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RESUMO 

O presente resumo é resultado do projeto de extensão “Uso de ferramentas de 

geoinformação na prevenção e combate à criminalidade na Região Metropolitana de 

Belém, Estado do Pará” é uma realização da Faculdade de Geografia e Cartografia com 

recurso do edital da Navega Saberes 2011-2012 da Proex/UFPA. Tem como objetivo 

principal a capacitação de Agentes de Segurança Pública do Estado do Pará em ferramentas 

de geoinformação, destacando o uso dos programas Terraview e Arcgis. Alguns resultados 

merecem destaque como a criação de zonas de violência (zonas quentes) no município de 

Marituba e ampliação da parceria da FGC/IFCH com a Secretaria de Segurança Pública do 

Estado do Pará e com o Instituto de Ensino e Segurança do Estado, que possibilitaram a 

introdução de disciplinas de geografia e cartografia nos mais diversos cursos de formação 

de agentes de segurança pública e a promoção de uma especialização em Gestão e 

Segurança Ambiental (CAO), que está sendo realizada atualmente nas instalações do 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado do projeto de extensão intitulado de “uso de ferramentas 

de geoinformação na prevenção e combate à criminalidade na Região Metropolitana de 

Belém, no Estado do Pará”, desenvolvido na Faculdade de Geografia e Cartografia, da 

Universidade Federal do Pará, desenvolvido no período de 2011-2012, foi financiado pelo 

Edital Navega saberes, da Pro Reitoria de Extensão. 

 O trabalho inicial tinha como principais objetivos: a) assessoria na criação de um 

laboratório de geoprocessamento, capaz de armazenar, alterar, consultar e excluir os dados 

espaciais que serão manuseados em um Núcleo Estratégico e Informação Geográfica, 
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criação de cartas temáticas da Região Metropolitana de Belém, criação de um banco de 

dados das ocorrências atendidas pela Policia Militar e capacitação de policiais militares 

para o uso de geoinformação, a partir da produção cartográfica. A metodologia utilizada no 

projeto na fase inicial partiu para a elaboração de um banco de dados dos indicadores 

sociais, com destaque, os índices ligados a educação, saúde, emprego, saneamento, 

violência, entre outros, que estão sendo desmembrados em diversas tabelas e gráficos 

(produção de uma base cartográfica), esses indicadores sócio-espacial nos ajudam a 

interpretar e analisar os índices de violência na Região Metropolitana de Belém. Um 

segundo passo consistiu em georeferenciar alguns pontos de ocorrência de crimes/ilícitos 

no município de Marituba, a fim de verificar de forma pontual os locais onde ocorreram os 

mesmo, o período analisado foi o ano de 2010, com os seguintes tipos crimes: apreensão de 

arma de fogo, homicídio, roubo e tráfico de drogas, nessa fase do projeto utilizamos os 

dados da Policia Militar, especificamente a do Comando de Policiamento da Região 

Metropolitana de Belém, isso permitiu a produção de uma base cartográfica de zonas de 

violência, os programas utilizados na produção de mapas foram o Terraview e Arcgis, e 

como objetivo final do projeto a função de capacitar policiais militares para utilizar 

ferramentas de geoprocessamento, a partir de realização de oficinas no Laboratório da 

Analise e Informação Geográfica – LAIG, pertencente a Faculdade de Geografia e 

Cartografia da UFPA. Foram capacitados 40 policiais militares no período de 2011-2012 no 

uso dos programas de Terraview e Arcgis, é importante deixa claro, que os cursos de 

capacitação tiveram 30 horas de carga horária, sendo assim, cursos de capacitação de 

introdução aos programas de geoinformação. 

 

2. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO, DINÂMICA DO TERRITÓRIO BRASILEIRO. 

 

A geografia estuda a essência do viver, em que o espaço é delimitado dentro de um 

poder territorial na formação da cidadania, no complexo de inclusão e exclusão social, visto 

que, a ação de movimentação ou comportamentos supõe uma dinâmica no contexto da 

realidade em que sobrevive o ser humano dentro do espaço geográfico brasileiro, 

transportando suas atitudes e idéias numa área delimitada por um poder desigual, 



transgredindo uma dinâmica no processo territorial no principio de diversos grupos 

associados a um único pensamento, que é a ocupação do espaço inserindo seus modelos 

sociais de crescimento da cidade. Porém, o individuo ocupa pontos diferenciados dentro de 

uma dinâmica contraditória pelas diversas ações do Estado, ocasionando diversos conflitos 

entre Sociedade versus Estado, pela justificativa de um pleno desenvolvimento nas mãos de 

líderes políticos, sendo visualizados diversos problemas como o surgimento de guetos, 

favelas dispersas, habitações irregulares, delimitando o índice de crimes no local vivido. 

Na abordagem feita por Raffestin (1993, p. 143), “o conceito de espaço é anterior ao 

território”. Para este autor essa idéia vem adquirindo formas de participação de ações 

vividas no cotidiano, numa realidade de trabalho alcançado no valor próprio. Em que, o 

território seria um espaço construído pelo ator, inserido no complexo do cotidiano numa 

realidade imposta pelo poder, em que o individuo participa de ações comunitárias através 

de seu esforço de trabalho numa produção e reprodução de tarefa territorial, a partir de uma 

coisificação da relação de autoridades permitindo a separação de normas e deveres 

introduzidos na comunidade. 

Milton Santos (2006) ao conceituar o território cita a dinamização da cidade numa 

estratégia de diversas formas que podem desenvolver o lugar, tratando do processo da 

realidade visto no crescimento de inovações, mundialização, globalização e diversos 

aspectos de redes, ocasionados pelo debate entre global x local, centro x periferia, na 

formação de novos recordes. Santos, afirma ainda que o território são formas, mas o 

território usado são objetos e ações, sinônimos de espaço humano, espaço habitado 

relatando os serviços de rápidos acessos numa fluidez econômica, onde cada aspecto de 

desenvolvimento é estratégia de mercado em valorizar objetos técnicos, mesmo 

transgredindo a vivencia da população no meio da marginalidade imposta pela falta de 

segurança. 

Portanto caracterizamos o território como centro do poder, através das normas, regras, 

leis do Estado e problemas gerais.  

O território da violência se manifesta sobre a territorialização da espacialidade num 

processo social, na formação do espaço urbano atual numa exclusão social, sobre a 

formação da organização do crime associado à carência de leis, urbanização e precário 

desenvolvimento habitacional. Vista que, a desigualdade é citada como território da 



pobreza em periferias desenvolvida pela violência urbana por apresentarem má estabilidade 

do poder público, então cria se soluções entre as próprias comunidades sob ordem do crime 

organizado por traficantes de drogas, manifestando-se o seu poder em solicitar serviços, 

segurança, conforto em troca de crescimento do comercio ilegal. 

Conceitos e conflitos acontecidos ao longo dos anos transformam a geografia como 

principal forma de desvendar os conflitos, atualmente sobre globalização, desigualdade, 

urbanização e outros. O território mal estabelecido é manifestado pelo centro de poder em 

que ao passar dos anos surgiram novas lutas em um novo espaço com diferentes formas e 

resoluções. O poder é visto quando um grupo social pretende administrar ou organizar 

ações que envolvam a política para a sociedade ou grupos particulares, buscando resultados 

finalizados. 

 

3. O USO DA CARTOGRAFIA NAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

O mundo vivencia uma transformação na vida pública alarmente. A maioria da 

população mora em centros urbanos ocasionando uma explosão no crescimento 

populacional, em que a sociedade tende a passar por dificuldades de sobreviver no espaço 

habitado, devido à precária segurança no local, pois a cidade é um lugar de convivência e 

ação coletiva de relações sociais, culturais, econômicas, entre outras.  

A prevenção da violência é complexa. Mas o projeto tende solucionar formas de 

combate e evitar as ocorrências de crimes a atos violentos, visando uma diminuição da taxa 

de crimes e uma melhoria na ronda policial em detectar os pontos mais críticos da violência 

urbana, focando principalmente na proteção do policiamento nas políticas de segurança 

pública. 

Nos últimos anos o crime e a violência chegaram num ponto crucial, visto como 

reais obstáculos ao desenvolvimento principalmente no meio urbano, em que a população 

fica a mercê dos impactos violentos de uma insegurança total. Segundo Sangari (2010, p.5),  

 

(...) a segurança púbica está entre as maiores preocupações da sociedade 

brasileira nos dias atuais. Disputa com a saúde e a educação a prioridade na 

atenção de autoridades e imprensa. Não há plataforma de governo que não 

contemple ações no âmbito da segurança, seja na prevenção, seja no 

enfrentamento da violência. Trata-se de um desafio de todos. E o ponto de partida 

dessa mobilização é a percepção da real dimensão do problema. É preciso reunir 



dados, confrontá-los, analisá-los, interpretá-los e apresentá-los à sociedade para 

que, de posse deles, ela possa agir com mais confiança. 

 

O uso da cartografia é ligado ás inquietações que sempre se manifestam no ser 

humano, principalmente no mundo que ele habita (IBGE, 2011). Com essa ferramenta de 

analise o processo das políticas de segurança pública, partindo da coleta de dados envolve 

composições, representações de observações, de fatos, fenômenos e dados de diversos 

campos científicos associados ao modo de viver da sociedade. Condutos, a criação de 

mapas temáticos das áreas de ocorrências, possibilitaram um maior movimento de ideias e 

soluções relativas ao combate do crime na região, buscando contornar o problema do 

sistema policial, visando uma parceria no mecanismo cuja elaboração de uma representação 

cartográfica no espaço urbano e melhorias na segurança. 

O conceito de Cartografia, estabelecido em 1996, pela Associação Cartográfica 

Internacional (ACL, 2011, p. 10), ratifica: 

 

A cartografia apresenta-se como conjunto de estudos e operações científicas, 

técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados e operações diretas ou de 

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

formas de expressão ou representações de objetos, elementos, fenômeno em 

ambientes físico e sócio-econômicos, bem como a sua utilização. 

 

Conforme elucidado pela (ALC), o processo cartográfico é uma ferramenta de 

análise contextual, para atuar de forma que possa abranger os resultados do cotidiano, 

referente a uma representação do vivido da população, especificamente no que diz ao plano 

de políticas de segurança pública, tendo em vista as ocorrências criminais mapeadas de 

acordo com dados do delito, posando adquirir soluções imediatas evitando o índice de 

criminalidade ocorrido pelo grande desenvolvimento urbano. 

 

4. A INCORPORAÇÃO DA CARTOGRAFIA NO TRABALHO COTIDIANO, DE 

SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

O projeto “Uso de ferramentas de geoinformação na prevenção e combate à 

criminalidade na Região Metropolitana de Belém, Estado do Pará”, obteve em uma parceria 

com a Policia Militar do Estado do Pará, especialmente o Comando da Região 



Metropolitana de Belém – CPRM e a Faculdade de Geografia e Cartografia teve como 

objetivos iniciais: a) assessoria na criação de um laboratório de geoprocessamento, capaz 

de armazenar, alterar, consultar e excluir os dados espaciais que serão manuseados em um 

Núcleo Estratégico e Informação Geográfica, criação de cartas temáticas da Região 

Metropolitana de Belém, criação de um banco de dados das ocorrências atendidas pela 

Policia Militar e capacitação de policiais militares para o uso de geoinformação, a partir da 

produção cartográfica.  

A metodologia utilizada no projeto na fase inicial partiu para a elaboração de um 

banco de dados dos indicadores sociais, com destaque, os índices ligados à educação, 

saúde, emprego, saneamento, violência, entre outros, que estão sendo desmembrados em 

diversas tabelas e gráficos (produção de uma base cartográfica), esses indicadores sócio-

espacial nos ajudam a interpretar e analisar os índices de violência na Região Metropolitana 

de Belém. 

 Um segundo passo consistiu em georeferenciar alguns pontos de ocorrência de 

crimes/ilícitos no município de Marituba/ Ananindeua, a fim de verificar de forma pontual 

os locais onde ocorreram os mesmo, o período analisado foi o ano de 2010, com os 

seguintes tipos crimes: apreensão de arma de fogo, homicídio, roubo e tráfico de drogas, 

nessa fase do projeto utilizamos os dados da Policia Militar, especificamente a do Comando 

de Policiamento da Região Metropolitana de Belém, isso permitiu a produção de uma base 

cartográfica de zonas de violência, os programas utilizados na produção de mapas foram o 

Terraview e Arcgis. Conforme demonstram alguns mapas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 A produção de mapas multitemporais possibilita aos agentes de segurança pública 

compreender a distribuição crimes ao longo de uma faixa temporal, além de permite a 

sobreposição de variáveis, como por exemplos: a relação existe entre apreensão de armas 

de fogo com homicídios ou mesmo furto ou quantas variáveis de crime/ilícitos os agentes 

acharem necessário. Uma questão importante é o cruzamento de variáveis socioeconômicas 

com os indicadores de criminalidade fornecidas pelos órgãos de segurança pública. 

 Assim uma das propostas do projeto seria demonstrar a importância da utilização de 

ferramentas de geoinformação como instrumento para subsidiar a ação preventiva e de ação 

dos órgãos de segurança pública do Estado do Pará. Um segundo ponto também importante 

seria demonstrar importância das análises espaciais e territoriais intrínseca na geografia 

como elemento de suma importância para o entendimento do comportamento da violência 

urbana e/ou rural.  

O objetivo final do projeto foi a capacitação de policiais militares para utilizar 

ferramentas de geoprocessamento, a partir de realização de oficinas no Laboratório da 

Analise e Informação Geográfica – LAIG, pertencente a Faculdade de Geografia e 

Cartografia da UFPA. Foram capacitados 102 policiais militares e civis e bombeiros no 

período de 2011-2012 no uso dos programas de Terraview e Arcgis, é importante deixa 

claro, que os cursos de capacitação tiveram 20 horas de carga horária, sendo assim, cursos 

de capacitação de introdução aos programas de geoinformação. 

Um marco importante do projeto foi também o auxílio na introdução de disciplinas 

voltadas para a geoinformação e análise geográfica nos cursos de formação e capacitação 

de agentes de segurança pública do Estado do Pará oferecidos pelo IESP – Instituto de 

Ensino de Segurança do Pará, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 1: DISCIPLINAS DE GEOINFORMAÇÃO E ANÁLISE GEOGRÁFICA NO IESP 

Curso Disciplina Pré-requisito básico do aluno 

(Patente/Cargo) 

CFSD  Fundamentos de Cartografia e 

Geoinformação. 

Aluno do curso de formação de 

Soldados 

CFO  Geografia da Amazônia. Aluno do curso de formação de 

Oficiais 

CAO/Defesa 

Social 
 Ordenamento Territorial e 

Desevolvimento Regional para a 

Amazônia. 

 Produção Cartográfica e Análise 

Espacial. 

 

 

Capitão, Delegado, Guarda 

Municipal e Perito. 

CSP  Gestão do Território e Produção 

do Espaço Amazônico. 

 Geoinformação e Gestão do 

Território. 

Major, Tenente-Coronel, Delegado 

e Perito. 

Fonte: Relatório Final do Projeto de Extensão “Uso de ferramentas de geoinformação na prevenção 

e combate à criminalidade na Região Metropolitana de Belém, Estado do Pará”, 2012. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quanto aos resultados do projeto de extensão, o banco de dados dos indicadores 

sociais dos municípios da Região Metropolitana de Belém, em especial de Ananindeua e 

Marituba, devido ao volume de informação ainda se encontra em fase de elaboração e a 

partir dessas informações vem sendo elaborados mapas temáticos. Quando a criação do 

banco de dados dos pontos de georeferenciamento das ocorrências policiais está 

enfrentando algumas dificuldades, principalmente, na coleta de dados das ocorrências 

(crimes/ilícitos) em lócus. Foram realizados cinco oficinas de capacitação de policiais 

militares, sendo no total, de 102 policiais militares e civis e bombeiros se qualificaram para 

a utilização do Terraview e ArcGis. Um ponto bastante positivo do projeto foi à 

aproximação da Faculdade de Geografia e Cartografia com os Órgãos de Segurança Pública 

do Estado em especial a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal 

de Belém e Ananindeua e com o Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará – IESP. 

Essa nova parceria que gerou um convite para a Faculdade de Geografia e Cartografia 

contribui para a elaboração de algumas disciplinas que estão fazendo parte dos cursos de 

formação de policiais militares e civis, corpo de bombeiros e peritos, disciplinas 



principalmente voltadas para a produção e análise cartografia, a partir do entendimento da 

produção do espaço geográfico e dinâmica do território. 

Além dessas disciplinas a aproximação com o IESP, Secretaria de Segurança 

Pública, também permitiu o inicio de uma especialização em Gestão e Segurança 

Ambiental (CAO), aprovada na Universidade Federal do Pará e coordenada pela 

FGC/IFCH, em maio de 2012 e iniciada em agosto de 2012, conta com 42 alunos, entre 

policiais militares e bombeiros, todos capitães, peritos e guardas municiais de Belém e 

Ananindeua. Também foram apresentados os resultados parciais do projeto no XVII 

Encontro Nacional de Geógrafos na Cidade de Belo Horizonte, no mês de julho de 2012. 

A possibilidade da realização do Projeto de Extensão permitiu ao grupo envolvido 

na realização do trabalho, estabelecer uma parceria com diversos Órgãos da Segurança 

Pública do Estado do Pará, permitindo assim, a Universidade Federal do Pará, por meio da 

Faculdade de Geografia e Cartografia e do Instituto de Filosofia e Ciência Humanas, 

desempenhar o seu papel da produção do conhecimento voltado para a sociedade. 
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