo plano, uma síntese da informação a partir do mapeamento 

territorial de vários aspectos, como a existência de crimes violentos, geração de 

ocorrências sem atendimento, dentre outras.  

 

Anteriormente o uso do Geoprocessamento, a PMMG convivia com uma dualidade: 

esperava sua ativação via 190, configurando assim uma atitude de reação, ou 

colocava seus recursos para tentar seguir o que a mídia veiculava, sendo esta última, 

uma atitude sem foco que, via de regra, agia sobre o “incêndio”, a emergência 

apontada pela mídia, entretanto não atingia o nascedouro do fenômeno criminal.” 

(FONSECA, 2006, p 21) 

 

 

Grandes vantagens trouxeram esta nova forma de fazer policiamento, intensificando o 

patrulhamento nos locais ideais a partir de um levantamento anterior e estudo da 

criminalidade. O ganho foi imenso após a adoção de ferramentas de geoprocessamento, no 

qual será discutido no próximo tópico com mais clareza. 
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2 GEOPROCESSAMENTO E O SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) 

 

 

Como apresentado anteriormente, as formas de fazer policiamento foram remodeladas, sendo 

assim, houve-se uma necessidade de estudar mais profundamente a criminalidade e seus 

fenômenos, conseguinte uma característica predominante no policiamento preventivo. 

FONSECA (2006) frisa: 

 

“Diferentemente do que ocorria em tempos passados, a Criminologia moderna 

possui, atualmente, uma área de abrangência que não se restringe mais e 

exclusivamente à pessoa do criminoso, ampliando seus estudos para áreas de 

interesse da atuação de Polícia, principalmente em face do caráter prevencionista da 

disciplina [...]”(FONSECA, 2006, p. 12) 

 

 

O mapeamento da criminalidade é uma técnica já utilizada por diversos departamentos de 

polícia da cidade de Nova Iorque, que manipulavam mapas desde no mínimo do ano de 1900. 

O método tradicional era a fixação de alfinetes nestes mapas destacando desta forma os locais 

de maior reincidência criminal. Por ser um método hoje visto como arcaico, porém foi 

fundamental para o aprimoramento do que se tem na área do geoprocessamento. 

 

SANTO (2012) afirma que tal metodologia era muito comum nas Unidades policiais de 

Minas Gerais: 

 

As paredes das antigas salas de operações das Unidades continham imensos mapas, 

colados a um fundo de isopor, e neles se viam fixados alfinetes de cabeças 

multicoloridas, assinalando a incidência criminal no espaço urbano. Era o nosso 

rudimentar geoprocessamento, ou seja, a preocupação em georeferenciar o 

fenômeno criminal, como forma de melhor distribuir o policiamento e obter dele o 

maior rendimento. (SANTO, 2012 p. 4) 

 

 

A adoção desta técnica teve início no ano de 1854 na cidade de Londres, sendo desenvolvida 

pelo médico britânico John Snow em um estudo que se tornou referência, ao procurar 

demonstrar a associação entre mortes por cólera e as bombas públicas de abastecimento de 

água. Daí, Snow desenhou um mapa identificando as ruas, localização das bombas públicas e 

inseriu posteriormente a localização das casas das pessoas contaminadas, possibilitando 

observar a maior concentração de vítimas e traçar um perímetro para análise, concluindo o 

seus estudos identificando quais eram as bombas de água que estariam causando a epidemia. 
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Tal estudo só foi possível presumindo que Snow já sabia que a água poderia transmitir a 

cólera, doença que até então era desconhecida da maior parte dos pesquisadores e demais 

profissionais envolvidos na área da saúde, focando as suas análises nas informações que 

obtivera sobre localização das bombas e das pessoas contaminadas. Proibindo após 

identificação do surto, o manuseio das bombas de água contaminadas, conseguiu-se controlar 

e reverter o quadro de cólera no bairro. 

 

A partir destes levantamentos, pode-se citar a Cartografia como uma técnica que foi utilizada, 

principalmente pelo renomado Doutor Snow, e que sendo definida como BRASIL (2007): 

 

"Cartografia é o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas 

que, tendo por base os resultados de observações diretas ou da análise de 

documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de 

expressão ou representação de objetos e ambientes físicos, bem como o seu estudo e 

utilização. Pode-se dizer que o processo cartográfico envolve o desenvolvimento de 

atividades de coleta de dados, estudo, análise, composição e representação de 

observações, fatos e fenômenos de diversos campos científicos associados à 

superfície terrestre. (BRASIL, 2007, p. 15)” 

 

 

Antes da informatização destes dados, a cartografia era limitada, pois todos os registros eram 

feitos diretamente em papel e de forma manual, impossibilitando um reaproveitamento do 

banco de dados de forma consistente, se perdendo em muita das vezes com a depreciação dos 

mapas no passar dos tempos. 

 

Na Figura 2.1, é possível observar os diversos pontos espalhados, alguns com grande 

concentração que representam as residências com pessoas contaminadas e o (X) seria as 

fontes públicas. 
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Figura 2.1 - Mapeamento elaborado por John Snow para sanar o surto de cólera. 

 
Fonte: https://geoind.wordpress.com/2013/12/23/john_snow_revisitado 

 

 

 

Desta forma, segundo os registros históricos, este método desenvolvido por Jonh Snow foi o 

precursor da análise espacial, oferecendo uma base para o que se tem hoje no estudo do 

geoprocessamento e análise espacial, do qual será aprofundado deste ponto em diante. 
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2.1 Importância do uso do SIG 

 

A palavra “geo” tem origem na Grécia antiga, que significa o estudo da “terra”, desta forma, 

geoprocessamento poderia dizer que é o processamento de dados terrestres, ou melhor 

dizendo, é o processamento de dados georreferenciados, utilizando-se de recursos 

computacionais para unir informações cartográficas e coordenadas geográficas espaciais. 

 

De acordo com BRASIL (2006) “O geoprocessamento pode ser definido como um conjunto 

de técnicas computacionais necessárias para manipular informações espacialmente referidas” 

e conclui dizendo: 

 

“O termo Geoprocessamento pode ser entendido como conjunto de técnicas de 

coleta, tratamento, manipulação e apresentação de dados espaciais. Pode-se 

considerar que é uma área de conhecimento que envolve diversas disciplinas, como 

a Cartografia, Computação, Geografia e Estatística. Algumas das técnicas de 

geoprocessamento mais utilizadas são: o sensoriamento remoto, a cartografia digital, 

a estatística espacial e os Sistemas de Informações Geográficas. (Grifo do autor) 

(BRASIL, 2006. p. 47)” 
 

 

Aliando a tecnologia existente ao banco de dados policial, o qual é alimentado diariamente 

com informações das ocorrências, foi possível inseri-los no Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), do qual também são sistemas de computador utilizados para armazenar, 

organizar, analisar e exibir resultados geográficos de forma mais complexas. Uma das grandes 

vantagens deste tipo de sistema é a integração com diferentes tipos de formatos de banco de 

dados, podendo ser utilizado na área policial, saúde, educacional, institutos de pesquisa, 

dentre outros. Sua capacidade de manipular uma grande gama de informações é um fator 

importantíssimo, podendo mesclar informações de diferentes áreas para comparar os 

resultados, apresentado informações mais concisas. 

 

Detalhando, o autor BRASIL (2006) explica como é composto o SIG: 

 

“Para atender toda essa expectativa, os SIG são compostos por: procedimentos para 

obtenção e manipulação de dados gráficos e não-gráficos, responsáveis pela entrada 

dos dados; sistemas de gerenciamento de banco de dados; técnicas de análise de 

dados espaciais; procedimentos para armazenamento e recuperação dos dados e 

procedimentos para disponibilização dos resultados (visualização, plotagem, 

relatórios, etc.). (BRASIL, 2006. p. 49)” 
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Com isto, a informatização cartográfica possibilitou a criação de objetos gráficos, 

especialmente os mapas, incluindo informações terrestres e coordenadas, conforme descrito 

em BRASIL (2007) sobre os objetos gráficos: 

 

"Os objetos cartográficos são os fenômenos do mundo real que se deseja representar 

– limites municipais e estaduais, estradas, lotes, lagos, etc. São digitalizados por 

instrumentos específicos e com finalidades pré-estabelecidas. Sua representação 

pode ser vetorial, onde a unidade de armazenamento é o ponto (par de coordenadas), 

ou matricial, onde a unidade é o pixel (área de um quadrado) (BRASIL, 2007, p. 

15)." 
 

 

Exemplificando, o SIG pode ser utilizado para diversas funções, tendo como fator 

determinante o “objetivo da análise”, ou seja, determinado o foco a ser verificado, basta 

informar qual será a localização geográfica, escala e quais as variáveis determinantes para a 

análise. E conforme descrito em BRASIL (2007) “Sua capacidade de reunir grandes 

quantidades de dados convencionais de expressão espacial, estruturando-os e integrando-os 

adequadamente, torna-os ferramenta essencial para a manipulação das informações 

geográficas.” (BRASIL, 2007, p. 15). 

 

PINA e SANTOS (2000) Salienta que “Os dados de atributos não-gráficos fornecem 

informações descritivas acerca das características das feições gráficas. Estão ligados aos 

elementos gráficos através de identificadores comuns, normalmente chamados de 

geocódigos”. (PINA e SANTOS, 2000, p. 42) Desta forma, o geocódigo são também as 

referências da localização a ser analisada, também descrito por BRASIL (2006): 

 

“Um Sistema de Informações, para ser considerado geográfico, necessita possuir 

uma referência da localização de onde está a informação, ou seja, a informação 

precisa ter uma posição geográfica. Essa posição geográfica pode ser identificada 

através de um par de coordenadas, ou seu endereço. Pode ser obtida também pelo 

código de área, quando estamos trabalhando com polígonos que representam áreas, a 

partir do código que as identifica, ou seja, geocódigo.” (grifo do autor) (BRASIL, 

2006, p. 50). 

 

 

Ressaltando que o “SIG” é apenas uma das ferramentas do “geoprocessamento”, não podendo 

ser confundidas como sinônimos, conforme destaca PINA e SANTOS (2000): 

“O Geoprocessamento é um termo amplo, que engloba diversas tecnologias de 

tratamento e manipulação de dados geográficos, através de programas 
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computacionais. Dentre essas tecnologias, se destacam: o sensoriamento remoto, a 

digitalização de dados, a automação de tarefas cartográficas, a utilização de Sistemas 

de Posicionamento Global - GPS e os Sistemas de Informações Geográficas - SIG. 

Ou seja, o SIG é umas das técnicas de geoprocessamento, a mais ampla delas, uma 

vez que pode englobar todas as demais, mas nem todo o geoprocessamento é um 

SIG.” (PINA e SANTOS, 2000, p. 14). 

 

 

No âmbito da Segurança Pública, o geoprocessamento se tornou ferramenta fundamental nas 

estratégias de policiamento para a solução de problemas, em Minas Gerais, foi implementado 

juntamente com o IGESP, que buscava o compartilhamento das informações dos órgãos 

envolvidos nesta temática. Com isto, os autores ROCHA, BARRETO JÚNIOR e GONTIJO 

(2008) explica como funciona esta integração: 

 

“Nesse sentido, tendo em vista a necessidade de se criar uma metodologia de 

trabalho que pudesse promover a integração operacional das instituições policiais, 

foi implementado o modelo IGESP. 

 

O IGESP- Integração da Gestão em Segurança Pública consiste num modelo de 

gestão do trabalho integrado das organizações policiais que encontra-se em 

funcionamento na capital e demais municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte desde 2005 e em processo de implantação nos grandes municípios do 

estado de Minas Gerais, tendo como inspiração a experiência do COMPSTAT, 

implantada inicialmente em Nova York e posteriormente adaptada para Bogotá. 

 

Baseado nas modernas metodologias de policiamento orientado para resultados e de 

policiamento orientado para a solução de problemas, o modelo se pauta pela 

centralidade da gestão de informações na análise da dinâmica criminal e na 

definição e avaliação de estratégias de prevenção e combate à criminalidade pelas 

organizações policiais.” (ROCHA, BARRETO JÚNIOR e GONTIJO, 2008, p.8) 

 

 

Neste contexto, ROCHA, BARRETO JÚNIOR e GONTIJO, (2008) diferencia os dois 

modelos de policiamento: 

 

“O modelo de policiamento orientado para a solução de problemas é pautado por um 

método de gestão que envolve as seguintes etapas: identificação dos problemas, 

análise das causas fundamentais do problema, definição de plano de ação contendo 

contramedidas das principais causas do problema, implementação do plano de ação 

e avaliação dos impactos das ações. 

 

Já o modelo de policiamento orientado para resultados, por sua vez, tem como 

princípios norteadores da ação: a regionalização e descentralização das atividades de 

policiamento ostensivo; a utilização de ferramentas de geoprocessamento da 

violência e da criminalidade e análise das características socioeconômicas das áreas 

de atuação das unidades policiais; o estabelecimento de metas quantitativas e a 

avaliação de resultados.” (ROCHA, BARRETO JÚNIOR e GONTIJO, 2008, p.9) 
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Com isto, este novo modelo de policiamento orientado para resultados contribuiu para 

fortalecer a capacidade de mensurar e melhorar a efetividade dos serviços prestados, com o 

objetivo sempre de superar os limites impostos pelos seus gestores.  Um modelo aplicado no 

âmbito estatal que tem origem nas organizações privadas, com o estabelecimento de metas e 

recompensas.  
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2.2 O uso do SIG na Prefeitura de Belo Horizonte 

 

Em Belo Horizonte a empresa gestora e responsável por toda a parte tecnológica e de 

processamento de dados é a Empresa de Informática e Informação do Município de Belo 

Horizonte (PRODABEL), ela foi criada pela Lei Municipal nº 2.273/74,  é uma sociedade de 

economia mista municipal responsável pela gestão da informática pública da capital mineira.  

 

Após várias transformações tecnológicas, esta empresa iniciou no ano de 1989 os serviços 

para a implantação do sistema automatizado que pudesse manipular dados geográficos, 

armazená-los e analisa-los de acordo com as necessidades dos setores, assim, ocorreu a 

seguinte evolução histórica, conforme apresentado no 1º Seminário “Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) para Gestão de Desenvolvimento das Cidades e da Região Metropolitana de 

Campinas”, PRODABEL (2006): 

 

 1989 - Reconstrução da cartografia municipal em formato digital; 

 1990 - Organização dos dados restituídos em SIG; 

 1991 - Contratação do SIG APIC; 

 1992 - Primeiro BD geográfico de BH, desenvolvimento de aplicações, convênios; 

 1993 - Novos dados; 

 1994 - Desktop MapInfo; 

 1995 - Consolidação de várias aplicações junto à PBH; 

 2000 - Configuração do mapa urbano básico e aplicativos de intercambio e 

compartilhamento de informações geográficas; 

 2001 - Prospecção de nova plataforma SIG para manutenção da base; 

 2002 - Ampliação do convênio de cooperação técnica; 

 2006 - Migração para base Oracle Spatial; consolidação do padrão Web para 

compartilhamento e disseminação de informações geográficas. 

 

 

Atualmente se encontram em funcionamento o SIG como tecnologia aliada em conjunto com 

os sistemas específicos das áreas da Saúde, Limpeza Urbana, Educação, Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano, agilizando desta forma os trabalhos e aprimorando a prestação do 

serviço público, sendo gerenciados pela PRODABEL. 
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Figura 2.2 – Mapeamento dos Centros de Saúde em BH 

 
Fonte: PRODABEL,2006, p. 18 

 

 

Esses dois mapas georreferenciados apresentam a utilização do SIG na gestão na área da 

Saúde, contribuindo sem dúvida para melhores tomadas de decisão durante o processo de 

planejamento desses gestores. Cada setor citado detém de um núcleo próprio para o 

desenvolvimento tecnológico, com profissionais devidamente credenciados e autorizados a 

desenvolverem o sistema focando na melhor eficiência destes locais. 

 

A PRODABEL é a responsável por manter todos os sistemas e banco de dados em perfeito 

funcionamento, gerenciando todo parque tecnológico municipal e a Rede Municipal de 

Informática (RMI), que é formada por estações servidoras e microcomputadores instalados 

nos vários órgãos, descentralizando os serviços, estabelecendo rotinas de segurança da 

informação e controle de acesso. 

 

 

 



25 
 

A utilização do Mapa de Kernel é uma alternativa para análise geográfica do comportamento 

de padrões, auxiliado pelas cores que demonstram uma grande concentração, também 

conhecido como zonas quentes, assim este modelo se torna de fácil interpretação e comprova 

a quantidade de registros por localidade de acordo com a taxa definida durante o 

processamento. Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde demonstra as taxas de 

incidências de registro de casos notificados de dengue na cidade durante o período 

compreendido entre a 46ª semana do ano de 1997 até a 25ª semana do ano de 1998.  

 

 

Figura 2.3 – Mapeamento de incidência de dengue em BH 

 
Fonte: PRODABEL,2006, p. 19 

 

 

Desta forma, é possível afirmar que a PBH possui mecanismos para incorporar o SIG em 

áreas que tal tecnologia é essencial, como a Segurança Pública, e ainda até o momento carece 

de investimentos tecnológicos. 
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3 GUARDA MUNICIPAL 

 

 

Atualmente vemos uma crescente e constante participação no cenário da Segurança Pública 

das recém criadas Guardas Municipais, que desempenham um importante papel na proteção 

dos patrimônios municipais, incluindo o bem mais precioso que é a vida. O clamor público 

cobra dos seus governantes maior proteção, desta forma, os municípios tem inserido os 

guardas municipais em vários cenários, mas particularmente nos grandes e médios 

aglomerados urbanos, é que pode ser percebido em âmbito nacional.  

 

O trabalho lado a lado com a comunidade é muito importante para renovar e estabelecer uma 

parceria entre cidadão e segurança pública, pois muitos perderam a confiança em nossas 

forças policiais, com tantos casos de corrupção e fraudes nas instituições que tem como 

objetivo a proteção da sociedade. Como o objetivo da criação da Guarda Municipal é proteger 

os funcionários e usuários dos serviços públicos, preventivamente preservar o patrimônio, 

evitando conflitos e atos de vandalismo nesses locais, a aproximação junto ao povo reforça 

esse vínculo e proporciona um auxílio junto às forças policiais que estão sempre prontas a 

atender solicitações dos guardas quando necessárias. 

 

Em Belo Horizonte no ano de 2003 foi instituída a Guarda Municipal de Belo Horizonte – 

GMBH, através da Lei Municipal nº 8.486/2003 e posteriormente ficando subordinada à 

Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSEG, da qual foi criada dois anos depois, 

pela Lei Municipal nº 9.011/2005. Em 2007, a Lei nº 9.319, recepcionou as legislações 

anteriores relativas aos órgãos municipais de segurança, consolidando a efetiva ação do 

Município belo-horizontino na seara da segurança pública, alterando inclusive o nome de 

criação Guarda Municipal Patrimonial (GMP) para Guarda Municipal de Belo Horizonte 

(GMBH).   

 

Atualmente a GMBH tem um efetivo de 2095 servidores, ocorrendo o primeiro concurso para 

nomeação de cargos efetivos no ano de 2006. Assim, somente após três anos da data de 

criação, a instituição efetivou 1000 novos Guardas Patrimoniais, mas continuou com 

profissionais contratados. Em 2008 foram nomeados aproximadamente 1200 novos guardas e 

em 2011 aproximados 600. Enfim, até hoje, já ocorreram três concursos e a meta prevista em 

lei é de um quantitativo de 3.000 guardas municipais efetivos. 
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A GMBH desde a sua criação vem desenvolvendo várias atividades de caráter preventivo no 

espaço urbano municipal, com o objetivo de redução da criminalidade, bem como auxiliar as 

demais instituições policiais, como citado no PORTAL PBH, 2016: 

 

Subordinada à Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial, a GMBH 

tem atualmente 2.117 agentes, que trabalham para garantir a segurança dos órgãos 

públicos e do patrimônio municipal, além de orientar e proteger os agentes e os 

usuários dos serviços públicos. A GMBH está presente nas escolas, nas unidades de 

saúde, praças, jardins e parques municipais e em vários outros equipamentos e 

serviços públicos municipais. 

 

Entre 2004 e novembro de 2015, foram realizadas 1.010.289 visitas preventivas e 

feitas 78.097 intervenções pelos seus agentes.  Além de estar presente em 1.286 

próprios municipais, a GMBH também atua com o foco na orientação e na educação 

do cidadão em conjunto com os agentes do Grupamento de Trânsito. As atividades 

são desenvolvidas em conjunto com a BHTrans e o Batalhão de Trânsito da Polícia 

Militar e são voltadas para a coordenação e fiscalização da circulação de veículos e 

pedestres, além das ações em eventos comemorativos, culturais e esportivos da 

cidade. (PORTAL PBH, 2016) 

 

Esta instituição é muito nova, se comparada com a Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG 

criada no ano de 1775 e também a Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG no ano de 1808, 

ambas instituições com mais de 200 anos. Porém pode se perceber certo envolvimento com a 

comunidade, devido a proximidade dos locais de atuação dos guardas municipais, que em 

grande maioria estão em aglomerados e periferias de Belo Horizonte, regiões de certa forma 

carentes de políticas em segurança pública. Assim, a GMBH trabalha com os princípios 

pautados na proteção do cidadão e da coisa pública, buscando desenvolver as atividades de 

uma polícia cidadã. 

 

Estruturalmente a GMBH é organizada a partir de gerências de nível I, II e III conforme 

demonstrado na Figura 2 – Organograma e previsto no decreto nº 12.639 de 23 de fevereiro 

de 2007, sendo o Comandante o cargo responsável por toda a Instituição, sendo subordinado 

diretamente ao Secretário Municipal de Segurança Urbana, conforme já visto. Não 

apresentado neste organograma, mas existem também as Coordenadorias, das quais são 

subordinadas a cada gerência específica. 

 

Desta forma, iremos conhecer como são as rotinas operacionais, áreas de atuação e formas de 

registros dos trabalhos desenvolvidos. 
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Figura 3.1 - Organograma 

 
Fonte: intranetgmbh.pbh.gov.br 
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3.1 Rotinas operacionais 

 

O munícipio de Belo Horizonte é dividido em nove regionais, sendo elas: Barreiro, Oeste, 

Noroeste, Leste, Nordeste, Centro-Sul, Norte, Pampulha e Venda Nova, nestas regionais 

todos os equipamentos municipais
1
 que existem a presença da Guarda Municipal recebem 

uma codificação da qual é utilizada para todos os registros, desde a frequência do guarda até 

ocorrências nesta unidade. Todos estes equipamentos possuem quatro algarismos numéricos, 

sendo o primeiro algarismo referente à regional em que este equipamento está localizado, o 

segundo algarismo difere se é uma praça, centro de saúde, dentre outro próprios municipal
2
, o 

terceiro e o quarto algarismo representam a ordem do cadastro. Um exemplo é o Centro de 

Saúde Cafezal que é identificado pelo código 2101, detalhando, o número 2 identifica a 

regional, neste caso Centro-Sul, centros de saúde recebem o número 1 e os dois últimos 

números é de acordo com a ordem do cadastro no catálogo de próprios da PBH, neste caso, o 

01 foi o centro de saúde em questão. 

 

Sendo assim, a atuação do guarda municipal se limita teoricamente dentro do espaço público 

em que esteja escalado, conforme consta no BELO HORIZONTE (2010): 

 

O espaço geográfico que integra um próprio municipal constitui área de 

responsabilidade da GMBH, onde o Guarda Municipal, nele escalado, tem 

competência para o desempenho de suas funções legais. Nesse espaço geográfico, 

além das obrigações ligadas à proteção da vida, insere-se no rol de suas 

responsabilidades funcionais a proteção dos bens e do patrimônio público 

municipais. (BELO HORIZONTE, 2010) 

 

 

Porém, esta atuação limitada à apenas estes equipamentos ao longo dos anos foram se 

ampliando, pois durante o deslocamento a pé ou com viatura, o guarda pode se envolver em 

alguma situação que exija o desempenho da sua função, que é a proteção da vida. Com isto, a 

Lei 13.022/2014 incluiu em seu Art. 3º “III - patrulhamento preventivo”, regulando o 

patrulhamento preventivo como um princípio mínimo de atuação de todas as guardas. 

 

                                                           
1
 Equipamentos municipais – Segundo a norma brasileira NBR 9284, é um termo que designa todos os bens 

públicos ou privados, de utilidade pública, destinado à prestação de serviços necessários ao funcionamento da 

cidade, implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados. 
2
 Próprio municipal – Unidade pública, equipamentos municipais. 
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Na GMBH existem atualmente vários grupamentos que desempenham atividades específicas, 

com profissionais capacitados dentro de cada área de atuação, sendo eles: 

 

 Grupamento de Emprego Especial (GEESP) – Guarnições formadas por quatro (04) a 

seis (06) guardas em viaturas quatro (04) rodas, preparados para apoiarem outros 

guardas que estejam fixos e necessitando de apoio, desenvolvendo o gerenciamento de 

conflito e se necessário o uso moderado da força. Obrigatoriamente os membros 

devem dotar de técnicas de transporte e imobilização policial, bom condicionamento 

físico, noções de primeiros socorros, treinamento com armamento letal e não letal; 

 Grupamento de Prevenção a Invasão de Áreas Públicas (GPI) – Guarnições formadas 

por três (03) a cinco (05) guardas em viaturas quatro (04) rodas, com os mesmo 

requisitos do grupamento anterior, porém a atuação se dá na fiscalização de terrenos e 

prédios públicos sem habitação, evitando possível invasão e atuando na remoção 

juntamente com outros órgãos envolvidos; 

 Grupamento de Fiscalização de Ordem Pública (GFOP) – Guarnições formadas por 

dez (10) a vinte (20) guardas em viaturas quatro (04) rodas modelo VAN, com 

capacitação para atuarem em conflitos provocados durante a fiscalização de posturas 

do munícipio, aplicando autuações e auxiliando na fiscalização em conjunto com a 

Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização (SMAFIS); 

 Grupamento de Condução e Operações com Cães (GCOC) – Guarnições formadas por 

dois (02) a quatro (04) guardas a pé ou em viaturas quatro (04) rodas, treinados para o 

patrulhamento ostensivo com cães; 

 Grupamento de Patrulhamento Escolar (GPE) – Guarnições formadas por dois (02) a 

quatro (04) guardas em viaturas quatro (04) rodas, que objetivam a promoção de 

atividades didáticas, de orientação e prevenção, observando-se os princípios da justiça 

restaurativa; 

 Grupamento de Patrulhamento Preventivo (GPP) – Guarnição formada por dois (02) a 

quatro (04) guardas em viaturas quatro (04) rodas, tem por objetivo o patrulhamento 

de parques e praças; 

 Grupamento de Trânsito (GT) – Guarnições formadas por dois (02) a quatro (04) 

guardas a pé e/ou em viaturas quatro (04) rodas e motocicletas duas (02) rodas, 

habilitados para realizarem operações de orientação de trânsito e lavrar autuações; 
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 Bike Patrulha (BP) – Guarnições formadas por dois (02) guardas em bicicletas, 

capacitados para o patrulhamento ostensivo, dotados de técnicas de abordagem 

policial sobre duas (02) rodas; 

 Ronda BRT – Guarnições formadas por dois (02) guardas em viaturas quatro (04) 

rodas e/ou motocicletas duas (02) rodas que realizam o patrulhamento ostensivo dos 

corredores de ônibus do MOVE das Avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado, 

apoiando também os vigilantes que trabalham nas cabines das estações de 

embarque/desembarque de passageiros; 

 Rondas de área – Guarnições formadas por dois (02) guardas em viaturas quatro (04) 

rodas que trabalham em cada regional de Belo Horizonte, realizando as visitas nos 

próprios municipais e prestando o apoio ao guarda fixo nestas unidades; 

 Fiscalização operacional (FISCOPE) – Guarnição formada por dois (02) guardas em 

viaturas quatro (04) rodas, cujo objetivo é a fiscalização e orientação dos guardas nas 

unidades municipais; 

 Suporte Operacional (SUOPE) – Guarnição formada por dois (02) guardas em viaturas 

quatro (04) rodas, prestando o apoio aos guardas fixos e orientação sobre a rotina de 

trabalho aos gestores destas unidades; 

 Gerente de Suporte Regional (GESUR) – Guarnição formada por dois (02) guardas em 

viaturas quatro (04) rodas, participam de reuniões e desenvolvem trabalhos com outras 

gerências objetivando melhores articulações e efetivação da segurança pública; 

 Grupamento de Prevenção Contra Sinistros (GPCS) – Guarnições formadas por dois 

(02) a quatro (04) guardas em viaturas quatro (04) rodas, desenvolvem vistorias nas 

unidades municipais, sugerindo medidas protetivas quanto à segurança física, combate 

e prevenção a incêndio; 

 Motocicleta da Orla (MT Orla) - Guarnição formada por dois (02) guardas em viaturas 

motocicletas duas (02) rodas, realizam o patrulhamento ostensivo em toda a Orla da 

Pampulha; 

 Grupamento Especializado em Trânsito Movimentação Ostensiva Rápida (GETMOR) 

– Guarnições formadas por dois (02) guardas em motocicleta (02) rodas que trabalham 

em cada macro regional de Belo Horizonte, realizando as visitas nos próprios 

municipais, prestando o apoio ao guarda fixo nestas unidades e ocorrências de trânsito. 

 

As atuações são determinadas pelas gerências específicas de cada grupamento, sendo 

repassadas para a Central de Coordenação Geral da GMBH (CECOGE/GMBH) que funciona 
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como um canal de coordenação centralizado, dotado de equipamentos necessários para o 

monitoramento das ocorrências, viaturas e próprios municipais. No primeiro semestre de 2014 

a CECOGE mudou-se da Sede da GMBH para o Centro de Operações da Prefeitura de Belo 

Horizonte (COP-BH), fazendo parte da integração dos principais serviços do município como 

defesa civil, saúde, segurança, ordenamento, mobilidade urbana, fiscalização, limpeza urbana 

e outros. 

 

Até pouco tempo, todas as ocorrências que necessitavam de apresentação junto a autoridade 

policial, eram conduzidas pela PMMG, demandando o empenho de mais uma viatura e 

policiais para fazê-las, reduzindo ainda mais o número de agentes no patrulhamento 

ostensivo. Por este e outros motivos, no dia 19 de maio de 2016 foi publicado no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais o Termo de Cooperação Técnica do Município com a 

Polícia Civil de Minas Gerais, o qual visa o intercâmbio de atribuições e conhecimentos 

técnico, tático e operacional entre os convenentes. Com isto, também autoriza o processo de 

condução de pessoas detidas pelos guardas até à autoridade de polícia, ou seja, diretamente 

para o Delegado de Polícia Civil, não necessitando aguardar a Polícia Militar para realizar tal 

condução. 

 

Assim, as ocorrências mais atendidas pelos guardas envolvendo as infrações penais de 

menores potenciais ofensivos, podem ser encaminhadas diretamente para a delegacia desde 

que ocorra a condução em veículo devidamente equipado com compartimento para transporte 

de pessoas detidas, proporcionando maior segurança no transporte ao guarda municipal, não 

colocando em risco a vida dos agentes e de todos os envolvidos. 

 

Uma nova realidade na instituição é a utilização de arma de fogo, sendo regulamentada pelas 

Leis Federais nº 10.826/2003 e 13.022/2014, logo, o processo para a capacitação de todos os 

guardas teve início neste ano e ainda está ocorrendo, respeitando todos os critérios 

estabelecidos pela SENASP e Polícia Federal. Atualmente com efetivo de aproximadamente 

40% de guardas habilitados, o armamento é destinado prioritariamente para os guardas que 

trabalham em viaturas e realizam as rondas em cada regional (Rondas de área), grupamentos 

de apoio e guarnições que atuam em locais com grande movimentação de pessoas. O objetivo 

é armar todos os guardas, porém não serão em todos os locais de trabalho que estes agentes 

irão trabalhar com este armamento, bem como, os agentes que não conseguirem alcançar os 

níveis exigidos para o credenciamento, deverão desempenhar atividades administrativas. 
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3.2 Formas de registro de ocorrência 

 

As intervenções da GMBH são também codificadas, conforme consta no Anexo I. O 

documento que registra estas intervenções é o Boletim de Intervenção (BI), o qual é um 

formulário impresso em papel padronizado (Figura 3.2), que será relatado toda a ocorrência e 

os envolvidos. 

 

 

Figura 3.2 – Formulário de Boletim de Intervenção 

 
Fonte: intranetgmbh.pbh.gov.br 

 

 

Este BI recebe um número de registro que é gerado pelo sistema no momento em que é 

repassada a situação para a CECOGE, sendo feito uma síntese de toda a ocorrência e apenas 

estas informações são armazenadas de forma digital, sendo obrigatoriamente necessário o 

arquivamento do formulário devidamente impresso, para posteriores comprovações. 
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Outra maneira de registrar algum fato, porém de menos relevância, principalmente quando 

não existem autores e vítimas, é o preenchimento do Formulário de Relatório (Figura 3.3), 

servindo inclusive para controles internos da instituição. 

 

 

Figura 3.3 – Formulário de Relatório 

 
Fonte: intranetgmbh.pbh.gov.br 

 

 

Este formulário tem como objetivo o relato de situações inerentes ao trabalho do guarda, 

assim com o BI, também é preenchido de forma manuscrita ou através do formulário digital, 

mas necessitando ainda assim a impressão, pois somente impresso que é seguido o trâmite 

administrativo. Para torna-lo válido e ser encaminhado para o setor de destino, o relator 

necessita protocolá-lo, recebendo assim um número de registro. 

 

Na rotina de trabalho dos agentes de trânsito, além destes dois formulários, é preenchido o 

formulário de Auto de Infração de Trânsito (AIT) que é o documento pelo qual tem início o 

processo administrativo para imposição de punição ao condutor ou proprietário de veículos, 
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tais como multa, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dentre outras 

sanções, em decorrência de alguma infração à legislação de trânsito. Também registrado de 

forma manuscrita no momento da ocorrência, ficando um canhoto de posse do autuado e o 

formulário devidamente preenchido sem rasuras, apresentarem condições de legibilidade e 

não pode ainda estar rasgado, sendo posteriormente encaminhado para registro informatizado 

da PBH. 

 

 

Figura 3.4 – Formulário AIT 

 
Fonte: GMBH 

 

 

Destarte, estes são os meios de registrar todas as ocorrências em que houve a intervenção do 

guarda, seja nas ruas ou nos próprios municipais. A instituição está passando atualmente por 

uma transição em que o BI passará a ser chamado de Boletim de Ocorrência (BO), sendo 

incorporados novos campos para preenchimento, se adequando as exigências de informações 

necessárias para compor o banco de dados do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), 

conforme informado através da parceria estabelecida com a Polícia Civil de Minas Gerais.  
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Figura 3.5 – Boletim de Ocorrência 

 
Fonte: GMBH 

 

 

Trata-se de um documento que será utilizado como peça em inquérito policial, além de ser 

aproveitado por outros órgãos públicos ou privado, como documento com informações 

importantes. 

 

A GMBH terá autorização para o preenchimento de um módulo do REDS que é o Registro de 

Fatos Policiais (REFAP), desta forma, as informações contidas neste BO serão inseridas neste 

sistema, possibilitando a aproximação e compartilhamento dos dados junto aos demais órgãos 

de segurança pública, auxiliando nas investigações policiais e planejamentos estratégicos no 

combate a criminalidade. 
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3.3 Intervenções 

 

Foram fornecidos pela Gerência de Estatística (GEEST) dados registrados através dos BI‟s no 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015. Com isto, será possível uma análise 

detalhada das principais áreas de atuação, contribuindo inclusive para o desenvolvimento de 

gráficos e comparações analíticas.  

 

Conforme o gráfico abaixo, temos de forma geral a quantidade de ocorrências anuais, 

observando uma maior elevação no ano de 2012, devido o aumento do efetivo com a chegada 

dos guardas concursados em 2011. 

 

 

Gráfico 3.1 – Ocorrências registradas durante os anos de 2011 a 2015 

 
Fonte: GEEST/GMBH Ano 2016 

 

 

Analisando todo o banco de dados do ano de 2012, é possível visualizar que as ocorrências as 

quais tiveram maior índice de registros foram, conforme tabela 3.1: 

 “E01 – Acidentes de trânsito” com 587 registros; 

 “A02 – Parturiente/pessoa ferida ou enferma” com 378 registros; 
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 “F02 – Aquisição/Posse Ou Guarda Para Uso Próprio De Substância Entorpecente” 

com 251 registros. 

 

Tabela 3.1 – Compilação dos registros do ano de 2012  

 
Fonte: GEEST/GMBH Ano 2016 
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O registro de maior frequência, sendo o de “acidente de trânsito” também é recorrente nos 

demais anos, com os seguintes índices: 

 2011 - 569 registros; 

 2013 - 443 registros; 

 2014 - 430 registros; 

 2015 - 339 registros. 

 

Com isto, percebe-se grande atuação da GMBH fora dos limites anteriormente definidos 

como próprios municipais, pois tais índices reportam a acidentes em vias públicas, locais 

estes que em sua grande maioria, o guarda estava desempenhando atividade de fiscalização de 

trânsito ou durante deslocamento foi solicitado por populares. Nesta situação, o guarda atua 

de forma a orientar o trânsito evitando que ocorra mais acidentes, socorrendo se necessário os 

envolvidos e solicitando apoio junto aos órgãos competentes para prestação de socorro 

médico, registro policial e liberação da via. 

 

Em segundo lugar, os registros de “parturiente/pessoa ferida ou enferma”, ao se fazer uma 

leitura da síntese da ocorrência é possível observar uma maior frequência de pessoas que se 

acidentaram em vias públicas, atropelamentos ou até mesmo desmaios. Situações também que 

o guarda ora foi solicitado ou durante o deslocamento para algum próprio se deparou com a 

situação, atuando no apoio de forma imediata. 

 

Mas são muitos também os registros dentro dos equipamentos públicos, porém não tão 

concentrados como os anteriores. Um exemplo disso, com um número elevado durante os 

cinco anos de análise, é o registro de “vias de fato”, como demonstrado pelo gráfico 3.2. Em 

sua grande maioria ocorrem dentro de escolas, como relatado na ocorrência do dia 30 de 

agosto de 2012: “[...] o Guarda de Serviço foi solicitado pelo o Porteiro, Cristiano 

Alexandrino Araújo, 26 anos, informando que no horário de intervalo a aluna J. D. S. L. C. 

R, 13 anos, havia entrado em vias de fato, com a aluna T. F. H. F, 14 anos, por motives fúteis 

[...]”. Conflito muito comum também em unidades de atendimento médico, em que os ânimos 

dos usuários se exaltam devido a demora ou procedimentos realizados, cabendo ao guarda o 

apaziguamento da situação e uma busca por melhores soluções para evitar maiores conflitos. 
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Gráfico 3.2 – Ocorrências registradas durante os anos de 2011 a 2015 

 
Fonte: GEEST/GMBH Ano 2016 

 

 

A redução dos índices referentes a via de fatos, principalmente no âmbito escolar se dá após 

os trabalhos desenvolvidos pelo Grupamento de Patrulhamento Escolar no ano de 2012,  com 

o fortalecimento das palestras voltadas para a conscientização dos alunos quanto ao seu 

pertencimento ao espaço (educação para preservação de bens públicos), respeito com os 

colegas, professores e funcionários, prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, bullying e 

violência escolar. Com isto, fica confirmado mais uma vez que trabalhar com a prevenção é a 

melhor maneira de se reduzir os problemas relacionados a segurança. 

 

Neste sentido, é possível perceber que o problema dos altos índices de ocorrências não se dá 

por problemas relacionados tão somente a segurança pública, mas sim vários fatores do 

ambiente, seja a falta de políticas sociais até o próprio mau funcionamento da máquina 

pública, sendo o usuário a principal vítima deste sistema.   
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De caráter estritamente patrimonial, abaixo serão apresentados registros entre os anos de 2011 

a 2015, também com elevação no ano de 2012. Compõem estes registros os crimes de dano, 

dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, furto, furto qualificado 

(arrombamento), roubo, invasão de imóvel e outros registros referentes ao patrimônio. 

 

 

Gráfico 3.3 – Intervenções Patrimoniais durante os anos de 2011 a 2015 

 
Fonte: GEEST/GMBH Ano 2016 
 

 

Todos os registros são feitos no BI, sendo encaminhado para as gerências responsáveis de 

cada próprio municipal para adotarem as medidas necessárias, quanto aos reparos e reposição 

do bem patrimoniado. Também é realizado o Boletim de Ocorrência pela PMMG, sendo 

conduzido o suspeito para a delegacia quando é preso em flagrante.  

 

O crime de pichação é muito recorrente por toda Belo Horizonte e um problema que auxilia 

para o crescimento do índice de dano, apresentado pela Tabela 3.2. Pichar áreas públicas ou 

particulares é crime ambiental no Brasil, porém vários fatores contribuem para esta prática, 

desde fatores culturais até políticas de segurança públicas efetivas.  
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Tabela 3.2 – Intervenções Patrimoniais por categoria de registro 

 
Fonte: GEEST/GMBH Ano 2016 
 

 

Partindo especificamente neste momento para o crime de dano, com o código de classificação 

C01 – DANO, ele é subdivido em três categorias, não explícito na tabela acima, mas 

existentes no banco de dados fornecido pela GEEST/GMBH, sendo: 

 C01.1 – DANO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO; 

 C01.2 – DANO CONTRA O PATRIMÔNIO PARTICULAR; 

 C01.3 – PICHAÇÃO. 

 

Filtrando estas ocorrências, serão utilizados os registros das subcategorias de códigos C01.1 e 

C01.3, os quais se vinculam a crimes contra o patrimônio público. Para identificar melhor 

estes registros, também foram eliminados da análise os crimes ocorridos em vias públicas 

(ruas, avenidas, alamedas, etc), concentrando a atenção apenas em fatos ocorridos dentro dos 

próprios municipais. 

 

Desta forma, reduzimos o total de registros de 1005 para 620, sendo 421 Danos contra o 

patrimônio público e 199 Pichações. Para facilitar a demonstração efetiva dos registros, serão 

apresentados dados geoespacializados para uma análise de densidade de eventos pontuais: 
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Figura 3.6 – Dano contra o patrimônio público durante os anos de 2011 a 2015 

 
Fonte: GEEST/GMBH Ano 2016 
 

 

 

Figura 3.7 – Pichação durante os anos de 2011 a 2015 

 
Fonte: GEEST/GMBH Ano 2016 
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Para a criação destes mapas foi utilizado o software livre/open source QGIS Versão 2.18.0, 

que permite a edição, visualização e análise de dados georreferenciados.   

 

Mas como salientado por BRASIL, 2007 (p 53) Os mapas de pontos são muito úteis para 

apresentar certos padrões de concentração ou dispersão de um determinado evento num 

território, mas são difíceis de interpretar quando existe uma sobreposição de pontos muito 

grande, como foi o caso dos mapas anteriores, dos quais analisando-os sem o auxílio da tabela 

de registro ou descrição quantitativa, não se pode mensurar esta grande quantidade de 

registros somente pelos mapas. 

 

Uma solução eficiente é a visualização através dos mapas de calor ou mapas de kernel
3
, os 

quais são uma das melhores ferramentas para compreensão de dados de densidade de pontos. 

O mapa abaixo (Figura 3.8) utilizou os mesmos dados apresentados anteriormente na Figura 

3.6, mas agora através das cores selecionadas, facilita a identificação dos aglomerados de 

pontos, demonstrando assim uma elevada concentração de registros nestes locais. 

 

Figura 3.8 – Dano contra o patrimônio público durante os anos de 2011 a 2015 

 
Fonte: GEEST/GMBH Ano 2016 

                                                           
3
 Kernel (palavra em inglês), traduzindo para o português significa núcleo. 
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Também foi criado o mapa de calor para o crime de pichação, complementando a análise 

apresentada na Figura 3.7, demonstrando uma grande concentração de registros em quatro 

locais diferentes, destacando o complexo da Praça da Estação, com um total de 62 

ocorrências, sendo apresentada por uma mancha vermelha, que representa uma zona quente. 

 

Figura 3.9 – Pichação durante os anos de 2011 a 2015 

 
Fonte: GEEST/GMBH Ano 2016 
 

 

Desta forma, tratar estes crimes de caráter patrimonial com muita atenção contribuem para a 

redução significativa das taxas de reincidências e de crimes mais graves, pois conforme o 

modelo de política de segurança pública estudado e aplicado nos Estados Unidos da América, 

que ficou conhecida como a Teoria das Janelas Quebradas, busca exatamente este tratamento 

dos pequenos delitos, reprimindo-os para que não tomem proporções ainda maiores. A 

punição aos culpados e os reparos dos danos provocados, como exemplo a limpeza de 

pichações, ressalta a importância de se manter a cidade em plena ordem, não demonstrando 

descuido, pois ainda segundo esta teoria, a desordem gera mais desordem, aumentando desta 

forma os crimes nestas localidades. Com estas ferramentas é possível traças estratégias para 

os trabalhos efetivos nos locais de maior reincidências. 
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3.4 Softwares para o gerenciamento das atividades 

 

Até poucos anos atrás todos os registros de trabalho da GMBH eram controlados de forma 

digital apenas utilizando-se de planilhas eletrônicas e editores de textos, porém as execuções 

destas tarefas foram se tornando cada vez mais difíceis, principalmente com o aumento da 

demanda de trabalho e quantidade de servidores da instituição, necessitando com urgência de 

um sistema que fosse mais confiável e oferecesse maior integração entre as gerências internas.  

 

Aliando o conhecimento em tecnologia da informação e a necessidade da instituição, no ano 

de 2010 iniciou-se um processo de desenvolvimento de um software por uma equipe de 

guardas municipais formados em sistemas de computação, surgindo então o Sistema 

Integrado de Coordenação da Guarda Municipal de Belo Horizonte (SICOOR/GMBH). Este 

software está sendo desenvolvido utilizando linguagens de programação em plataforma web e 

banco de dados gratuitos, com servidor local.  

 

No ano de 2011 começaram as implementações deste software junto aos setores que mais 

necessitavam de controle, moldando toda a estrutura de acordo com a necessidade específica 

de cada um, assim, foram criadas rotinas que atendem as demandas, não necessitando de 

alterá-las, situações diferentes se a PBH tivesse realizado a compra de um software pronto. 

 

Com isto, este programa trouxe uma economia enorme aos cofres públicos, em orçamento 

realizado no ano de 2010 pela equipe de desenvolvimento, a aquisição da licença de um 

determinado software de gerenciamento para área de segurança pública, conforme informado 

“O investimento seria de: Licenciamento - R$3.220.000,00 (Três milhões duzentos e vinte e 

dois mil Reais); Implantação - R$640.000,00 (Seiscentos e quarenta mil Reais); Manutenção 

anual - R$98.000,00” (SILVEIRA, REIS e CAIXETA, 2014, p. 16).  

 

Este programa ainda se encontra em desenvolvimento, sendo implementado constantemente, 

recebendo melhorias e se adequando as novas realidades, inclusive está sendo desenvolvido 

um módulo para o preenchimento do novo BO, o qual possibilitará a inserção dos dados no 

sistema, alimentando o banco de dados e possibilitando a impressão deste documento. Abaixo 

é apresentada a tela de cadastramento de próprios municipais (Figura 3.10), com uma 

interface simples e bem interativa com o usuário. 
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Figura 3.10 – Cadastro e controle de próprios (instalações) da PBH no SICOOR 

 
Fonte: SICOOR, 2014, p. 24 
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O SICOOR está atendendo com louvor as principais atividades administrativas voltadas para 

os trabalhos operacionais da GMBH, porém por ser um programa que está ainda em 

desenvolvimento, não dispõem no momento de recursos necessários para a geração de 

relatórios padronizados para os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), com dados 

georeferenciados que irão alimentar os programas destinados a compilação dos dados, 

ferramentas de análise e desenvolvimento de mapas conforme visto no tópico 2.   

 

Atualmente é possível desenvolver trabalho analítico a partir dos relatórios gerados com base 

nos registros, como por exemplo, a exportação de planilhas eletrônicas, conforme apresentado 

abaixo, podendo assim, manipular estas informações em outros softwares. 

 

Figura 3.11 – Exportação de banco de dados 

 
Fonte: GEEST/GMBH Ano 2016 
 

 

Para as rotinas de cunho específico da gestão pública, a GMBH utiliza alguns softwares 

fornecidos e exigidos em toda a estrutura da PBH, tais como o Sistema Único de Cadastro de 

Fornecedores (SUCAF), o Sistema de Cadastro de Materiais (SICAM) e Sistema Integrado de 

Estoque (SIEST), todos são softwares que visam uma uniformidade dos registros relacionados 

as compras do setor público e controle de almoxarifado, introduzindo a lógica de redução das 

despesas. Além destes, existem outros programas que são utilizados exclusivamente pela 

gerência de Recursos Humanos da GMBH/SMSEG, que também visa a uniformidade das 

informações referentes aos servidores municipais, com isto, atualmente é percebido no âmbito 

municipal que está havendo uma mudança do seu escopo de atuação de uma gestão 

burocrática para uma gerencial, não individualizando as informações inerentes a todos os 

setores, trabalhando assim de uma forma compartilhada, com as restrições de segurança que 

cada uma necessita. Todos estes programas são gerenciados pela PRODABEL. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo da pesquisa e da escrita desta monografia, fica evidente a importância de se traçar 

estratégias para o bom desenvolvimento dos trabalhos, em especial o policiamento, 

procurando atender os anseios da sociedade, promovendo a sensação de segurança e buscando 

sempre uma melhor eficiência na prestação dos serviços públicos. 

 

A evolução da polícia por todo o mundo demonstra uma mudança da forma de atuação, 

saindo daquele modelo tradicional onde o princípio de policiamento reativo era 

preponderante, em que atuação ocorria apenas quando de fato o crime acontecesse, para um 

policiamento mais amplo e moderno, preocupando-se de fato com a prevenção, antevendo os 

cenários de conflito e organizando os mecanismos de controle com outras agências 

governamentais. O trabalho em conjunto, o compartilhamento das informações possibilita a 

compreensão de fatores que fogem dos limites de cada instituição, como o estudo das causas 

sociais da criminalidade, tema que não pode ser tratado apenas dentro das academias e 

batalhões de policia, mas necessita do envolvimento de profissionais conhecedores da 

temática, pesquisadores, dentre outros. 

 

O policiamento moderno trouxe uma gama de vantagens para o cenário da segurança pública, 

o uso da tecnologia auxilia cada vez mais os trabalhos policiais, ajudam a esclarecer evitando 

equívocos em determinados crimes, com a reconstrução dos fatos e confirmação do suspeito. 

Estas novas tecnologias tem estimulado para novas formas de administração das forças 

policiais, ampliando o campo de atuação e melhorando a ligação com o público. A 

aproximação da sociedade com um policiamento comunitário também contribui para o resgate 

da confiança nos órgãos de segurança, outrora abalada devido ao descrédito de muitos e o 

aumento das taxas de criminalidade. 

 

A utilização do SIG vem se mostrado cada vez mais necessária para auxiliar nas tomadas de 

decisão na prestação de serviços públicos, como ocorre na PMMG que utiliza a cartografia 

urbana de todo o território mineiro de forma unificada, com início em 1999 na capital mineira. 

Desta forma, como já explanado, a polícia é capaz de realizar os estudos e interver antes ou 

simultaneamente, disponibilizando os recursos necessários na segurança ativa, estabelecendo 

rotinas que buscam a redução da criminalidade. 
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Na GMBH foi possível compreender as formas de atuação e quais são os mecanismos 

utilizados que subsidiam na tomada de decisão. Mas a aplicabilidade das ferramentas de 

levantamento das informações nesta instituição não demonstram ser tão eficazes para a 

elaboração de ações estratégicas focadas na distribuição dos guardas municipais, isto é, a 

alocação da pessoa física objetivando tão somente a prevenção de ações delituosas nestes 

locais. 

 

Porém de acordo com as tecnologias existentes atualmente é possível ir mais além, implantar 

o SIG junto ao sistema de controle operacional, possibilitando a efetivação do serviço 

preventivo. O estabelecimento de metas e resultados no setor público e privado a partir dos 

estudos realizados, demonstram que toda a equipe trabalha buscando sempre alcançar os 

níveis estabelecidos, recebendo em troca bonificações, com isto, existe um melhora nos 

trabalhos e pessoas mais motivadas se estes objetivos forem alcançados. 

 

A utilização de recursos computacionais para o planejamento de estratégias no âmbito da 

segurança pública se faz necessário, juntamente com ações de modernização de logística, tais 

como a instalação de Sistema de Posicionamento Global (GPS) nas viaturas, possibilitando 

maior agilidade no emprego destas em ocorrências de urgência. 

 

O software SICOOR ainda está em desenvolvimento passando por melhorias constantes, com 

isto, é necessário que haja através de parcerias firmadas junto a PRODABEL, PMMG e outras 

instituições, uma interação da equipe de desenvolvimento para a implementação destes 

módulos de geoprocessamento, dos quais são fatores positivos, pois como citado, já existe um 

modelo básico, mapas cartográficos de toda a cidade, enfim, uma base de dados gráficos 

completos, tornando a implementação e adoção do SIG um grande avanço em termos 

tecnológicos para a GMBH. Possibilitando maior eficiência aos trabalhos desenvolvidos e 

apresentação de resultados à população baseados em estudos fundamentados nas próprias 

ocorrências atendidas, justificando todos os investimentos empregados nesta instituição. 
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Anexo I 

 

Codificação das Intervenções da GMBH 

 

 

A00 - INTERVENÇÕES REFERENTES A APOIO COMUNITÁRIO 

A.01 - DOENTE MENTAL  

A.02 - PARTURIENTE, PESSOA FERIDA OU ENFERMA  

A.03 - PESSOA / MENOR ABANDONADO OU EXTRAVIADO  

A.04 - VÍTIMAS DE CALAMIDADE  

A.05 - OUTRAS 

 

 

B00 - INTERVENÇÕES REFERENTES À PESSOA 

B.01 - AMEAÇA  

B.02 - ABANDONO DE INCAPAZ  

B.03 - ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE OU COM SEU CONSENTIMENTO  

B.04 - ESTUPRO - CONSUMADO/TENTADO  

B.05 - EXPOSIÇÃO OU ABANDONO DE RECÉM - NASCIDO  

B.06 - HOMICÍDIO CONSUMADO  

B.06.1 - HOMICÍDIO TENTANDO  

B.07 - LESÃO CORPORAL  

B.08 - OMISSÃO DE SOCORRO  

B.09 - VIAS DE FATO  

B.10 - RIXA 

B.11 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO  

B.12 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO  

B.13 - OUTRAS 

 

 

C00 - INTERVENÇÕES REFERENTES AO PATRIMÔNIO 

C.01 - DANO 

C.02 - DANO EM COISA DE VALOR ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO OU HISTÓRICO 

C.03 - FURTO 



 
 

C.04 - FURTO QUALIFICADO (ARROMBAMENTO) 

C.05 - ROUBO 

C.06 - ESBULHO POSSESSÓRIO (INVASÃO DE IMÓVEL) 

C.07 - OUTRAS 

 

 

D00 - INTERVENÇÕES REFERENTES AOS COSTUMES, A PAZ, A FÉ, A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

D.01 - DESACATO  

D.02 - DESOBEDIÊNCIA  

D.03 - DISPARO DE ARMA DE FOGO  

D.04 - EMBRIAGUEZ  

D.05 - EXPLOSÃO  

D.06 - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO  

D.07 - OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA OU CONDUÇÃO DE ANIMAIS  

D.08 - PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIOS  

D.09 - RESISTÊNCIA  

D.10 - USO DE DOCUMENTO FALSO  

D.11 - VADIAGEM  

D.12 - MENDICÂNCIA  

D.13 - OUTRAS 

 

 

E00 - INTERVENÇÕES REFERENTES AO TRÂNSITO URBANO / RODOVIÁRIO 

E.01 - ACIDENTES DE TRÂNSITO  

E.02 - OUTRAS 

 

 

F00 - INTERVENÇÕES REFERENTES A DROGAS 

F.01 - COMÉRCIO E/OU FORNECIMENTO (TRÁFICO)  

F.02 - AQUISIÇÃO/POSSE OU GUARDA PARA USO PRÓPRIO DE SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE 

F.03 - OUTRAS 

 



 
 

G00 - INTERVENÇÕES DIVERSAS  

G.01 - AVERIGUAÇÃO DE PESSOA SUSPEITA  

G.02 - ATRITO VERBAL  

G.03 - AVERIGUAÇÃO DE DISPARO DE ALARME  

G.04 - VEÍCULO, PRODUTO DE FURTO / ROUBO, ENCONTRADO  

G.05 - ANIMAL MORTO EM VIA PÚBLICA  

G.06 - ANIMAL EM VIA PÚBLICA  

G.07 - FIO E / OU POSTE DE REDE ELÉTRICA CAÍDO / PARTIDO  

G.08 - LIXO, BURACO, ENTULHO OU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OBSTRUINDO 

OU DIFICULTANDO O TRÂNSITO NAS VIAS PÚBLICAS  

G.09 - MAU ATENDIMENTO POR ÓRGÃOS PÚBLICOS  

G.10 - VIOLAÇÃO DE POSTURAS / MUNICIPAIS  

G.11 - ENCONTRO DE CADÁVER / FETO  

G.12 - COISA ALHEIA ACHADA  

G.13 - COBERTURA A EVENTOS DIVERSOS (FESTAS, REUNIÕES . ETC)  

G.14 - APREENSÃO DE LINHAS DE PIPAS COM CEROL  

G.15 - VISITA TRANQUILIZADORA  

G.16 - OUTRAS 

 

 

 


