


Introdução

 A Segurança Pública está entre as três maiores preocupações da 
sociedade brasileira em 2018, pode-se atribuir esta preocupação ao fato do 
Brasil ser hoje o país com o maior número de homicídios do mundo. Em 
2016 foram 61.283 mortes - total próximo da média anual de vítimas fatais da 
guerra civil da Síria. A taxa média brasileira de homicídios por grupo de 100 
mil habitantes não é menos assustadora - chegou a 29,7 no ano passado, 
praticamente o triplo do padrão considerado aceitável no mundo. Em Rondônia 
a taxa de homicídios somada com mortes violentas sem causa determinada 
chega a 42,0 em Porto Velho, capital de Rondônia. A média do Estado é de 
33,9. Dentro destes números está a violência contra mulheres, pois de acordo 
com pesquisa do Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA), tem a 4ª maior 
taxa do país de homicídios de mulheres. Infelizmente, os índices criminais, 
em nosso Estado vão além das áreas urbanas. Um estudo da Comissão da 
Pastoral da Terra (CPT) colocou Rondônia em 1° lugar no ranking de violência 
no campo. Pode-se dizer que em 2017, a cada dia, aproximadamente, duas 
pessoas são assassinadas no Estado.

 É nesse cenário que o emprego da técnica do Diagnóstico Criminal 
se mostra indispensável. Esta técnica constitui-se no uso de uma coleção de 
métodos dispostos a obter dados, informações, analisá-los e deles estabelecer 
estratégias de ação.

 O enfrentamento da criminalidade e da violência a partir do Diagnóstico 
Criminal permite a formulação de políticas públicas muito mais próximas da 
realidade e dirigidas ao atendimento das causas, não só das manifestações da 
violência, provendo subsídios mais adequados para as políticas de prevenção, 
repressão e de assistência às vítimas.

 Este projeto tem por finalidade alinhar as disposições legais que 
tratam da necessidade da elaboração de estatísticas criminais aos comandos 
constitucionais de garantia da ordem pública, atrelado ainda a princípio 
administrativo da economicidade e eficiência pois não raras as políticas na 
área da criminalidade e justiça são efetuadas em vôo cego, sem instrumentos 
e com orientação puramente impressionista.



Como Acessar

O acesso a plataforma pode ser feito através do link https://goo.gl/Udk4Ys 
ou atraves do QR Code, conforme figura 1,que pode ser lido pela câmera do 
smartphone ou por algum aplicativo leitor de QR Code.

Figura 1 - QR code para acessar o projeto

Fonte: O Autor



Página 1 - Home

A primeira tela mostra informações da equipe de desenvolvimento do projeto.

Figura 2 - Página Home

Fonte: O Autor

A navegação entre as páginas é feita através do menu de navegação localizado 
na parte inferior das telas conforme mostra a figura 3. Pode-se mudar de página 
clicando no nome referente a cada página ou através da seta de navegação 
conforme figura 4.

Figura 3: Menu de navegação

Fonte: O Autor



Figura 4: Seta de Navegação

Fonte: o Autor

Ainda na página Home podemos verificar a versão do sistema que referencia 
o ano e o mês da publicação, conforme imagem abaixo.

Figura 5: Versão Disponibilizada

Fonte: o Autor

Página 2 - Mapa do Brasil

Estando na página Mapa do Brasil, na parte superior se encontra os anos e 
os meses onde se pode criar filtros de acordo com a análise de cada usuário.

Figura 6: Página Mapa do Brasil

Fonte: o Autor



Especificando a Região, o Estado e o Município onde o fato aconteceu 
pode-se verificar a quantidade de registros ocorrido nessa localidade e uma 
visualização dinâmica do mapa, com foco na localidade escolhida.

Figura 7: Filtro com a Região Norte e o Estado de Rondônia

Fonte: o Autor

Página 3 - Mapas RO

Esta página mostra a quantidade de registros de ocorrência em cada município 
do Estado de Rondônia. No mapa é possível saber, de forma gráfica, quais os 
municípios que mais possuem registro através da intensidade das cores.

Figura 8: Página Mapas RO

Fonte: o Autor



Pode-se clicar sobre o nome do município e visualizar no mapa o polígono 
referente a este.

Figura 8: Filtro com o Município de Ariquemes

Fonte: o Autor



Página 4 - Comparativo RO

Comparativo RO é uma página que permite cruzar informações entre 
municípios onde aconteceu o fato com municípios onde este fato foi 
registrado, além de permitir um filtro em relação ao mês e ano específico.

Figura 9: Página Comparativo RO

Fonte: o Autor

Para selecionar bimestre, trimestre, quadrimestre ou semestre ou de um ano, 
pressione a tecla Ctrl e selecione os meses específicos. A figura 10 mostra a 
seleção do 1º trimestre de 2018.

Figura 10: 1ºTrimestre de 2018 selecionado

Fonte: o Autor



Página 5 - Município por tipo penal

Um filtro capaz de mostrar informações dos tipos penais de cada ocorrência 
especificando o município onde o fato aconteceu, possibilitando inúmeras 
formas de consultas e interpretações. Os gráficos, tabelas e mapa são 
interativos sendo capazes de cruzar informações dinamicamente entre estes 
componentes.

Figura 9: Página Município por tipo penal

Fonte: o Autor



Página 6 - DISTRITOS_PORTO VELHO

Nesta página fica fácil saber a quantidade de ocorrências registradas nos 
distritos de Porto Velho. Pode-se filtrar por Tipo Penal e em que período do 
dia aconteceu, além de mostrar em um gráfico de barras os distritos e as 
ocorrências em ordem decrescente, conforme figura 12.

Figura 12: Página Distritos Porto Velho

Fonte: o Autor



Página 7 - PORTO VELHO

Trata-se de uma página que mostra os bairros de Porto Velho e quantidade 
de crimes que acontece em cada um deles de acordo com o tipo penal. No 
mapa é possível ver o polígono que representa o bairro, que interage de forma 
dinâmica, conforme figura 13.

Figura 13: Porto Velho

Fonte: o Autor



Página 8 - CRIMES x BAIRROS_PVH

Esta página mostra em detalhes os crimes que aconteceram nos bairros de 
Porto Velho classificados por tipo penal, período do dia e período do ano. 
Através do componente de tabela, gráfico de pizza, gráfico de linha e gráfico 
de barras é possível extrair informações detalhadas de acordo com análise de 
cada usuário.

Figura 14: Página Crimes x Bairros de Porto Velho

Fonte: o Autor



No gráfico de linha, figura 15, é possível saber as mudanças que ocorreram 
durante os meses do ano, e quais tipos penais foram mais recorrentes.

Figura 15: Gráfico de linha na página Crimes x Bairros de Porto Velho

Fonte: o Autor



Página 9 - DELITO x ZONA

DELITO x ZONA mostra os tipos legais de cada crime ocorrido em cada bairro 
de Porto Velho. É possível saber um quantitativo de crimes por cada região 
da cidade e qual a porcentagem que cada zona representa do total avaliado. 
Os filtros são totalmente dinâmicos, ficando o analisador livre para abstrair 
inúmeras informações, de acordo com sua necessidade.

Figura 16: Página Delito x Zona

Fonte: o Autor



Página 10 - DELEGACIAS

Na Página Delegacias podemos visualizar de forma gráfica a quantidade de 
delitos registrados em cada delegacia e a qual departamento essa delegacia 
pertence. Nesta tela é possível saber em qual Município o fato aconteceu e 
em qual delegacia esse fato foi registrado.

Figura 17: Página Delegacias

Fonte: o Autor



Página 11 - DELEGACIA DELITOS RELEVANTES

Esta página detalha os Departamentos de Polícia do Estado de Rondônia e 
quais delegacias estão vinculadas e estes. No gráfico de barras é possível 
visualizar a quantidade de registros por delegacia e quais os tipos legais de 
cada registro.

Figura 18: Página Delegacia Delitos Relevantes

Fonte: o Autor



Página 12 - DELEGACIAS - COMPARATIVO

Através do gráfico mostrado na figura 19, é possível saber a quantidade de 
registro, ano a ano em cada delegacia e criar inúmeras interpretações de 
acordo com a necessidade do usuário/analista.

Figura 19: Página Delegacias - Comparativo

Fonte: o Autor



Página 13 - COMPARATIVOS OPM - DELITOS

Aqui podemos visualizar todas as coordenadorias do Estado de Rondônia, 
selecionando a coordenadoria desejada o sistema filtra as unidade policias 
que pertence a esta. 
O Usuário/Analista fica livre para selecionar os tipos penais e/ou o período que 
ocorreu o fato conforme figura 20.

Figura 20: Página Comparativos OPM - Delito

Fonte: o Autor



Página 14 - OPM - DELITOS - TABELA

O Usuário/Analista poderá visualizar nesta página, através de gráficos de barra, 
a quantidade de crimes ocorridos em determinados períodos do dia e quais 
tipos penais.

Figura 21:  Página OPM - Delitos - Tabela

Fonte: o Autor



Página 15 - OPM - COMPARATIVO UNIDADES

A página OPM - COMPARATIVO UNIDADES mostra, através de um gráfico de 
barras a quantidade de crimes registrados entre o ano de 2015 a 2018 dividido 
por batalhão. É possível também filtrar determinados crimes ou unidades de 
acordo com a coordenadoria.

Figura 22:  Página OPM - Comparativo Unidades

Fonte: o Autor



Página 16 - PVH_BAIRROS DELITOS

Nesta página é possível saber quais bairros possuem mais registros de 
ocorrências e quais os crimes estão relacionados a cada bairro conforme 
figura 23. De forma dinâmica o Usuário/Analista poderá extrair, de inúmeras 
formas, a informação pretendida.

Figura 23:  Página PVH Bairros Delito

Fonte: o Autor



Página 17 - PVH_BAIRROS TOP 10

Fica fácil identificar os bairros com mais índices de criminalidade nesta página. 
Aqui a visualização dos bairros é classificada pela quantidade de registros 
separados ano a ano entre 2015 a 2018 e identificados por cores diferentes, 
além do filtro por Tipo Legal.

Figura 24:  Página PVH_bairros Top 10

Fonte: o Autor



Página 18 - PVH_LOGRADOUROS

Além de mostrar a quantidade de crimes em cada bairro, a página PVH_
LOGRADOUROS identifica as ruas do bairro e a quantidade de registros de 
ocorrência em cada uma delas, além de possibilitar filtros por Tipo Legal e 
período do dia.

Figura 25:  Página PVH_Logradouros

Fonte: o Autor



Página 19 - COMARCAS

A página COMARCAS traz um comparativo entre as Entrâncias entre os anos 
de 2015 a 2018, identificando a quantidade de registros de cada município 
pertencente a comarca. É possível criar filtros especificando um ou mais tipos 
penais de acordo com o ano e mês desejado.

Figura 26:  Página Comarcas

Fonte: o Autor


