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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é analisar as ocorrências de roubos e furtos qualificados de 
veículos utilizando a análise espacial e descritiva para entender como a dinâmica 
dessa violência se processa no espaço do município de Natal, capital do estado do 
Rio Grande do Norte, registradas no período compreendido entre os anos de 2012 e 
2021. Essa análise se deu por distribuição das ocorrências de CVP Crime Violento ao 
Patrimônio, usando uma base de dados consolidada única, oriunda de informações 
da base de dados da DEPROV - Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade 
de Veículos e Cargas, compilada pela COINE - Coordenadoria de Informações 
Estatísticas e Análises Criminais e trabalhada por meio do Sistema Metadados 
utilizado pelo OBVIO - Observatório da Violência da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. A partir desses dados se produziu tabelas e gráficos das ocorrências 
distribuídas nas zonas administrativas de Natal e seus respectivos bairros, no intuito 
de gerar arcabouço cognitivo sobre a evolução desses casos ao longo do período 
estudado, utilizando ainda mapas coropléticos de adensamento agregados a técnicas 
estatísticas de análises espaciais. Como resultado, a partir da perspectiva do 
Metabanco Roubos e Furtos de Veículos (MRFV), foi possível observar que o maior 
registro é de roubo de veículos, sendo a principal vítima a do sexo masculino, na faixa 
etária de 30 a 34 anos e o tipo de veículo foi o automóvel. Considerando-se os dois 
tipos penais juntos, pode-se afirmar que a maior frequência das ocorrências se deu a 
noite, na Zona Administrativa Sul da Capital. O intuito é gerar uma contribuição para 
o entendimento dos locais dos registros das ocorrências e se os dados obtidos são 
suficientes para traçar estratégias de enfrentamento a esse tipo de criminalidade, 
apontando possíveis lacunas na coleta de informações que possam ser melhoradas 
para que os diagnósticos sejam mais eficazes para a produção de políticas públicas 
de segurança e políticas de segurança pública na capital do estado potiguar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Roubo e furto qualificados de veículos, violência urbana, 
distribuição espacial, base de dados, Natal-RN. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this work is to analyze the occurrences of robberies and qualified thefts 
of vehicles using spatial and descriptive analysis to understand how the dynamics of 
this violence is processed in the space of the municipality of Natal, capital of the state 
of Rio Grande do Norte, recorded in the period between between the years 2012 and 
2021. This analysis was carried out by distributing the occurrences of CVP Violent 
Crime to Heritage, using a single consolidated database, derived from information from 
the DEPROV database - Specialized Police Department for the Defense of Vehicle 
Property and Loads, compiled by COINE - Coordination of Statistical Information and 
Criminal Analysis and worked through the Metadata System used by OBVIO - 
Observatory of Violence of the Federal University of Rio Grande do Norte. From these 
data, tables and graphs of the occurrences distributed in the administrative zones of 
Natal and their respective neighborhoods were produced, in order to generate a 
cognitive framework on the evolution of these cases throughout the studied period, 
also using choropleth maps of density aggregated to statistical techniques of spatial 
analyses. As a result, from the perspective of Metabanco Robbery and Theft of 
Vehicles (MRFV), it was possible to observe that the highest record is vehicle theft, 
with the main victim being males, aged between 30 and 34 years and the type of 
vehicle was the automobile. Considering the two criminal types together, it can be said 
that the highest frequency of occurrences occurred at night, in the South Administrative 
Zone of the Capital. The aim is to generate a contribution to the understanding of the 
places where the occurrences are registered and if the data obtained are sufficient to 
outline strategies to face this type of crime, pointing out possible gaps in the collection 
of information that can be improved so that the diagnoses are more accurate. effective 
for the production of public security policies and public security policies in the capital 
of the so called Potiguar State. 
 
Keywords: Qualified theft and robbery of vehicles, urban violence, spatial distribution, 
database, Natal-RN. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existe uma percepção sobre o crescimento da frota de veículos nos centros 

urbanos, que pode ser percebida pela sensação de tempo gasto e pelas dificuldades 

encontradas no trânsito nos últimos anos, quando as pessoas se deparam com os 

congestionamentos diários no ir e vir cotidiano. Corroborando com essa percepção, 

Rodrigues (2019, p. 3), aponta que: 

 

durante o período de dez anos compreendido entre 2008 e 2018 a frota de 
automóveis no Brasil saiu de 37,1 para 65,7 milhões sendo que as 17 
principais regiões metropolitanas concentram 40% dessa quantidade. Como 
se não bastasse, a frota de motos passou de 13 para 26,6 milhões, 
registrando adensamento também nas zonas rurais. (RODRIGUES, 2019, p. 
3) 

 

Paralelamente a este processo de crescimento, tem-se verificado o aumento 

dos roubos e furtos a veículos, o que sugere o surgimento de uma demanda por esse 

produto ilegal advinda da lógica de comércio que incentiva o cometimento desse 

crime, algo que possui uma dinâmica peculiar que movimenta o mercado 

secundário/ilegal de produtos ilícitos, que será abordado nesse trabalho. 

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2013 aponta que houve cerca de 

229 mil a meio milhão de veículos roubados ou furtados durante aquele ano no Brasil, 

se configurando num grande problema para determinar meios de enfrentamento pelas 

polícias brasileiras, tanto na ostensiva1 como na polícia investigativa. A polícia 

ostensiva atua em evitar esse tipo de crime como também em recuperá-los por serem 

produtos de delitos, enquanto a polícia investigativa ou judiciária2 que atua na 

investigação e descoberta de possíveis perpetradores para levá-los à justiça e evitar 

que tenham a motivação da impunidade como fator propulsor dessa modalidade 

criminosa. 

 
1 A atribuição de policiamento ostensivo no Brasil está à cargo da PRF Polícia Rodoviária Federal, das 

Polícias Militares dos Estados e das Guardas Municipais dos municípios que as possuam e essa 
atribuição envolve a atuação preventiva e visual da polícia e agrega toda atividade policial que não 
esteja expressamente na Constituição para os demais órgãos de segurança pública. (Constituição 
Federal, art. 144, a partir do §§ 1º). 
2 A atribuição de policiamento investigativo é atribuição das Polícia Federal e das Polícias Civis dos 

Estados que visam realizar a persecução penal e oferecer indícios de delituosidade às instâncias 
pertinentes. (Constituição Federal e a Lei nº 12.830/2013)    
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Os números expressivos de roubo e furto de veículos fazem com que as 

polícias, principalmente as investigativas, recebam uma cobrança social especial para 

que a legislação brasileira seja mais dura nesse setor da criminalidade (Gomes, 2011), 

justamente porque não pode atender à população diante da incapacidade das 

agências de segurança de resolver problemas sociais, pois não é mesmo sua 

competência, mas a sua atribuição, que é a de fazer o castigo chegar até o agente 

delinquente, também é pequena. 

Se os crimes contra a vida possuem um índice de resolutividade de 

aproximadamente 8% segundo o Atlas da Violência 2016, sendo que essa modalidade 

criminosa teve no pior ano de seu crescimento, 2017, 60 mil casos, poderíamos 

considerar que a resolutividade de casos de roubos, que possuem pelo menos 5 vezes 

mais casos por ano, tenderia a orbitar o mesmo patamar. A mensuração real somente 

será vislumbrada quando dados estruturados sobre assuntos como roubo e furtos de 

veículos, forem escrutinados, como o que se apresenta neste trabalho. 

Destarte, diante desse problema que se agiganta, esse trabalho trará uma 

noção quantitativa real sobre esse problema no Rio Grande do Norte, além de oferecer 

informações para analisar a distribuição e o perfil deste tipo de ocorrência. Nessa 

perspectiva imperioso se faz trazer as palavras de Machado (2009, in SILVA FILHO, 

2017): 

O furto e o roubo de veículo são os delitos com menores taxas de 

subnotificação porque o proprietário, para acionar a seguradora ou recuperar 

o bem subtraído (furtado ou roubado), tem que registrar o evento junto a uma 

autoridade policial a partir de um boletim de ocorrência (BO), ou seja, além 

do interesse individual da vítima existe também a própria exigência da 

seguradora para poder dar andamento no processo de pagamento do prêmio 

do seguro. (MACHADO, 2009 in SILVA FILHO, 2017, p. 25) 

  

O relatório técnico da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN (2015) 

mostra que entre 2011 e 2014 ocorreu um aumento na ordem de 432,4% (de 626 para 

3.333) no total de veículos roubados no Estado do Rio Grande do Norte, enquanto, 

em relação aos veículos furtados, o aumento foi de 234,9% (de 255 para 854).  

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública - FBSP, em sua publicação anual 

intitulada Anuário Brasileiro de Segurança Pública, na versão de 2019, apresenta 

dados um tanto quanto diferentes sobre o tema do roubo e do furto de veículos, pois 

os dados utilizados são fornecidos pelas secretarias de segurança dos estados 

brasileiros e também porque a metodologia de aferição é diferente. Nela são utilizados 
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os métodos de comparação de números absolutos de roubos e de furtos de veículos 

em relação à frota de cada estado da federação.  

Em relação ao Rio Grande do Norte, Gomes (2018, p.1) e Teixeira (2018, p.1) 

afirmam que, em 2017 e 2018, o estado teve um veículo roubado aproximadamente a 

cada uma hora, sendo que, no ano de 2017, Gomes (2018, p.1) afirma que a Região 

Metropolitana de Natal representou 89,1% das ocorrências, enquanto Natal, 54%. 

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020, p. 101), o Brasil teve, entre 

os anos de 2018 e 2019, uma diminuição de 19,1% e o Rio Grande do Norte, 

acompanhou essa queda, registrando -17,2%. 

A partir disso, numa análise preliminar obtida pelos dados do Observatório da 

Violência do Rio Grande do Norte - OBVIO3, Rede e Instituto de Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, observa-se que o ano de 2017 foi o 

ano que registrou o maior número de ocorrências desses tipos criminais no Rio 

Grande do Norte, com 8.206, com maior concentração na Região Metropolitana, 7.308 

casos, essa evolução dos dados já iniciou em 2010 e assim segue, durante os 10 anos 

abrangidos nesta pesquisa.  

Nessa perspectiva, a partir dos dados brutos obtidos, o presente estudo dará à 

capital do Rio Grande do Norte, Natal, o destaque dentro da Região Metropolitana, 

pois a cidade apresenta mais de 59% da frequência do tipo de crime que trata nesse 

estudo nesses últimos 10 anos. 

Tendo em vista à importância do estudo desses padrões criminais para a 

elaboração de políticas na área da segurança pública e para o aprofundamento do 

entendimento sobre a criminalidade do ponto de vista da demografia, ou seja, de como 

a organização ou desorganização do espaço urbano e as densidades demográficas 

podem influenciar como pontos alimentadores ou extinguidores desse tipo de 

criminalidade, torna-se interessante a observação dos dados apresentados como 

formadores do arcabouço cognitivo para a elaboração de soluções. 

Outrossim, este estudo terá ainda a perspectiva de suscitar pautas para o 

avanço em busca de soluções, influenciando ações e programas tanto para o estado 

do Rio Grande do Norte/RN como, por meio de sua análise, para o país. A partir da 

análise do volume e distribuição das ocorrências e a tendência de crescimento de 

 
3 Em referência ao Rio Grande do Norte, desde 2012 que o obscurantismo dos dados da violência vem 

sendo iluminado por meio da pesquisa científica e divulgação dos dados pelo OBVIO, que trouxe o 
Sistema Metadados como metodologia de aferição da violência.   
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roubos e de furtos observada no estado, esse plano de trabalho busca analisar as 

principais concentrações espaciais dos roubos e furtos de veículos ocorridos na 

cidade de Natal, no período de 10 anos, bem como a relação dessa distribuição 

espacial com a distribuição do perfil dessas ocorrências.  

Para tanto, serão utilizados os metadados do OBVIO construídos em parceria 

com a Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais - COINE da 

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SESED. A base 

metadados do OBVIO constitui-se num universo de dados sobre as ocorrências 

relacionadas a diversos tipos de crimes e violências ocorridos no Estado do RN, que 

serão devidamente detalhados mais adiante. 

Com o propósito de justificar a delimitação deste estudo à  capital do estado, 

Natal,  tendo em vista que ela concentra o maior número dos registros dos roubos e 

dos furtos qualificados de veículos, serão apresentados os números brutos obtidos 

para a Região Metropolitana de Natal, formada por outros 14 municípios além de Natal 

(Arez, Bom Jesus, Ceará-Mirim, Extremoz, Goianinha, Ielmo Marinho, Macaíba, 

Maxaranguape, Monte Alegre, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante, São José de Mipibu e Vera Cruz), nesse interstício de 10 anos.  

A concentração proporcional de casos na capital do estado justifica o enfoque 

desse estudo para Natal, onde se mapeará suas quatro zonas administrativas e seus 

36 bairros, além de dois outros recortes geográficos de referência, demonstrando os 

totais registrados e a intensidade das ocorrências por bairros, e como esse número 

impacta no todo registrado para a capital. Sem deixar de relacionar os indicadores 

sociodemográficos de cada zona da cidade, observando esses números sob a ótica 

das áreas mais ou menos vulneráveis.  

Nessa perspectiva, esse tema foi escolhido para ser trabalhado por mim por 

razões profissionais, tendo em vista que sou profissional da área segurança pública 

desde 2015, tendo atuado como agente de investigação em uma delegacia de Polícia 

Civil no interior do estado do RN, que atende todos os tipos de crime. Tal experiência 

permite aos agentes que trabalham nesse modelo de delegacia, ter contato com os 

mais diversos tipos de crimes, cuja influência no cenário social como 

desencadeadores de crimes, desde os mais simples até os mais complexos. 

Portanto, atuei diretamente na investigação e elucidação de vários crimes 

violentos, como homicídios, estupro de vulneráveis, violência doméstica e roubo e 

furto qualificado de vários tipos de bens, dentre eles o de veículos, o que me levou a 
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desenvolver várias expertises profissionais, além de ter sido convidada para exercer 

uma função numa das diretorias da Delegacia Geral de Polícia. Além disso, trabalho 

como assistente de pesquisa do OBVIO, desde 2012, experiência por sua vez 

fundamental para que desenvolvesse todo o processo de criação, desenvolvimento e 

refinação do Metabanco Roubo e Furto de Veículos. 

A escalada da violência tem como um dos seus instrumentos os meios de fuga 

e a moeda de troca usada pelos perpetradores desses delitos que, notadamente, 

possui no roubo e furto de veículos, um de seus motes. Kahn (2018), por exemplo, 

aponta uma relação de variação entre furtos e roubos de veículos com outras 

contravenções penais e crimes mais graves, apresentando o aumento de um na 

mesma sequência que outros. Entretanto, é sempre importante ter bases de dados 

confiáveis para trabalhar melhor e entender adequadamente qualquer que seja o 

fenômeno, e nesse caso, o fenômeno da violência - produzida através dos crimes de 

roubo e de furto - pode ser melhor compreendido através do cruzamento/sobreposição 

com informações sociodemográficas, para identificação do perfil da vítima, bem como 

para a análise do contexto no qual se insere os crimes violentos. Afinal, como afirma 

Carvalho (1988, p.7) “[...] a Demografia trata dos aspectos estáticos de uma população 

num determinado momento - tamanho e composição -, assim como também da sua 

evolução no tempo e da inter-relação dinâmica entre as variáveis demográficas [...]”. 

Sobre o perfil dos roubos e furtos de veículos é importante não esquecer que 

os roubos e os furtos de veículos têm íntima relação com outros veios da 

criminalidade4, pois o veículo em si também serve como moeda de troca, meio de 

barganha e vetor para o cometimento de outros crimes. Nos dizeres de Alves (2007), 

a criminalidade e violência são fenômenos complexos, que se manifestam de formas 

distintas, possuindo causas e soluções diferentes em Estados, cidades e bairros 

(GONÇALVES, 2008, p. 20). 

Portanto, imperioso se faz analisar esses dados para encontrar pertinência e 

interligação entre variáveis como perfil da vítima por idade e sexo e assim estabelecer 

um nexo causal entre o perfil sociodemográfico e os roubos e furtos que aporte as 

variáveis demográficas, alcançando resultados para que permitam subsidiar o 

planejamento e delineamento de políticas públicas que levem não somente a 

 
4 Os veios da criminalidade são os vários meios em que se dá o cometimento de um crime, ou seja, 

todos os caminhos que o perpetrador ou delinquente, ou ainda grupos de criminosos, utilizam para se 
alcançar seu resultado. 
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prevenção desses casos, mas que ajudem a direcionar um novo paradigma 

investigativo que auxilie na redução da impunidade.  

Em relação ao banco de dados construído para a realização da pesquisa, 

destaca-se que o Metabanco Roubos e Furtos (MRFV) do OBVIO foi construído a 

partir da Metodologia Metadados criada por Hermes e Dionísio (2012), que por sua 

vez consiste na interpolação5 e concatenação6 de dados e informações de diversas 

fontes, de tal forma que uma base preencha a lacuna que porventura tenha sido 

deixada por outra, e que nesse caso, são várias bases sendo usadas para a produção 

de uma base de dados final. A saber: o BO Eletrônico, o Sistema Integrado de 

Informações de Segurança Pública - SINESP, os Procedimentos Policiais Eletrônicos 

– PPE, o Pol Office e outros registros de ocorrências compilados e realizados pela 

Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas - DEPROV, 

da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte em parceria com a COINE/SESED, 

que possui informações sobre a data e hora das ocorrências dos furtos e roubos, 

logradouros, bairros, municípios, tipo e modelo do veículo roubado, cor, ano de 

fabricação, além do sexo e data de nascimento da vítima.  

Destarte, essas informações compiladas numa base única possuem o grande 

potencial de contribuir não apenas com a análise espacial e a caracterização das 

ocorrências, mas, também, com a possibilidade de indicação de ações de 

planejamento na área de inteligência para as instituições de segurança pública, o que 

justifica a relevância dessa proposta de trabalho. Destaque para a desagregação de 

dados, utilizando-se de diversas fontes de dados da área de Segurança Pública, para 

que o MRFV obtivesse um tratamento que possibilitasse a extração de diversos outros 

dados e informações secundárias. 

As desagregações, enfatizando, permitem o cruzamento com informações 

sobre o período do dia e da semana, sobre o uso da ocupação do solo, zonas 

 
5 A ação de interpolar aqui descrita vem do dicionário da língua portuguesa que é basicamente o ato 

de intercalar informações oriundas do cruzamento de outras fontes. Interpolar (verbo transitivo 1. 
Interromper (a sucessão ou série de coisas com outra ou outras); 2. Meter (uma coisa) no meio de 
outra; 3. Intercalar num texto (o que o pode explicar ou adulterar); 4. Alternar. 
"interpolação", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, 
https://dicionario.priberam.org/interpola%C3%A7%C3%A3o [consultado em 26-05-2022]. 
6 Concatenação é a ação de estabelecer sequência lógica em argumentos, sejam eles em dados ou 

tetxos. Concatenar (verbo transitivo e pronominal) 1. Estabelecer(-se) relação ou sequência lógica entre 
ideias ou argumentos. = ENCADEAR, JUNTAR, LIGAR; 2. Colocar(-se) em harmonia; estar ou ficar de 
acordo. = CONCERTAR, CONCILIAR, HARMONIZAR ≠ DESARMONIZAR 
"concatenação", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, 
https://dicionario.priberam.org/concatena%C3%A7%C3%A3o [consultado em 26-05-2022]. 
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administrativas e outras, todas obtidas a partir de uma parametrização de todos os 

bairros e municípios não somente do município de Natal, mas atingindo cerca de 535 

comunidades e dentro de 1430 bairros nos 167 municípios do estado do Rio Grande 

do Norte. Podendo ainda produzir análises intraurbanas, fazer correlação com outros 

elementos do espaço urbano, do mapeamento no espaço contínuo das ocorrências, 

ampliando a compreensão do fenômeno dos RFQV, de tal forma a se reconstruir 

minuciosamente todo o cenário geográfico das ocorrências criminais das tipologias 

estudadas. 

A dinâmica da violência nas capitais brasileira é impulsionada por diversos 

vetores, dentre eles, os roubos e furtos de veículos atuam tanto como meio de 

cometimento de outros crimes maiores como as Condutas Violentas Letais 

Intencionais – CVLIs7 e como meio de obtenção de lucro direto para impulsionar 

crimes e subsidiar crimes relacionados ao tráfico de drogas. Por isso, o objetivo deste 

trabalho é fazer uma análise sobre as ocorrências de roubos e furtos de veículos na 

cidade de Natal, utilizando a análise espacial para entender como a dinâmica dessa 

violência se processa no espaço da capital do estado do Rio Grande do Norte. 

As ocorrências a serem analisadas estão dentro do período de 2012 a 2021, 

haja vista que a dinâmica da frota de automóveis sofreu grande alteração nesse 

período, com mais acesso à compra de veículos populares e veículos mais caros se 

tornando mais atrativos em decorrência do avanço tecnológico empregado no seu 

fabrico. Assim, essa análise se dará por distribuição das ocorrências de CVP Crime 

Violento ao Patrimônio8, a partir da base de dados da DEPROV, compilada pela 

COINE, e sistematizada pela base de dados de construção própria, a partir da 

elaboração de mapas das ocorrências para as zonas administrativas de Natal e seus 

respectivos bairros, bem como do uso de técnicas de análise espacial, a fim de 

compreender a evolução desses casos ao longo do período estudado. 

 

 
7 CVLI são as condutas violentas letais intencionais que definem toda violência provocada pelo homem 

contra o homem no sentido de tirar-lhe a vida, ainda que por omissão de ação, na qual ele tenha 
assumido o risco do dano final. Nesse sentido são todos os homicídios e suas congêneres. 
8
 Embora existam vários crimes inseridos no grupo indicador CVP, aqui trata-se exclusivamente de 

roubo e furto qualificado de veículos, pois são aqueles que interessam em nossa pesquisa, a partir do 
objeto escolhido para delinquir, ou seja, os veículos. 
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1.1 Objetivo Geral  

O estudo da Distribuição Espacial e Perfil dos Roubos e Furtos de Veículos na 

Cidade de Natal/RN – Período 2012-2021 tem por objetivo geral analisar as principais 

concentrações espaciais dos roubos e furtos de veículos ocorridos na cidade do Natal, 

bem como o perfil sociodemográfico e outras características desse tipo de ocorrência, 

no período de 2012 a 2021. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

● Organizar uma base de dados que tipifique as ocorrências de roubo e furto de 

veículos no período de estudo, para os bairros e regiões administrativas de 

Natal; 

● Investigar condicionantes do perfil das ocorrências de roubo e furto segundo as 

características do veículo em relação às características sociodemográficas das 

vítimas e as características do espaço urbano nas zonas administrativas e/ou 

bairros de Natal, utilizando de métodos de análise espacial. 

Nesse prisma o presente trabalho está dividido em quatro capítulos, sendo o 

primeiro, esta introdução. Em seguida serão discutidas a violência patrimonial como 

vetor de criminalidade, discorrendo sobre as várias vertentes da violência no Brasil, 

no Nordeste e com destaque para a capital do Rio Grande do Norte, no que tange às 

peculiaridades de seu espaço urbano, sob um olhar demográfico. 

Na sequência, será explanado qual a metodologia utilizada neste trabalho para 

aferição dos dados e sua utilização para leitura dos resultados. No capítulo quatro os 

resultados serão apresentados e analisados. E por fim, serão expressas as 

considerações finais.  
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2. A VIOLÊNCIA PATRIMONIAL COMO VETOR DE CRIMINALIDADE 

 

O entendimento da violência no Brasil, suas regiões e estados varia muito com 

a qualidade da aferição e dos modelos de coletas de dados. Enquanto tem-se dados 

em uma região e/ou estado, em outras carecem deles ou eles não refletem a 

realidade. Segundo o Anuário da Violência 2021, alguns estados não enviam 

informações desagregadas, outros não separam feminicídio de homicídio doloso, 

outros ainda nem entregam informações sobre violência patrimonial. 

Numa análise aproximada, a violência no Brasil vem se ampliando com forte 

ênfase a partir dos anos 60. Cardia, Adorno e Poleto (2003, p. 60) nos alerta que “[...] 

durante a período da Ditadura Militar houve uma interrupção na produção de 

estatísticas criminais no país, e após o retorno do Estado de Direito essa situação não 

foi revertida, o que leva inúmeros pesquisadores a recorrerem a diversas fontes que 

não se comunicam [...]”. 

A violência patrimonial atua como um vetor de criminalidade, sendo facilitador 

para o cometimento de outros crimes, portanto, para o entendimento desse processo 

criminal, é preciso aprofundar nos múltiplos conhecimentos que lancem luz sobre o 

assunto. 

Assim, nesta seção será abordada a contribuição dos fatores 

sociodemográficos para a violência em geral, também como a percepção da violência 

difere de acordo com o cenário onde ela está inserida e como a sensação de 

insegurança se forma nas cidades perceptivelmente pela falta de investimentos, para 

finalmente compreender a contribuição qualitativamente distribuição das ocorrências 

criminais em face à realidade da cidade de Natal, a dinâmica de sua violência atrelada 

às suas áreas de exclusão e segregação, e o crime e a violência patrimonial dentro 

do espaço urbano de Natal. 

 

2.1 Demografia e Violência 

 

Nesse ponto de entendimento, é importante destacar a demografia como 

ciência estratégica no estudo da criminologia objetiva, ou seja, aquela que interpola 

dados primários com sua relação contextual. Nesse sentido, a demografia surge 

nesse arcabouço como ciência que estuda a população por meio de sua composição, 

estrutura, tamanho e distribuição, sendo constituída por três componentes principais: 
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fecundidade, migração e mortalidade, sendo que os estudos sobre violência estão 

conectados na demografia por meio desta última componente (PRESTON, 2001). 

Os fatores sociodemográficos que levam uma sociedade ao cenário da 

insegurança não são simples de serem compreendidos. Atrelar, contudo, fatores que 

levam o crescimento da criminalidade à expansão populacional somente, despreza 

uma série de variáveis que não podem ser isoladas. Adorno (2003, p.2) mostra que 

variáveis como a exposição à violência, pobreza, falta de acesso a bens e serviços 

públicos além do contínuo contato com o uso abusivo da força pelas agências 

encarregadas de lei e ordem – levam a uma agudização da violência e da insegurança. 

Pioneiro nos estudos populacionais, Malthus (1798) era pessimista em relação 

à Inglaterra (pioneira da revolução industrial do século XVIII) e do crescimento 

populacional daquele país. Em sua visão eminentemente teórica, o grande 

contraponto para o desenvolvimento da sociedade, aludindo às cidades inglesas, era 

justamente o crescimento populacional. Em sua visão, a população crescia em maior 

velocidade que a capacidade de produção dos recursos necessários para a 

sobrevivência, como os alimentos. 

Malthus, acreditava que o crescimento da população era o grande culpado da 

pobreza, afinal, para ele a população crescia em progressão geométrica, enquanto os 

víveres, ou seja, os meios necessários para subsistência humana, crescia em ritmo 

menor. Nesse ponto dos estudos do teórico surgia uma solução nada condizente com 

a busca pela paz e o equilíbrio social humano, pois ele apontava que as doenças e 

pandemias, a fome, e até mesmo as guerras atuariam como um fator positivo para 

que o equilíbrio populacional fosse mantido. 

Vários fatores atuavam como xeques positivos para o controle populacional na 

visão de Malthus, e as guerras, os conflitos armados e as contendas entre povos, que 

são manifestações agudas da agressividade humana transmutada em massa, 

atuavam com um xeque positivo para frear o crescimento populacional. 

A influência de Malthus orientou equivocadamente diversos trabalhos que 

discutiram a violência urbana no Brasil nos anos oitenta e noventa, pois a visão 

malthusiana, associaram o aumento do tamanho da população como motivo principal 

para a concentração da violência, sobretudo nos centros urbanos: 

 

A explosão demográfica entre os anos 1950-1970, juntamente com a queda 
da mortalidade infantil, traduz-se por uma pressão sobre as infraestruturas e 
orçamentos, e por uma competição feroz por emprego, agravados pela 
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recessão econômica dos anos 80. [...] Em muitos bairros da grande São 
Paulo a taxa de crescimento da população ultrapassa 4% ao ano e é, 
precisamente, nessas zonas que a taxa de homicídio é mais elevada. É, 
efetivamente, nas áreas de povoamento exógeno, onde a população de 
migrantes têm grande dificuldade de encontrar trabalho e moradia, que a 
polícia encontra as maiores dificuldades de controlar a escalada do 
narcotráfico e de outros crimes (CHESNAIS, 1999, p.58). 

 

O Atlas da Violência (IPEA, 2019), não obstante, apresenta uma desconstrução 

da relação aumento da população com aumento da criminalidade, pois dados recentes 

mostram que a despeito da transição demográfica que levou à gradativa diminuição 

na últimos 10 anos das populações do Norte e do Nordeste, as taxas de crimes contra 

a vida e contra o patrimônio nessas regiões têm aumentado. 

A perda de vidas, ponto alto da violência que pode vir da violência patrimonial, 

afinal, os que são as guerras se não a busca pela dominação (Arendt, 1985, p. 117) e 

essa em busca de territórios, posses, poder, afinal, nesse sentido o comportamento 

violento é racional e proposital, sendo usado como instrumento para atingir certos 

objetivos e obter êxito de um sobre o outro. O poder está associado ao controle social 

que um determinado grupo exerce sobre outro, e objetivado nesses casos nada difere 

daquele que pratica roubos e furtos e subtrai a vida, haja vista que ele busca uma 

orientação e uma justificativa para a violência que ele irrompe. 

Não se pode, contudo, desvincular o estudo da violência a partir do olhar 

demográfico a partir de entendimentos, como de Malthus, por exemplo, e nisso 

destacam-se três ideias principais. A primeira está intimamente ligada à uma 

compreensão malthusiana, que vai apontar o crescimento populacional aumentando 

a propensão humana ao crime onde há prevalência de homicídios, inferindo na 

sustentação de que quanto maior a população maior a será a frequência das mortes 

violentas, lembrando que a violência patrimonial é vetor dessa outra. 

Outra ideia desvincunlante seria que efeitos demográficos são irrelevantes, ou 

seja, que a influência da estrutura etária é mínima, e que os efeitos do gargalo em 

forma de oportunidades de trabalho, emprego e renda não interessam para estudos 

que resultem na diminuição nas taxas de cometimentos de crimes, não importando 

sua aplicabilidade na redução de abismo sociais e estruturais. 

E finalmente, o processo de urbanização mal engendrado das concentrações 

populacionais atuaria com um grande vilão seria, pois os crimes se concentram nos 

centros urbanos; nesse sentido, a transição urbana contribuiu de maneira decisiva 

para a ascensão desse fenômeno (HARTUNG, 2009; IPEA, 2019; FOX, 2005) 
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O homicídio, por mais próximo que esteja da perda de um bem irreparável como 

a vida, não se conjuga como causador da insegurança para populações de locais onde 

as ocorrências de homicídio são maiores. Tampouco existe mais crimes desse tipo 

em lugares com maior concentração de pessoas. Adorno (2003, p.2) nos informa 

inclusive que apenas duas áreas metropolitanas, que representam 16,8% da 

população do país, são responsáveis por 38,8% do total de homicídios.  

O crime, destarte, vem sendo atribuído em sua concentração às populações 

marginais e distantes da presença efetiva do aparato pacificador do estado, mas sabe-

se que o crime é um fato social que possui natureza universal, podendo estar presente 

nas camadas mais e menos abastadas da sociedade, sendo sua manifestação 

provocada pelo senso de oportunismo de um ser humano desviante. Nesse caso 

Durkheim argumenta da seguinte forma:  

 

Em primeiro lugar, o crime é normal porque uma sociedade isenta dele é 
completamente impossível (...). O crime não se observa só na maior parte 
das sociedades desta ou daquela espécie, mas em todas as sociedades de 
todos os tipos. Não há nenhuma em que não há criminalidade. (DURKHEIM, 
2002, p.82 – 83)  

 

Ora, se uma sociedade não pode se isentar do crime, pois ele é fator 

característico dela, somente na utopia de uma sociedade idílica poder-se-ia ter uma 

sociedade perfeitamente equilibrada. Os escritos de Durkheim exercem importante 

respaldo meritocrático ao estabelecer uma relação entre os indivíduos criminosos e a 

sociedade, e isso ocorre justamente porque concepções individualistas e 

segregacionista do tecido social tendem a imputar o comportamento criminoso ao 

baixo acesso às oportunidades desconsiderando todos os aspectos sociais que 

constituem fatores relevantes para o cometimento do crime ou para determinar o 

comportamento criminoso ou violento do indivíduo. 

O comportamento humano, contudo, em sua propensão ao crime, não pode 

deixar de ser mencionado, haja vista que autores clássicos além de Durkheim também 

o fizeram com maestria. 

LOCKE (2006, p.23), por exemplo, trata o crime como sendo incomum aos 

princípios do estado de natureza humana que o exorta ao respeito às leis, nesse caso: 

  

Além do crime que é violação da lei e divergência da clara regra ditada pela 
razão, por cujo efeito um indivíduo se torna degenerado e abandona os 
princípios da natureza humana, tornando-se um ente prejudicial, ocorre em 
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geral dano causado a este ou àquele e ainda um terceiro poderá vir a ser 
prejudicado por aquela transgressão, neste caso, aquele que foi prejudicado 
tem, além do direito de castigar comum com outros homens, o direito 
específico de buscar reparação. (LOCKE, 2006, p.23) 

 

Para HOBBES (2004, p.46) o homem precisa estar constantemente vigiado, 

pois em liberdade total se move por paixões desviantes e até degeneradas:  

 

O homem de posse de sua liberdade absoluta, torna-se o mais selvagem de 
todos os animais, pois o homem é movido não pela razão, mas pelas paixões 
e entre elas está o egoísmo, a busca permanente de fama e glória, que faz 
com que ele nunca chegue a se realizar, ou a se satisfazer com o que tem ou 
possui. É da própria condição natural do homem, buscar sempre mais. Ele 
ambiciona um poder ilimitado e sente a maior satisfação ao possuir algo, 
antes do outro e maior insatisfação quando o outro tem e ele não possui 
aquilo que o outro tem. (HOBBES, 2004, p.46) 

 

Sendo assim conectado ao ser humano, o crime, as ações delituosas, o 

comportamento desviante, a atitude atípica à lei e antijurídica, amplia o rasgo no tecido 

social do equilíbrio, da ordem e da paz, e as formas violentas de ação do homem 

contra outro homem não apontam para uma sociedade mais agradável no futuro, e de 

fato, em nenhum momento o homem se viu livre dos crimes e suas consequências. 

Nesse caso, é necessário o estudo das mais diversas formas de propagação da 

violência por meio da criminalidade no intuito de impactar na rasgadura existente e 

reduzir os efeitos sociais por meio de ações baseadas em conhecimento. 

A criminalidade, como meio de propagação da violência, em seus mais diversos 

meios de ação e perpetração, nos apresenta uma sociedade em pânico, amedrontada, 

envolta em uma constante sensação de mal-estar e até de desequilíbrio social 

(CALDEIRA, 2002; ZALUAR, 2002), e o presente estudo se inclinará sobre a 

resultante prática da violência e da insegurança, isto é, o medo em sua percepção 

coletiva de proximidade com os casos mais aflitivos. 

Penteado Filho (2020, p.166) diz que o crescimento populacional desordenado 

ou não planejado figura como fator delitógeno. O aumento das taxas criminais por 

áreas geográficas é proporcional ao crescimento da respectiva densidade 

demográfica populacional, conforme estudos levados a efeito pela Escola de Chicago. 

Assim, o crescimento desmedido da população de dada área fortalece o índice de 

desempregados e de subempregados, desencadeando o fenômeno pelo qual se 

aumenta a criminalidade na exata medida em que as condições econômicas 

aumentam a pobreza, incidindo aí a componente social. 
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Então, o crescimento populacional não amplia o fator delitógeno das 

sociedades, é a segregação espacial histórica, que se forma nos grandes centros 

urbanos de acordo com a oferta de trabalho, que empurra as pessoas pertencentes 

às camadas mais vulneráveis da população para distante dos locais onde os serviços 

públicos estão mais presentes qualitativamente e quantitativamente, (Villaça, 2005, 

p.31) e o olhar governamental se preocupa menos com o bem-estar social local. 

 
Neste sentido, a noção de vulnerabilidade social, ao considerar a insegurança 
e a exposição a riscos e perturbações provocadas por eventos ou mudanças  
econômicas, fornece uma visão mais ampla sobre as condições de vida dos 
grupos sociais mais pobres e, ao mesmo tempo, considera a disponibilidade 
de recursos e estratégias das próprias famílias para enfrentarem os impactos 
que as afetam. (BARBOSA, GONÇALVES, SANTANA, 2019, p.30) 
 

Assim, Barbosa, Gonçalves e Santana (2019, p.30) inferem o entendimento de 

que as vulnerabilidades sociais estão relacionadas ao espaço urbano, 

mormentemente nas grandes cidades, cujo modelo de expansão habitacional se 

consolida pela segmentação e diferenciação social, demográfica, econômica e 

ambiental. 

No cenário das cidades, não somente aqueles crimes considerados capitais 

pela tomada de vidas humanas se configuram em causa de medo e insegurança, de 

fato, outros crimes atuam nessa dinâmica, como roubos e furtos consumados 

independentemente de uma área ser considerada densamente povoada, mas 

consoante a fatores demográficos relativos ao gênero e à idade da população, que 

sem dúvida gera fatores de vulnerabilidade (CARMO, 2010, p. 23). 

 

Ao caracterizar uma população humana, pensamos inicialmente no seu 
tamanho: quantas pessoas existem numa localidade, num determinado 
momento? Pensamos também sobre a sua composição: quantas pessoas 
maiores de 50 anos existem? quantas são do sexo feminino? quantas são 
economicamente ativas? Outro aspecto que vem à baila seriam os elementos 
que afetam o tamanho da população: quantas pessoas nascem num 
determinado período, quantas morrem, quantas migram? Quando refletimos 
sobre cada um destes elementos, outras questões surgem imediatamente. 
Por exemplo, no que se refere a nascimentos: quantas são as mulheres em 
idade reprodutiva? Quantas estão casadas? que proporção usa métodos 
anticoncepcionais efetivos? etc. Uma questão importante que surge seria: 
como é que as mudanças em um ou mais destes componentes poderiam 
afetar os demais? (CARVALHO, 1998, p. 7) 

 

Ora, se nesse sentido exposto por Carvalho (1998) a Demografia trata dos 

aspectos estáticos de uma população num determinado momento, considerando sua 

composição e seu tamanho bem como sua evolução no tempo, ela se torna ferramenta 
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imprescindível para aprofundar o conhecimento das variáveis que atuam como fatores 

vulnerabilizantes para a ação delituosa. 

Em outras palavras, ao se escolher um determinado crime para se estudar sua 

forma de ação e a propagação do medo e da insegurança, a demografia aprofundará 

o conhecimento da criminalidade ao comparar a evolução da criminalidade com o 

próprio processo de concentração de pessoas no solo urbano, e Carmo (2010) 

corrobora com isso ao apontar a desorganização urbana decorrente da concentração 

de oportunidades de trabalho, emprego e renda como fator de descontrole social que, 

por sua vez, alavancaram a criminalidade violenta. 

 

2.2 A Percepção Geral da Violência No Espaço Urbano 

 
Em meados da década de 1960 (OJIMA, 2007, p. 23) a concentração de 

população brasileira passou do meio rural para o espaço urbano em mais de 50% do 

total, ou seja, os centros urbanos começaram a receber mais pessoas vindas das 

zonas rurais provocando um adensamento nas capitais.  

O Brasil recebia fluxos migratórios inter-regionais havendo um destaque no eixo 

nordeste-sudeste) e concomitantemente os habitantes nos do campo e zonas rurais, 

fazendo com que as cidades brasileiras mudassem sua configuração por não ter como 

receber a quantidade de pessoas que a elas se destinavam (OJIMA, 2007, p. 24). As 

desigualdades começaram a se acentuar e o crescimento populacional passou a ser 

um vilão que não era corretamente abordado no planejamento urbano e em outras 

agendas (OJIMA, 2007; MARTINE & MCGRANAHAM, 2010).  

A criminalidade e seu franco crescimento nunca foi um fenômeno 

exclusivamente brasileiro, mas como alerta Minayo (1994, p.2), que não se pode 

deixar de considerar as características de sociedade e a forma como ela lida e afere 

sua criminalidade e violência para poder entender o fenômeno. 

As vulnerabilidades sociais e suas concentrações em bolsões de carências e 

desigualdades apontam para o Brasil como um país de fortes inclinações para um 

crescente aumento da violência. Não que isso seja suficiente para trazer um 

entendimento sobre todo o processo de criminalidade que resulte em violência, mas 

a acentuação das desigualdades sociais presentes no país sem dúvida impacta na 

evolução da criminalidade em geral, principalmente quando se quer tratar do crime 
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em geral, bem como naqueles em que o meio ou seu fim atentam contra o patrimônio 

(Cardia, Adorno e Poleto 2003, p. 61). 

Diante das taxas de urbanização do país, que Freire e Silva (2019, p. 1) nos 

informa que no Brasil girava por volta de 45% em 1960, a migração gradual da 

população de áreas rurais para áreas urbanas produziu um impacto importante para 

o processo de concentração urbana, gerando um aumento de desemprego e pobreza. 

 

As maiores cidades foram as mais afetadas, especialmente nos setores de 
indústria e construção. O setor formal foi o mais penalizado, resultando numa 
expansão acelerada do setor informal. A redução das oportunidades 
econômicas nas grandes cidades chegou a inverter os fluxos migratórios 
tradicionais, gerando assim fortes correntes de migração de retorno, e até as 
primeiras correntes importantes de emigração para o exterior. Nesse 
contexto, as cidades não-metropolitanas registraram ganhos importantes, 
resultando em taxas de crescimento maiores nessas cidades. (Martine e 
McGranahan, 2010, p. 19, in População e Cidades: subsídios para o 
planejamento e para as políticas sociais / Rosana Baeninger (Org) 

 

No Brasil de 1970 a 1980 a concentração urbana aumentava nas grandes 

cidades, e isso provocou um crescimento urbano acelerado, com taxas de 

crescimento inclusive nas cidades não-metropolitanas, (Martine e McGranahan, 2010, 

p. 19) que se somavam aos problemas econômicos da época e produziam a 

periferização das populações pobres para as áreas menos privilegiadas das cidades. 

 No entanto, o investimento em segurança pública, saneamento e urbanização 

não acompanhavam esse crescimento e concentração populacional ou davam suporte 

para a manutenção de uma boa qualidade de vida para essa população em expansão. 

O Anuário da Segurança Pública 2020 (2021, p. 40) apresenta que no Brasil há 

pouco investimento em Segurança Pública, no registro das informações, inclusive na 

captação de denúncias de crimes, de coleta e catalogação desses.  Inibindo uma 

compreensão real sobre o que acontece no país, pois a captação dos dados tendem 

a variar de acordo com as gestões estaduais , fazendo com que o papel de órgãos 

nacionais de segurança pública sejam pouco  efetivos  sobre a real situação da 

violência no Brasil. Inclusive quando se fala em dados de violência no Brasil, o que 

mais se solidifica em termos estatísticos são os dados de homicídios, porque o 

Datasus através do Sistema Único de Saúde,  portanto, um órgão fora do âmbito da 

segurança pública,  é aquele que oferece uma alternativa concreta a dados que 

prioritariamente seriam de responsabilidade da segurança pública. 
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Enquanto em nível mundial a transparência dos gastos públicos é um dos 

pilares da democracia, o Relatório do Comitê de Desaparecimentos Forçados das 

Nações Unidas apresenta que o Brasil pouco investe em inteligência na segurança 

pública, ou seja, o direcionamento dos gastos nacionais é feito para ações que mais 

dão notoriedade, mas nem sempre com resultados. O Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública 2021 apresenta que o Brasil possui despesas anuais na área de 

segurança pública na ordem de 1,38% do Produto Interno Bruto (PIB), mas inexiste 

uma abertura total para se saber exatamente como é feito esse investimento, o que 

seria fundamental para se cobrar políticas públicas aferíveis do ponto de vista se sua 

eficácia e/ou cobrar estratégias estatais direcionadas para os problemas existentes. 

Novamente, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021 apresenta a cifra 

de R$ 157,7 bilhões em segurança pública nos últimos dois anos, somando aquilo que 

todos os 27 estados da federação investiram, mas quando se trata de valores 

destinados à inteligência e informação, somente R$1,9 bilhão foram investidos. O 

próprio Anuário aponta que nesse período apenas 1,2% do total gasto com segurança, 

foi investido em inteligência e informação. 

Portanto, a última vez que se viu grandes investimentos estatais na busca pelo 

conhecimento sobre segurança pública e sobre os determinantes da violência foi em 

2002, que segundo o Anuário da Segurança Pública (2021, p.160) aconteceu durante 

o Programa de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, que fez o maior 

aporte financeiro e materiais da história do investimento federal na cooperação com 

os entes subnacionais em matéria de segurança pública. 

Aportando verbas inclusive bolsas de estudos para operadores de segurança 

pública se matricularem em cursos oferecidos em parceria com a Secretaria Nacional 

de Segurança Pública – SENASP, por tanto, sem dados concretos e sem investimento 

focado, o Brasil segue tendo seus índices de criminalidade crescendo, e tendo a 

percepção da violência enxergada de uma forma enviesada de acordo com as 

diretrizes de coleta e divulgação de dados ditadas por gestões políticas. 

A flexibilização das políticas para aquisição de armas também trouxe novo 

impacto sobre a percepção da violência e da criminalidade no país. No país em 2019 

foram 105.038 armas apreendidas, e o Nordeste foi a segunda maior região nesse 

tipo de apreensão, com 26.794 armas. A facilidade de portar e adquirir armas 

impactam nos dados de violência, pois são meios de ação delituosa, usadas desde os 
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crimes contra a vida, passando pelos crimes patrimoniais e chegando às ameaças 

(ABSP 2021, p.211). 

Cerqueira (2014, p.32) apresentou estudos que tornam evidente a relação entre 

armas de fogo e aumento na criminalidade. Segundo o autor, para cada 1% a mais de 

armas de fogo em circulação há um aumento 2% nas taxas de homicídios. O Atlas da 

Violência 2019 (2020, p.79) afirma que resultados qualitativamente idênticos foram 

obtidos em duas teses de doutorado na EPGE/FGV e na USP. 

Nesse sentido, o que mais se pode destacar é que nenhum estudo foi divulgado 

mostrando que a proliferação de armas de fogo resultou em qualquer diminuição de 

crimes contra o patrimônio, e quando se observa casos exitosos de reação armada, 

se aumenta a percepção de que esse sucesso foi apenas para dar falsa impressão de 

que armas podem trazer soluções. 

Ou seja, no cenário nacional de pouco investimento em políticas de segurança 

pública, a coleta de dados e divulgação de dados baseada em determinações 

políticas, criam um cenário que promove a facilitação de meios para o cometimento 

de crimes e condutas desviantes, crescimento populacional desorganizado, 

desemprego, pobreza e precarização urbana, tornando o Brasil se torna cada vez 

mais um palco para a profusão da criminalidade e da violência (Telles, 2010, p.8). 

O Brasil vem numa crescente de violência desde a década de 1970. (Telles, 

2010, p.10), mas o ápice nas taxas de homicídios se deu no ano de 2017. Segundo o 

Anuário da Segurança Pública 2018, naquele ano 65.602 pessoas foram 

assassinadas em todo o país. 

A partir de 2018 começou a ser percebida uma tendência de queda, com 57.956 

homicídios no Brasil, uma taxa de 27,8 mortes violentas por 100 mil habitantes. Essa 

taxa de letalidade diminuindo confirmou uma tendência em 2019, embora o perfil das 

vítimas de violência não tenha mudado. Hermes (2017, p. 8, in Revista OBVIUM Ed 7 

2017) atribui essa redução ou tendência prioritariamente à retomada do controle 

prisional, e não a políticas de segurança pública específicas de investigação ou 

policiamento ostensivo. 

Em retrospecto, seguindo a tendência nacional, o ano mais violento em todas 

as áreas da criminalidade no Rio Grande do Norte foi 2017, onde a falta de 

planejamento nas áreas de segurança pública e políticas carcerárias desencadearam 

processos de violência que mais uma vez tornou o estado visível de forma negativa 

em todo o mundo. 
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Hermes (2017, p. 7, in Revista OBVIUM Ed 7 2017) nos alerta para diversos 

indícios, como atentados à ônibus com queima de veículos coletivos em via pública, 

salves9 sendo divulgados pela imprensa atribuídos a facções criminosas e outros, 

mostrando que o poder das facções crescia dentro do Rio Grande do Norte, e com 

esse crescimento aumentava a rivalidade entre elas em decorrência da disputa pelo 

domínio de territórios e áreas de esconderijo.  Esses indícios foram alertados por parte 

de pesquisadores sobre o tema das políticas carcerárias, mas não surtiram efeito na 

tomada de decisões governamentais, o que resultou no evento que ficou conhecido 

como o Massacre de Alcaçuz, quando 27 internos foram assassinados brutalmente, 

com requintes de crueldade inclusive mostradas nas mídias que usam a violência 

como meio de entretenimento. 

 

Erros de segurança como guaritas sem condições de uso e sem comunicação 

umas com as outras, ângulos de posicionamento que em alguns casos 

tornam imensas áreas invisíveis aos olhos dos guariteiros, proximidade 

perigosa com a comunidade local, em certos lugares, a proximidade do 

quintal das casas do muro é tão pequena que arremessar “materiais” para 

dentro do presídio é a coisa mais fácil do mundo, podendo ser feito até à mão 

livre. (Hermes, 2017, p. 7, in Revista OBVIUM Ed 7 2017) 

 

Erros rasos como os mostrados acima dão conta de como a falta de controle 

da polícia penal sobre a massa carcerária se originou e de como a negação por parte 

das autoridades de segurança pública e poder executivo, dessa realidade do controle 

daquela penitenciária por facções rivais do crime organizado, tornavam o ambiente 

interno da população carcerária uma panela de pressão a ponto de explodir a qualquer 

momento (Hermes, 2017, p. 7 e 8, in Revista OBVIUM Ed 7 2017).  

 

A massa carcerária contida, porém, não controlada de Alcaçuz é composta 

principalmente por duas facções rivais, o Primeiro Comando da Capital e o 

Sindicato do RN, ambos inimigos declarados que vivem em constante 

ameaça, além de um grupo neutro que se autodenomina de “Massa”, que 

vive no meio desse conflito. (Hermes, 2017, p. 8, in Revista OBVIUM Ed 7 

2017) 

 

Foi o poder dessas principais facções, subestimado pela gestão penitenciária, 

de segurança pública e do poder executivo, que alardeava medidas paliativas inócuas 

que criaram o ambiente propício para o Massacre de Alcaçuz e a criação da ambiência 

 
9 Salves são ordens emanadas por parte de líderes de facções para que seus subordinados cumpram, 

dentre os tipos mais comuns estão atentados públicos, mortes de agentes de segurança e explosão de 
repartições públicas. 
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propícia para inúmeros arroubos de crescimento da criminalidade do lado de fora da 

Penitenciária de Alcaçuz, de tal forma que o ano de 2017 ficou marcado pelo grande 

ápice na série histórica do aumento da criminalidade homicida conforme pode-se 

perceber no Gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1 19 ANOS DE CONDUTAS VIOLENTA LETAIS INTENCIONAIS NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Fonte: OBVIO (Estudo Evolve, Hermes, 2022) 

 

O indiscutível efeito da falta de políticas de segurança pública e políticas 

carcerárias se mostram na elevação do crime desde 2015, saindo de 1.670 condutas 

violentas letais intencionais até chegar em 2.412 em 2017. Note-se, somente o OBVIO 

chegou a essa contagem em 2017, pois a gestão pública à época se negava a aceitar 

as mortes dos detentos como números de CVLIs, adotando o número de 2.492 como 

o oficial, com se isso minorasse os efeitos daquelas mortes e pior, reduzindo as mortes 

daqueles seres humanos ao acaso. Contudo, em 2018 os números do OBVIO já eram 

aceitos por sua metodologia apolítica e fundamentalmente científica. 

 

O ano de 2017 encerrou com um mês de dezembro turbulento, marcado por 

uma paralisação das polícias estaduais reivindicando pagamento de salários 

atrasados e melhores condições de trabalho. A série histórica mensal 

mostrou que dezembro não se diferenciou dos outros meses, apresentando 

as oscilações típicas de um estado sem políticas públicas e sem metas para 

redução de homicídios. (OBVIUM Anual 1, p. 22) 
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A violência emanada de dentro para fora das áreas sem a presença do Estado 

determinando os processos de pacificação, corroboram para criar nas cidades do Rio 

Grande do Norte um clima de insegurança que perpassa o espaço urbano em todos 

os tons de criminalidade. 

E assim como no Rio Grande do Norte, as cidades brasileiras, se tornam 

berçários de desigualdades e ausências do poder público que muitas vezes somente 

aparece em sua forma repressora, onde não se processam experiências urbanas de 

conexões e mediações ficado à mercê do que já foi codificado como crime, criminosos 

e violência, e seus indicadores (Telles, 2010, p.40). 

A Revista OBVIUM10, publicação do OBVIO, vem aferindo dados que tem 

trazido luz sobre os caminhos da insegurança, o que nos remeteu a um novo capítulo 

na informação e dados de segurança pública, fazendo com a percepção da violência 

no estado do RN passasse a ser mais realista e mensurável dentro dos dados da 

violência letal. 

 

2.3 A Insegurança nas Cidades 

 

A insegurança é o aprofundamento dos danos emocionais ao sentimento de 

bem-estar, lembrando que o ser humano necessita de se sentir seguro para 

desenvolver diversos aspectos de sua vida em sociedade, afinal, ele é considerado 

um ser social e precisa do convívio dos outros para dar finalidade à sua própria 

existência. Numa reflexão de Beato Filho et al (2002) em seus argumentos sobre o 

hábito de circular, de estar exposto ao ambiente, pode-se inferir que se trata de uma 

manifestação de liberdade que só exerce quem se sente seguro ou ausente de 

inseguranças, embora essa liberdade promovam a interação do ser humano com o 

ambiente periclitante se este também for frequentado pelos perpetradores de crimes. 

Pesquisas divulgadas no Atlas da Violência, no Anuário Brasileiro da 

Segurança Pública e na OBVIUM, alertam a potencial perda de qualidade de vida nos 

centros urbanos, pois a consciência da insegurança, a percepção da proximidade da 

violência e do perigo dá ao ser humano diferentes formas de interagir com o meio 

onde vive, pois sua percepção da realidade muda de acordo com a forma como se 

 
10 A OBVIUM é uma revista publicada pelo grupo de pesquisa do OBVIO que apresenta os dados e 

análises das CVLIs (Condutas Violentas Letais Intencionais) ocorridas no Estado do Rio Grande do 
Norte. 
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sente inserido dentro de um contexto, despertando dentro de si a insegurança 

causada pela expectativa que tem de ser atingido por uma ameaça ou sua exposição 

a um perigo conforme nos diz Sluckin (1979, p. 158): 

 

Medo não é uma percepção do ambiente (uma consciência ou experiência de 
estímulo sensorial), mas uma reação ao ambiente percebido. Embora o medo 
possa resultar de um processamento cognitivo ou avaliação da informação 
percebida (e.g. um julgamento de que um homem se aproximando está 
armado, ou que um som seja um sinal de perigo), medo não é por si só uma 
crença, atitude ou avaliação. Ao contrário, medo é uma emoção, um 
sentimento de alarme ou pavor causado por uma consciência ou expectativa 
de perigo (SLUCKIN, 1979 apud WARR, 2000, p.158) 

 

Mas não se trata de forma rasa apenas a percepção da violência sem o 

percebimento da desigualdade social nas cidades, onde sua relação às diferentes 

características sociais é denominada de segregação socioespacial, e muito 

perceptivelmente no meio urbano. A falta de poder aquisitivo da população pobre a 

obriga a buscar moradia em locais mais afastados, onde o saneamento e outros 

serviços básicos parcamente existem ou inexistem. 

Nesse ponto a insegurança está relacionada à segregação social, pois, como 

exemplo, é justamente o fato de morar afastado das áreas comerciais e de serviços, 

de áreas mais aprazíveis ao habitar humano que agudizam problemas de integração 

e de convivência entre grupos sociais diferentes (CUNHA, 2006; VILLAÇA, 2001; 

SOUZA, 2003). 

Nesse sentido é comum relatos de pessoas que se despojam do uso de alguns 

bens como relógios caros, joias, smartphones para poder frequentar ambientes e 

locais onde haja a possibilidade de sofrerem agressões. E ainda, algumas 

características socioeconômicas dos locais e determinados atributos como idade e 

gênero podem constituir em fatores de suscetibilidade para se tornar potencial vítima 

de crimes urbanos, uma vez que este tipo de característica humana influencia 

diretamente os hábitos de uma população (BEATO FILHO ET AL, 2002). 

Portanto, embora os dados registrados no Metabanco MRFV não captem 

quantitativamente o quão inseguro o indivíduo se sente, a violência patrimonial atua 

como um vetor de criminalidade, ou seja, como um meio de cometimento de delitos 

que atua como duto condutor da violência, promovendo a insegurança para as 

pessoas, as impedindo de usufruir totalmente de sua liberdade e seu direito de ir e vir. 
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Uma das graves consequências desse processo é o fato de que a 
concentração de população nas aglomerações urbanas, e em especial nas 
regiões metropolitanas, tem representado um desafio ainda não 
adequadamente enfrentado pelas políticas públicas brasileiras. (BARBOSA, 
GONÇALVES, SANTANA, 2019, p. 30) 

 

Sob a percepção de medo e insegurança não é difícil estabelecer que a 

proximidade ao evento crime está diretamente ligada a uma maior ou menor 

sensação. Hermes e Brandão (2016, p. 45) indicam que se uma pessoa vive na 

vizinhança onde um crime foi cometido ela terá maior sensação de insegurança do 

que uma pessoa que mora em outro bairro, e da mesma forma, se alguém é parente 

de alguém que sofreu uma violência, ela mesmo morando em um local considerado 

seguro, terá uma percepção de insegurança maior do que seus vizinhos. 

Mas nem todos os delitos, crimes e comportamentos desviantes provocam tal 

sensação de insegurança, a violência pode e é naturalizada em diferentes formas em 

nossa sociedade, por exemplo, uma luta de artes marciais na televisão, embora seja 

uma manifestação de violência, ela não é ilícita, serve inclusive de entretenimento, 

mas se uma luta semelhante ocorresse no trânsito, em decorrência de um 

desentendimento, provocaria outra reação social, pois está capitulada em uma 

legislação específica sobre a conduta das pessoas e seu comportamento coletivo. 

Os crimes que mais contribuem para a percepção do medo e a sensação de 

vulnerabilidade à violência são os homicídios, não somente pelo seu efeito letal, como 

também por sua reverberação midiática. Além disso, os homicídios possuem são 

material comum para as pesquisas porque possuem diversas fontes que podem gerar 

dados para o conhecimento dessa vitimização, como SUS, os institutos de perícia, as 

secretarias de segurança, o sistema de registro de óbitos etc.  

A violência homicida, apesar de seu aspecto totalizador, não é a única que 

causa desconforto na sociedade moderna, além dela, a sensação de medo e de 

insegurança também tem sido presente nas grandes cidades e regiões metropolitanas 

de alguns estados, ou seja, o contexto das grandes aglomerações urbanas tem 

passado a preocupar a gestões públicas e o tema da violência subsidiado pelas 

estatísticas oficiais e pesquisas de vitimização apontam uma corroboração este 

cenário (ALVAZZI DEL FRATE, 1998; FBSP, 2010; WAISELFISZ, 2011; BEATO, 

2010). 

A violência urbana preocupa não somente pelo medo que ela provoca, mas 

pela conscientização de vulnerabilidade à qual uma sociedade está sujeita. É ela que 
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aponta um grau revelador no termômetro de medidas resultantes de planos e políticas 

de segurança de uma região, cidade ou bairro.  

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes – CNT e 

Sensus (2010) resultou numa amostragem de que quase 23% dos brasileiros 

elegeram a violência urbana como o principal problema a ser enfrentado dentro das 

cidades e pelas gestões administrativas, seguido pelas drogas (21,2%) e o 

desemprego (19%). Análises recentes têm confirmado este recrudescimento da 

vitimização nos grandes centros urbanos (BEATO; PEIXOTO; ANDRADE, 2004, p. 

84). 

Nossa sociedade às vezes desconhece os elementos formadores da violência 

e não a compreendem em sua amplitude. Nessa vertente de pensamento, Zizec 

(2010) afirma que é necessário estabelecer um processo histórico descritivo 

minucioso para que as sociedades entendam a verdadeira conceituação de violência, 

por isso mesmo, não será descrita aqui toda linha histórica – bem como as múltiplas 

dimensões do fenômeno violência – mas sim a estratégia de se compreender as 

consequências da violência, especialmente em relação à sensação de medo que 

acomete as populações, especialmente aquelas residentes nos centros urbanos. 

Contudo, não se pode deixar de mencionar que a violência possui as 

características de fenômeno social imbricado com o comportamento humano 

individual ou coletivo e certamente inerente a todas as sociedades humanas ao longo 

de toda a sua história. Isso aponta para uma realidade atual de violência desenfreada, 

onde o limite se distancia a cada modo de operacionalizar os crimes em suas diversas 

modalidades, ou seja, segue constante como parte do cenário social do mundo 

contemporâneo (CAMARGO, 2002, p. 17). 

O assunto crime tem sido relacionado com diversas outras áreas de estudo, 

fazendo com que seja cada vez mais compreensível que se trata de um problema 

multidimensional e jamais poderá aportar soluções simples, precisando se justapor 

com as diversas áreas do conhecimento para vislumbrar aprimoramento para a 

sociedade. 

A insegurança moderna é caracterizada pelo medo do crime e dos criminosos 
e que esse processo produziu a dissolução de comunidades e corporações 
unidas, sendo substituído pelo dever individual de cuidar de si próprio e de 
fazer por si mesmo; já que a ideia de que o perigo está em todos os lugares 
está intrínseca na atual sociedade. O comportamento pela resposta ao medo 
faz com que os indivíduos mais abastados procurem se proteger nesses 
enclaves, enquanto os que não podem residir nesses espaços privados 
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sentem-se vitimizados pelo medo da cidade. (BAUMAN, 2008 in FREITAS, 
P. H.. 2019, p.42-43). 
 

Conforme nos alerta Bauman (2008), a insegurança produzida pelo medo dos 

crimes e dos criminosos acentuam comportamentos egoístas que por sua vez também 

geram atitudes segregadoras, onde os abastados se acastelam em ambientes 

protegidos e os menos afortunados se resignam no convívio constante do medo da 

cidade. 

 

2.4 O Crime e A Violência Patrimonial 

 

Uma sociedade, cujo bem reside na aquisição de bens para ter mais conforto, 

para gozar do tempo de lazer e até de ócio, o homem vê em seu patrimônio o resultado 

de seu abnegado trabalho e negação de outros prazeres para adquirir um bem, então 

quando a violência se direciona a fazê-lo perder aquilo que adquiriu, torna-se 

perceptível que não somente a violência letal incomoda. 

Para Zizek (2010) existem 3 formas violência: objetiva, subjetiva e simbólica, 

que talvez nos traga um aclaramento sobre em que nicho das práticas violentas 

humanas a violência patrimonial se aninhe. Por violência subjetiva Zizek (2010) 

explica que é uma manifestação que foge das contemporaneidades normais do 

cotidiano, e isso aproxima o seu conceito de uma argumentação marxista, pois como 

uma consequência da violência objetiva, ela atua no equilíbrio do sistema capitalista, 

tal como o crime patrimonial perturba a atmosfera de paz das cidades, agindo no cerne 

dos comportamentos dos indivíduos. 

Assim, para Zizek, a violência objetiva é algo até normal e resultante do sistema 

capitalista e de suas contradições e perversidades. Ele infere que ela não deve ser 

atribuída a indivíduos reais ou suas más índoles por ela ser sistêmica e anônima, 

sendo executada através de danos físicos para obtenção de algum resultado, onde se 

usam também por formas sutis de coerção, incluindo ameaças. 

Assim, especializando a criminalidade violenta não letal, ou seja, aquela onde 

a violência não resulta na perda de vidas, inclina-se o pensamento para aquela que 

afeta o patrimônio, ou seja, as diversas modalidades de usurpação dos bens alheios, 

com ênfase para os roubos e furtos consumados como causadores de medo e 

insegurança.  
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O Crime Violento ao Patrimônio se caracteriza, como o próprio termo já infere, 

num indicador de crime cuja característica é patrimonial, no entanto, sua característica 

de violência decorre do emprego desta, seja ela física ou mediante a uma grave 

ameaça para lograr o êxito em seu intento e seu cometimento. Nesse caso, importante 

relatar que indicadores de violência se designam para aglutinar diversos tipos penais 

para demonstrar a concentração da violência urbana, permitindo assim um estudo que 

permita identificar melhor o fenômeno e adotar ações, diretrizes, políticas públicas e 

planos mais direcionados para o problema e, portanto, mais efetivas. 

No indicador CVP estão agregados os furtos qualificados, a receptação e os 

diversos tipos de roubos, dentre eles, o roubo de veículos. Essa nomenclatura foi 

criada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), estrutura 

organizacional vinculada ao Ministério da Segurança Pública e Defesa Social – 

MSPDS, com o objetivo precípuo de classificar todos os atos delituosos praticados 

com o emprego da violência para subtrair patrimônio da vítima sem lhe dar qualquer 

meio de resistência para salvaguardar seu patrimônio.  

 

Os crimes violentos contra o patrimônio são aqueles feitos com abordagem 
das vítimas, com exceção do latrocínio, sem resultar em morte (roubo em via 
pública, roubo em veículo, roubo em transporte coletivo, roubo a 
estabelecimento comercial, roubo em estabelecimento financeiro, roubo em 
agências bancárias/casas lotéricas/financeiras, roubo em caixas eletrônicos, 
roubo em estabelecimento de ensino, roubo em residência/condomínio, 
roubo de veículo, roubo de moto/bicicleta, roubo de carga, roubo em outras 
instituições e roubo com restrição de liberdade da vítima). (SENASP, 2020, 
p. 2) 

 

Em uma outra forma de entendimento, adotando unicamente o positivismo 

jurídico, os crimes contra o patrimônio, de uma forma mais ampla, estão previstos no 

Título II do Código Penal, ou seja, há todo um arcabouço legislativo preocupado e 

dedicado a esse tipo de delito, afinal, em seu cerne da perda de patrimônio e de a 

vítima sofrer uma violência no decurso do ato criminal, ele ofende àquele que perdeu 

o patrimônio tanto na esfera de suas posses quando na sua segurança enquanto 

detentor de um bem. Assim, cabe ressaltar que os crimes contra o patrimônio são 

todos aqueles cuja perpetração prevalece-se de uma ação contra os bens de uma 

pessoa ou de uma organização. Desse modo, é objeto desse crime qualquer pessoa 

que tenha valor patrimonial (REDLER, 2019, p. 22). 

Nesse trabalho serão destacados apenas dois, dos sete crimes previstos nos 

artigos do Código Penal (1940), o FURTO, art. 155 e o ROUBO, art. 157, nota-se que 
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são dois tipos penais semelhantes, “subtrair coisa alheia móvel”, mas com 

determinantes distintos, pois no roubo é empregado meio violento, a saber:  

Artigo 155: Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 
Artigo 157: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 
grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 
meio, reduzido à impossibilidade de resistência. 

 

Notadamente, os roubos e os furtos qualificados de veículos, emprestam um 

sentimento de perda ainda maior não somente pelo valor do patrimônio subtraído, mas 

pelo impacto na vida da vítima, que precisará modificar todo seu hábito de 

deslocamento diário, como lhe trará uma série de imposições para registrar sua perda 

e conseguir receber o valor que a seguradora lhe aufere, caso tenha seguro. Em outra 

visão desses crimes, a violência empregada pode receber nuances de ameaças 

armadas, sequestro relâmpago, deslocamento inseguro e outros, ampliando a 

permanência de um trauma decorrente do crime, e por isso, os RFQV são crimes com 

conotação ainda maior que a simples perda de um bem. 

Os crimes, por sua vez, a despeito da característica humana delitiva, recebem 

um impulso adicional pela oportunidade de cometimento oferecida pela própria 

geografia local, pois a relação do comportamento delituoso com o meio é inequívoca 

quando o Estado, enquanto ser pacificador das relações sociais e penais, dão ao ser 

humano a chance de agir em detrimento do que a lei lhe impõe. Isso denota o quanto 

certos espaços são mais vulneráveis enquanto outro são mais protegidos, isso é 

perfeitamente colocado por SANTOS (2006), quando afirma que: 

 

Pois o valor do espaço não é independente das ações que ele é susceptível 
de acolher. O espaço geográfico deve ser considerado como algo que 
participa igualmente da condição do social e do físico, um misto, um híbrido. 
Nesse sentido não há significações independentes dos objetos. (SANTOS, 
2006, p. 13) 

 

Os crimes, nessa tônica de suscetibilidade pelo local, na variante criminal da 

ação delituosa contra o patrimônio, se mostram carentes de reflexões significativas de 

uma análise que forme concepções concretas sobre com evitá-lo, e é preciso que 

sejam enfocados outros estudos que trabalhem padrões direcionados para o 

cometimento de determinados crimes.  

Em Fatores Espaciais da Ocorrência Criminal os autores Soares e Saboya 

(2019) apontam em sua introdução que entre os principais desafios a serem 

enfrentados pelos aglomerados urbanos está, cada vez mais, a segurança que os 
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espaços apropriados e usufruídos pelas pessoas oferecem quanto ao crime. 

Resultados de Cozens (2011) apontam que, se os cidadãos se sentem seguros, eles 

se tornam mais propensos a utilizar os espaços, contribuindo para a vitalidade e a 

sustentabilidade da cidade e do ambiente construído. (SOARES & SABOYA, 2019, p. 

2). 

Sob essa ótica, pode-se perceber a importância do estudo das ocorrências de 

furto e roubo de veículos como fator contributivo para a sensação de segurança 

através da ótica da criminologia, pois a relação de desordenamento populacional e 

criminalidade podem desenvolver conflitos no seio social, conforme ressalta Penteado 

Filho (2020, p. 167), diz que inexistindo esse necessário equilíbrio demográfico, 

afloram os conflitos de convivência, de modo que, nos morros, cortiços, favelas, 

loteamentos clandestinos etc., o fermento social da criminalidade aparece 

diuturnamente, ensejando a continuidade, ou melhor, um progressivo, contínuo, 

perigoso e alarmante crescimento do número de infrações penais, de todos os matizes 

(crimes contra a vida, o patrimônio, a saúde pública etc.). 

O Nordeste brasileiro não foge a essa regra da mensuração da violência e da 

criminalidade, e o crime patrimonial também figura entre os mais combatidos, mas 

pouco solucionados. Dados do FBSP apresentados no Anuário da Segurança Pública 

2020 apontam que o investimento em segurança pública foi em média 275 reais por 

pessoa entre 2011 e 2019, o menor investimento nacional, sendo ultrapassado 

inclusive pelo Norte (ABSP, 2020, p. 246). 

Os números da violência das cidades brasileiras do Nordeste se destacam. E 

em se tratando da identificação das cidades com os índices mais preocupantes de 

vulnerabilidade a organização mexicana Seguridad Justicia y Paz11, efetua estudos 

anuais onde identifica as 50 cidades mais perigosas do mundo; usando em sua 

pesquisa os dados de homicídios fornecidos pelos poderes Estatais, sempre com 

números do ano anterior ao ano de divulgação da pesquisa. 

Utilizando como critérios para seleção das cidades os pré-requisitos de ser uma 

unidade urbana claramente definida, possuir mais de 300 mil habitantes, usar 

números de homicídios ou homicídios dolosos ou ainda mortes intencionais ou por 

 
11 A organização mexicana Seguridad Justicia y Paz é uma entidade não governamental 

autodenominada Conselho Cidadão de Segurança Pública e Justiça Criminal do México, que divulga 
os rankings mundiais da violência desde 2013. Ela é uma organização da sociedade civil, fundada em 
2002, tem como objetivo alcançar a plena vigência dos direitos humanos, em particular os direitos à 
segurança pública e à justiça criminal. 
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agressão, a instituição colocou Natal na 46ª posição na divulgação da última pesquisa 

em 2021. Mas também cidades como Mossoró e Feira de Santana na Bahia, além de 

outras, figuraram negativamente nesse ranking. E assim, as cidades brasileiras, 

principalmente aquelas com população acima de 100 mil habitantes, têm sido alvo de 

observação pelo mundo afora no que se refere ao crescimento das taxas de 

criminalidade e da violência urbana, afugentando investidores, moradores, turistas e 

acirrando um efeito de bola de neve no crescimento da criminalidade e da 

insegurança. 

O fenômeno da criminalidade urbana, em sentido amplo, ou seja, tanto na 

violência letal quanto na não letal, pode receber inúmeras contribuições da 

demografia, pois é um campo científico adaptado à dinâmica das mudanças sofridas 

pelas populações que residem nas capitais brasileiras. 

É justamente nesse cenário que as análises dos roubos e furtos de veículos na 

cidade de Natal poderão trazer um impacto cognitivo adequado e necessário para 

qualificar melhor os dados e aferir seus resultados usando os padrões decorrentes 

sua quantificação para reduzir a sensação de insegurança e medo trazidas pelos 

crimes, principalmente em sua manifestação mais violenta. 

 

2.5 O Espaço Urbano de Natal 

 

A premissa que Barbosa, Gonçalves e Santana (2019, p. 30) sobre a idealidade 

de se estudar e pesquisar sobre a violência nos espaços urbanos é o indicativo para 

a pauta desse estudo ser a cidade de Natal, eles dizem que: 

 

A cidade é o local ideal para se pesquisar sobre os aspectos das 
vulnerabilidades, por ser uma área territorial onde os conflitos e as 
contradições estão quase sempre latentes e de onde emergem as 
fragilidades sociais e ambientais. (Barbosa, Gonçalves, Santana. 2019, p. 30) 
 

Os grandes centros urbanos brasileiros não se estruturaram de forma igualitária 

no tratamento de pobres e abastados. Marques, Bichir, Castello e Moya (2010, p. 36), 

nos diz que  

“[...] a associação entre segregação urbana e pobreza também tem sido 
considerada pela literatura internacional como um dos elementos mais 
importantes na reprodução da chamada nova pobreza urbana[...]” (ROSANA 
BAENINGER (Org)). 
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A segregação tem sido considerada [...] importante por aumentar o isolamento 

social, dificultando a circulação de elementos materiais e imateriais entre grupos 

sociais [...] como nos dizem Marques, Bichir, Castello e Moya (2010, p. 38). E essa 

situação desigual aparentemente proposital oportunizou que a população mais 

abastada pudesse habitar em áreas mais privilegiadas, e com elas toda a 

preocupação do poder público em fornecer quase sempre as melhores obras, a 

melhor qualidade da prestação de serviços sanitários, as melhores estruturas e 

serviços públicos. 

Seja como for, deve-se reconhecer que com a aceleração do processo de 
urbanização no mundo e, em especial, nos países em desenvolvimento, a 
separação da população no espaço segundo algum tipo de clivagem 
sociodemográfica é um fato que requer maior atenção principalmente por 
parte dos planejadores e das políticas públicas. (Cunha, 2010, p. 65, in 
População e Cidades: subsídios para o planejamento e para as políticas 
sociais. (ROSANA BAENINGER (Org)). 

 

A clivagem sociodemográfica leva as populações menos abastadas a 

ocuparem locais distantes dos serviços públicos e, portanto, com baixa qualidade de 

vida, produzindo uma marginalização dos pobres em razão de seu local de moradia, 

e isso não pode ser considerado pessimismo ao se abordar o assunto, mas uma 

realidade. 

Considerar a cidade como o local onde a pobreza se agudiza, as condições 
de vida se degradam, a infraestrutura e os serviços públicos, por mais que 
avancem, nunca se mostram suficiente para atender em quantidade e 
qualidade as demandas existentes, etc., não pode ser compreendido como 
uma forma pessimista de se perceber os avanços de nossa urbanização, mas 
sim um forma realista, crítica e não romântica de reconhecer que os 
processos históricos de formação de nossas sociedades foram sempre muito 
elitistas, pouco igualitários, gerando muita exclusão e conflitos sociais. 
(Cunha, 2010, p. 66-67, in População e Cidades: subsídios para o 
planejamento e para as políticas sociais / Rosana Baeninger (Org) 
 

Essa desigualdade social e a baixa prestação de serviços públicos de qualidade 

às populações mais carentes, denotam o problema da desigualdade estrutural 

recorrente na sociedade brasileira, que se faz comumente presente na maioria dos 

municípios do país. Nessas zonas economicamente desfavorecidas e desprovidas de 

melhor atenção, a falta de equipamentos urbanos e infraestrutura é evidente, de saúde 

à esgotamento sanitário, de coleta de afluentes domésticos à coleta de águas pluviais, 

de áreas de fácil acesso a áreas de difícil acesso, consequência da ausência do poder 

público, e são nessas áreas desprovidas de atenção dos governos, onde se observa 

a proliferação e a concentração da violência. (ALMEIDA, CARVALHO, FERNANDES, 

SOUSA JR e SILVEIRA, 2021, p.1) 
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O Rio Grande do Norte é o estado mais a leste do Brasil, com uma área 

territorial de 52.809.599 km², conforme dados estimados atualizados pelo IBGE para 

2021, e possui uma população também estimada para julho de 2021 de 3.560.903 

pessoas distribuídas em uma densidade demográfica de 59,99 hab/km (2010). Com 

seu aspecto de atrativo para melhoria de vida e busca de melhores condições de 

emprego, renda, moradia, acesso à saúde e educação, Natal exerce seu poder sobre 

as populações de outros municípios próximos ou distantes. 

Com sua localização também ao leste do estado, a cidade de Natal se torna o 

ponto continental brasileiro mais próximo da África, sendo localizada a latitude 

05°47’42” S e longitude 35°12’32” O, estando a 31 m de altitude, com temperatura 

média de 28ºC, clima úmido com chuvas regulares no período de março a julho. 

Como todas as capitais brasileiras, a cidade de Natal/RN não foge das 

características de desigualdade, com camadas de problemas que corroem o tecido 

urbano já permeado de problemas socioespaciais que se desaguam na criminalidade 

e na violência. 

Sua criação datada de 25 de dezembro de 1599 (IBGE, 2010) traz o importante 

aspecto de que seu surgimento já se deu desde seu nascedouro com o caráter de 

cidade, e tendo sua urbanização originada pelo método de colonização portuguesa, 

com seu estamento populacional se formado lentamente chegando ao final do século 

XIX com somente apenas 16.050 habitantes (IBGE, 2010). 

Com a Segunda Guerra Mundial o crescimento urbano de Natal se evidenciou 

devido à sua posição estratégica mais ao leste, como dito anteriormente, onde a Base 

Aérea de Parnamirim expande a cidade e atrai um fluxo migratório considerável 

acelerando o crescimento demográfico e econômico da cidade. (VASCONCELOS, 

LINS JR, E FREIRE, 2020, p.10) 

Natal, capital do Rio Grande do Norte, tem população estimada (IBGE, 2021) 

de 896.708 pessoas, mas no último Censo (2010) registrou 803.730 pessoas, com 

densidade demográfica (2010) de 4.805,24 hab/km2, é uma cidade litorânea com 

diversas praias urbanas e possui 36 bairros, sendo que no presente trabalho também 

será acrescentado a Via Costeira como parte separada para fins de contagem de 

ilícitos. Os bairros se agrupam compondo quatro Zonas Administrativas: Norte, Sul, 

Leste e Oeste. 

As zonas Sul e Leste juntas possuem um total de 19 bairros, sendo que 

aproximadamente 70% dos moradores destes bairros possuem rendimento nominal 
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médio mensal superior a 6 salários-mínimos, constituindo as zonas de maior poder 

aquisitivo da cidade, fazendo com que essa “riqueza” concentre a melhor parte dos 

serviços públicos básicos e equipamentos públicos de lazer e convivência mais bem 

conservados. (ALMEIDA, CARVALHO, FERNANDES, SOUSA JR e SILVEIRA, 2021, 

p. 1) 

A Zona Sul possui 7 bairros e mais uma zona de preservação ambiental 

chamada Parque das Dunas. Ela apresenta os melhores indicadores 

sociodemográficos da cidade, enquanto os bairros de Ponta Negra, Capim Macio e 

Lagoa Nova são aqueles que concentram os melhores IDHs da cidade. Conforme 

Estimativa Populacional do IBGE de 2017 é uma zona administrativa com baixo 

crescimento geométrico da população, principalmente devido à alta proporção de 

idosos e à alta valorização da terra (SEMURB, 2018). 

A Zona Leste é o lugar onde a cidade começou e contém 12 bairros, com boa 

concentração de serviços públicos em geral, apesar de possuir bairros com grande 

vulnerabilidade social como o aglomerado subnormal de Mãe Luiza e Rocas. Trata-se 

da zona administrativa com maior densidade demográfica, e com a maior população 

de idosos segundo dados do Censo Demográfico de 2010. As Estimativas 

Populacionais do IBGE, no período entre 2010-2018 aponta a zona com um 

crescimento geométrico negativo de -0,1%, assim como o menor crescimento 

geométrico de domicílios permanentes entre 2000 e 2010, da ordem de 1,5% 

(SEMURB, 2018). 

A Zona Administrativa Norte existe legalmente desde 1989 quando foi 

promulgada a Lei Ordinária nº 3.878/89. É a maior das quatro zonas, ela é composta 

por 07 bairros: Igapó, Salinas, Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, 

Pajuçara e Redinha. Ela é também a zona administrativa que possui a maior em 

extensão territorial, contendo assim a maior parte da população residente de Natal, 

conforme relatório da Secretaria Municipal de Urbanismo (2017, p. 1). 

Outra informação importante sobre a Zona Norte é ter apresentado entre 2010 

e 2018 uma taxa de crescimento geométrico de 2%, que foi o maior crescimento 

dentre as 4 zonas administrativas de Natal. E ainda, é a que possui a menor proporção 

de idosos, e, consequentemente, a que possui a maior participação de população 

jovem (população menor de 14 anos); justamente o grupo no qual se concentra grande 

parte das ocorrências violentas. 
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Ademais, segundo o anuário da SEMURB (SEMURB, 2018), é a zona 

administrativa Norte que apresenta o maior número de aglomerados subnormais da 

cidade, com uma grande gama de conjuntos habitacionais, além de que seus bairros 

apresentam os piores níveis de IDH. 

A Zona Norte é marcada pela exclusão territorial (Rolnik, 1999, p.100), pela 

carência dos principais serviços básicos e de infraestrutura, tornando-a uma área 

urbana de risco, cujo crescimento populacional está intimamente relacionado com a 

conurbação existente entre ela e os municípios de São Gonçalo do Amarante e 

Extremoz. 

Deve-se ainda considerar que a Zona Norte, apesar de sua imensidão, possui 

somente duas vias de ligação para as demais zonas: as pontes do Rio Igapó e a 

Newton Navarro, que se tornam corredores de trânsito com frequentes 

congestionamentos. 

Finalmente, a Zona Administrativa Oeste é a segunda maior zona em extensão 

territorial, possuindo 10 bairros em sua composição. Possui também a maior 

variabilidade em seu perfil sociodemográfico dentro dos respectivos bairros. 

Embora a zona possua conjuntos planejados como os que estão localizados 

nos bairros de Cidade da Esperança e Cidade Nova, sua ocupação ocorreu de forma 

desordenada, principalmente em razão da chegada de pessoas mais pobres oriundas 

de outras partes da cidade, tendo sofrido nos últimos anos um crescimento 

populacional positivo provocado pelos programas habitacionais   disponibilizados pelo 

governo federal,  deixando assim de sofrer com a existência de diversos espaços de 

vulnerabilidade social (SEMURB, 2018). 

Como se pode perceber pelas características gerais das Zonas Administrativas 

de Natal, as áreas de vulnerabilidade social se concentram destacadamente nas 

Zonas Norte e Oeste, nestas o rendimento nominal médio mensal é menor (ou igual) 

a 6 salários-mínimos nos 17 bairros, assim temos o rendimento nominal médio mensal 

por área geográfica do município de Natal-RN, onde é possível verificar a discrepância 

da renda entre as zonas administrativas da capital potiguar. (ALMEIDA, CARVALHO, 

FERNANDES, SOUSA JR e SILVEIRA, 2021, p. 2). 

É claro que não se pode atribuir todas as mazelas da sociedade apenas à 

segregação espacial como fator de agudização das desigualdades sociais, pois são 

inúmeros os problemas e fatores, como a concentração de riquezas nas mãos de 

poucos e falta delas para muitos outros. A dualidade que existe na forma de morar, 
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no entanto, é concreta nos bairros de moradores de baixa renda, fazendo com que 

cortiços, assentamentos irregulares, posses de terrenos e aglomerados subnormais 

proliferem e ampliem mais ainda a dificuldade de intervenção do poder público, e isso 

quando ele o deseja. 

Natal, portanto, a despeito de locais extremamente bem cuidados nas áreas 

nobres da cidade, com seus condomínios fechados e prédios de alto padrão, se 

mostra uma cidade desigual, onde o fenômeno da segregação socioespacial está 

muito presente (Baltrusis; D‘ottaviano, 2009, p. 32).  

A desigualdade socioespacial, vinculada à disparidade de renda, se mostra viva 

nas oportunidades e acesso a serviços públicos, onde a oferta desses serviços é 

seletiva e atende àquela parcela da população com maior poder de compra. 

Mesmo com uma possível suscetibilidade de bairros considerados nobres da 

Zona Sul, fazendo limite com áreas mais vulneráveis de Parnamirim, as lacunas 

econômicas não são tão grandes neles, porque sua proximidade com bairros 

considerados nobres faz com que uma parte da população de médio poder aquisitivo 

opte por morar na região, demandando por serviços públicos de melhor qualidade e 

sendo atendidas. 

Nesse prisma, Medeiros (2018, p. 82), constatou em seus estudos que a 

construção de conjuntos habitacionais em Natal, pelo Banco Nacional de Habitação, 

segregava praticamente todos os empreendimentos, tanto na escolha do local, pois 

foram construídos no perímetro urbano, [...] quanto econômico e social, dada a 

produção desigual e combinada por agentes operacionais [...]. 

Assim, embora existam as desigualdades entre essas zonas economicamente 

favorecidas elas são atenuadas. As diferenças se destacam pela questão da renda 

que determina o espaço a ser habitado e, portanto, os serviços públicos e 

infraestruturas que serão ofertados. Nas zonas pobres, a segregação espacial, em 

parte resultante da ausência do Estado, favorece a ampliação de assentamentos 

irregulares, que por sua vez dificultam o atendimento dos serviços públicos como um 

todo, num ciclo interminável de subjugação dos pobres em detrimento do 

favorecimento dos ricos. 

A segregação espacial no município de Natal não é diferente de muitos outros 

municípios do país e atua como acentuadora da desigualdade e da violência (Saiani; 

Júnior; Dourado, 2013). 
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O espaço está marcado, dentre outras coisas, pela ascendência de uma 
urbanização anômala e sem planejamento, corroborando para que alguns 
lugares apresentem processos desformes e desiguais, violentos e irrigados 
pela ascendência do medo do crime e da insegurança. (Silva, Dantas, 2019, 
p. 2) 

 

Os centros urbanos marcados pela segregação espacial, em comunhão com a 

sociedade brasileira que age de acordo com o lado da balança que pesa mais o poder 

econômico para viabilizar suas soluções, não consegue arcabouçar grandes êxitos 

em estratégias para reduzir as desigualdades e enfrentar a criminalidade. 

Natal, a maior cidade do Rio Grande do Norte e capital deste estado que possui 

outros 166 municípios, está afetada pelos efeitos das macrocausas de violência 

(Hermes, 2019, p 32). Nos últimos anos o aumento da criminalidade urbana se reflete 

em índices estatísticos que evidenciam a sensação de insegurança e ampliam a 

percepção da segregação espacial urbana denotada pelo aumento de condomínios 

fechados com caros sistemas de segurança e aparatos tecnológicos, câmeras, 

ofendículos, alteração de hábitos de interação social como sentar-se à calçada, o 

convívio harmonioso com os vizinhos, e outros sinais da presença da tríade medo do 

crime, insegurança e violência. 

Corroborando com essa perspectiva, nos dizeres de Medeiros (2019, p. 242-

244) tem-se reforçado que a segregação espacial [...] dá-se com a carência de acesso 

a infraestrutura e serviços [...] e ainda explicita que [...] A ausência ou deficiência da 

pavimentação foi uma situação vivenciada pelos conjuntos pesquisados, com exceção 

do conjunto Ponta Negra, o único que não possui registro de reclamação para a 

pavimentação. [...]  

A seguir apresenta-se uma figura ilustrativa do mapa da cidade do Natal com 

sua delimitação, de seus bairros e suas zonas administrativas, para uma melhor 

compreensão do espaço estudado e dos resultados apresentados no próximo 

capítulo. 
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FIGURA 1 MAPA DE NATAL POR BAIRROS E ZONAS ADMINISTRATIVAS 

 

Fonte: SEMURB. Produção cartográfica: Pedro Henrique de Oliveira Freitas. 

 

Serão tratados a partir do próximo capítulo, a metodologia, com o detalhamento 

da formulação do Metabanco Roubo e Furto de Veículo, quais são suas principais 

fontes de dados, como é estruturado, além de como são os procedimentos e métodos 

para sua construção. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para 

a construção de um banco de dados e posterior análise das ocorrências de roubos e 

furtos de veículos no município de Natal/RN. Os dados brutos utilizados para a 

construção do banco de dados sobre roubos e furtos são oriundos da COINE, com 

base nas ocorrências registradas pela DEPROV. A partir desses dados, fora realizado 

um processo de parametrização sistemática para a geração do banco de pesquisa, 

denominado Metabanco Roubo e Furto de Veículos – MRFV. 

Neste teor, não havia antes da produção deste estudo uma base de dados 

organizada com variáveis pesquisáveis sobre a matéria dentro do âmbito da 

segurança do Rio Grande do Norte, de tal forma que o desfio inicial seria obter os 

dados e organizá-los de maneira que pudessem deles ser produzidos análises 

fundamentadoras de estudos. 

Portanto, cabe acrescentar que a construção MRFV foi realizada pela autora 

deste trabalho, como membro e pesquisadora do OBVIO e como Policial Civil da ativa, 

usando critérios para a busca e organização de variáveis suscitadoras dos resultados 

que se desejava obter, tais como, mensurar a quantidade de evento criminosos, onde 

eles aconteciam, quando (data completa com hora) e com quem acontecia. 

Para tanto, diversas etapas foram consideradas, como realização de correções 

das bases originais, oriundas da COINE, como por exemplo, a correção de inúmeros 

equívocos de preenchimento dos boletins de ocorrência, por vezes, lacunas sem 

informação, fazendo-se necessário a realização de inúmeras conferências das 

informações, a partir do cruzamento com outras fontes de dados. 

Tais cruzamentos não foram simples de serem obtidos, afinal, para que os 

critérios de busca fossem atendidos, muitos ajustes teriam que ser feitos devido à 

precariedade dos registros, corrigindo assim nomes de bairros, ruas, localidades, 

logradouros incompletos e retirar as ocorrências registradas em duplicidade. 

Outras questões também poderiam ser sanadas, como a identificação de 

marcas de veículos, seus fabricantes, tipo e modelo, placas e chassis, adotando esses 

dados como critérios de desambiguação no caso de ocorrências duplicadas. 

Para que o trato na construção do banco de dados MRFV fosse pleno e não se 

limitasse apenas a um município, as informações de todo o estado do Rio Grande do 

Norte foram trabalhadas, tornando-o um ganho social como arcabouço de pesquisa, 
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tanto para o Departamento de Demografia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, que poderá fazer outros e diversos estudos a partir dele, como para a Polícia 

Civil e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social que poderá 

contar com esse suporte técnico dentro do meio acadêmico. 

Além disso, a sociedade potiguar e brasileira poderá contar com mais uma base 

de dados, resultando numa abertura de acesso a informações que antes eram 

compartimentadas dentro do conhecimento em segurança pública, muitas vezes tão 

restrito e de difícil avaliação quanto à sua estrutura e clareza no método de captação. 

 
No Brasil foi instituída, pelo Decreto 8777/2016, a Política de Dados Abertos 
do Poder Executivo federal e esse normativo traz como a obrigatoriedade de 
elaboração dos Planos de Dados Abertos (PDA) bem como o 
estabelecimento de prazo para sua publicação. Para definir a relevância 
social que um conjunto de dados públicos possa ter, o Manual para 
Elaboração de Plano de Dados Abertos (PDA) (Ministério Planejamento, 
2013) sugere que o gestor leve em conta as demandas da sociedade que são 
encaminhadas via solicitações de acesso à informação, interações com o 
sistema de ouvidoria, identificação da utilização dos serviços em seus portais 
institucionais ou ainda através de eventos presenciais com a comunidade de 
usuários. (CRAVEIRO, SOLETO, MACHADO, 2020. p.276) 

 

Importa lembrar que a agenda da transparência governamental teve um 

impulso no Brasil com o advento da Lei de Acesso à Informação, mas a propriedade 

dos dados ainda não é pública, e Craveiro, Soleto e Machado (2020. p.272) alertam 

que a sociedade brasileira ainda sofre na tentativa de obter dados quando essa posse 

fere os princípios da transparência, participação cidadã, accountability12 e tecnologia 

e inovação, tão importantes para a credibilidade dos dados. 

A demanda de pesquisadores por dados abertos de segurança pública, embora 

também seja uma necessidade de qualquer sociedade em busca de evolução, ainda 

é tratada como se fosse uma tentativa de invadir um ambiente hermético e sigiloso. 

Destarte, a pesquisa geradora e formadora do MRFV foi além para obter essa 

aproximação da realidade potiguar, e neste trabalho se destaca que a escolha de 

Natal/RN como unidade geográfica de análise desse trabalho se deu em função da 

representativa quantidade de ocorrências dentro deste espaço, em relação ao estado 

do Rio Grande do Norte e da própria Região metropolitana de Natal. Contudo, 

ressalta-se que o fenômeno dos roubos e furtos não acontece de maneira isolada. 

 
12 Responsabilidade com conotação jurídica que estabelece punição para a sua desobediência. 



54 
 

 

Sabe-se que há interrelação entre a violência e grupos criminosos oriundos de ouros 

municípios, numa parcela das ocorrências registradas na capital potiguar.  

Em que pese a limitação da escolha de Natal como unidade de análise – para 

o estudo de um fenômeno que transcende as barreiras político administrativas do 

município – tal escolha se deu pelo desafio de se estudar (de maneira profunda) o 

fenômeno dos roubos e furtos numa escala tão desagregada e que se relaciona com 

tantos elementos do espaço intraurbano de Natal. 

Assim sendo, a base de dados MRFV, contempla o período entre 2012 e 2021, 

ou seja, uma série histórica de 10 anos, perfazendo um intervalo temporal que 

coincide com o aumento da frota de automóveis, observado na última década no 

Brasil, como nos diz Rodrigues (2019, p. 3), permitindo assim relacionar os dois 

fenômenos ao longo do tempo. 

No caso de roubos e de furtos de veículos, serão utilizadas técnicas de 

estatística espacial para a realização de análises exploratórias no nível dos bairros. 

Assim, será possível identificar e analisar, por exemplo, possíveis concentrações de 

ocorrências em áreas mais vulneráveis, próximas (ou não) de aglomerados 

subnormais, centros comerciais, bairros residenciais de alta (ou baixa) densidade, 

dentre outras características espaciais. 

 

3.1 Principais Fontes de Dados 

 

A Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas 

(DEPROV) é responsável pela ação investigativa dos delitos de roubo e furto de 

veículos e cargas. Dentre outras funções correlatas às suas atribuições, realiza o 

registro das informações que corroborem com as investigações que auxiliam na 

recuperação de veículos, conforme preceitua o Decreto nº 31.16913 que estabelece 

toda a normatização das delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

Com a escassez de recursos humanos, problema que afeta as polícias de todos 

o Brasil, mas no tocante à polícia civil o problema impacta diretamente na impunidade 

 
13 Decreto nº 31.169 de 08 de dezembro e 2021: Dispõe sobre a reorganização, criação e redefinição 

das circunscrições e atribuições das Delegacias de Polícia Civil subordinadas à Diretoria de Polícia 
Civil da Grande Natal (DPGRAN), à Diretoria de Polícia Civil do Interior (DPCIN), e à Divisão de 
Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), integrantes da estrutura organizacional da Polícia Civil do 
Estado do Rio Grande do Norte, na forma do art. 20, XVI, da Constituição Estadual e da Lei 
Complementar Estadual nº 270, de 13 de fevereiro de 2004, e dá outras providências. 



55 
 

 

de criminosos. Os dados coletados ao longo dos anos nem sempre estão organizados 

e, portanto, carecem de todo um trabalho depurativo que a Metodologia Metadados já 

dispõe de sua base orientativa, e no caso do banco de dados objeto desse estudo foi 

trabalhado por mim pessoalmente. Esses dados são encaminhados à COINE. 

A Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) é 

a instância da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, 

instituída pelo Decreto nº 15.76314, cujos preceitos foram estabelecidos, sua posição 

na estrutura governamental, tornando-a dentre outras funções responsável pelas 

estatísticas oficiais do estado em relação à segurança pública. Funciona como elo 

entre as polícias estaduais (Polícia Civil e Militar) e a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública – SENASP – para promover transparência nos dados que essa 

instância maior do Ministério da Justiça e Segurança Pública demandam. 

Para produzir seus inúmeros relatórios mensais, a COINE precisa ter acesso 

aos dados das polícias, ou seja, que são produzidos por elas nos diversos campos de 

atuação, mas nem sempre esses dados possuem a clareza e a construção necessária 

para gerarem informações padronizadas, sendo que os analistas da COINE precisam 

retrabalhar de forma a obter informações mais razoáveis. 

No caso dos dados da DEPROV, o acesso se dá por meio de obtenção da 

planilha já citada anteriormente, mas, infelizmente, a COINE não possui material 

humano para fazer todo trabalho (mencionado anteriormente) para que os dados se 

transformem em informações que podem gerar relatórios adequados, o que levou a 

COINE a trabalhar com o OBVIO nessa e em outras demandas. 

Objetivando compreender as diversas faces da violência no Rio Grande do 

Norte, em 2012 surgiu o Observatório da Violência do Rio Grande do Norte – OBVIO, 

se aprofundando ao passar do tempo com os estudos do fenômeno e da dinâmica da 

violência dentro do Estado.  

Para conseguir tal intento, o pesquisador Ivenio Hermes, o qual fui sua 

assistente de pesquisa, desenvolveu a Metodologia Metadados, já referendada nesse 

texto, resultando na primeira publicação intitulada 2013 METADADOS E ANÁLISES 

DA VIOLÊNCIA LETAL INTENCIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE, registrando e 

apresentando os resultados obtidos por meio dessa metodologia. 

 
14 Decreto nº 15.763, de 28/11/2001. Dispõe sobre a competência, a estrutura básica e o quadro de 

lotação de cargos da Secretaria de Estado da Defesa Social (SDS) e dá outras providências. 
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Foi a orientação dessa metodologia que nos levou a trabalhar os dados da 

DEPROV, obtidos pela COINE, e fornecidos por parceria técnica com o OBVIO que 

geraram a construção do Metabanco de Roubo e Furto de Veículo – MRFV. 

 

3.2 Métodos e procedimentos utilizados para a construção do MRFV 

 

Os critérios de elegibilidade para a adequação das informações para serem 

inseridas no MRFV é que cada linha do banco de dados reproduza apenas um veículo, 

destarte contar as ocorrências e as desagregar nos diversos níveis e variáveis se 

tornasse uma tarefa fácil e com resultados confiáveis, e nesse tópico será tratado o 

Processo de Obtenção de Dados e a construção do MRFV. 

Antes, porém, é necessário mencionar que pesquisadores do Brasil inteiro 

sofrem para obter acesso a dados de segurança pública. Em primeiro lugar, em nossa 

experiência como profissional da área, é perceptível um apego institucional das 

entidades de segurança pública e individual por parte daqueles responsáveis pela 

alimentação das bases em manter o acesso restrito em seu aporte máximo, tentando 

“proteger” informações que já há tempos são consideradas públicas e de acesso a 

toda sociedade. 

A demasiada importância que os órgãos públicos dão à não abertura de dados 

à sociedade está ligada à déficits que se quer ocultar no serviço público, com sua falta 

de prestação de contas, aos altos índices de corrupção em todos os escalões da 

atividade policial e da atividade pública que se quer criminosamente proteger, e outros 

fatores como explicam Craveiro, Soleto, Machado (2020. p.278): 

 

O Brasil se distancia dessa realidade por ser um país de grandes 
desigualdades, déficits no serviço público, altos índices de corrupção, baixa 
participação social, além de um ambiente político-institucional instável nos 
últimos anos. Assim o contexto brasileiro demanda uma política de dados 
abertos que fortaleça a democracia e a cidadania, sem prejuízo da visão 
empreendedora do reuso dos dados governamentais – o que fortalece 
também o ecossistema dos dados abertos, ao viabilizar e ampliar o uso das 
informações públicas. (CRAVEIRO, SOLETO, MACHADO, 2020. p.278) 

 

Corroborando com isso, tem-se a imposição da própria legislação, na Lei Nº 

12.527, conhecida como Lei de Acesso à Informação: 

 

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas 
e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 
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I - Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação; (Lei Nº 12.527, DE 18 de novembro de 2011). 

 

Contudo, a despeito da lei, inúmeros óbices são gerados, e no caso do trabalho 

em pauta, foram necessários diversos pedidos junto à COINE e à DEPROV, que 

muitas vezes demoravam a responder, e, quando havia retorno, muitas vezes o 

acesso à informação não era integral. 

Craveiro, Soleto, Machado (2020. p.290) citam o estudo de Huijboom & Van 

den Broek (2011), que faz uma síntese dos principais obstáculos para que a sociedade 

tenha livre acesso a dados governamentais. Em ordem decrescente de periculosidade 

para a evolução da sociedade o estudo alerta que: 

 

A cultura governamental do segredo; a legislação de privacidade, qualidade 
dos dados, dificuldade de tornar os dados “user-friendly”, falta de 
padronização, ameaças segurança e resistência por órgãos que costumam 
vender seus dados na forma de produtos e serviços. As barreiras para a 
abertura de dados podem ser mais amplas e complexas, conforme amplo 
estudo da literatura (CRAVEIRO, SOLETO, MACHADO apud ZUIDERWIJK, 
HELBIG, et al. 2014). 

 

Para enfrentar essa problemática, o OBVIO juntamente com a COINE resolveu 

criar sua própria base, como já fora feito anteriormente para os dados de CVLIs e de 

Autolesão Letal, usando o conhecimento e a metodologia do Sistema Metadados15, 

para ampliar e corrigir os dados recebidos. E dentro dos parâmetros qualitativos já 

impostos pela Sistema Metadados, toda a base de dados foi corrigida para a obtenção 

de um banco de dados confiável e devidamente parametrizado sobre o roubo e furto 

de veículos para todo o estado do RN, contudo, para este estudo será considerado 

apenas os dados de Natal para a produção de análises. 

Nesse sentido, enfatiza-se, que mesmo sendo usadas as terminologias 

jurídicas para os crimes de roubo e furto qualificado na construção do indicador CVP, 

o objetivo desse trabalho não é a construção de análise jurídica dos tipos penais 

destacados, mas analisar a distribuição espacial dos RFQV ocorridos no município de 

Natal, para o período de 2012 a 2021, e segmentado por bairros e outros recortes 

geográficos. 

 

 
15 O Sistema Metadados é um processo de construção de bases de dados com informações de 

múltiplas fontes, de forma interpolada, parametrizada e concatenada, transformando bases cheias de 
lacunas em bases mais bem estruturadas.  
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GRÁFICO 2 OCORRÊNCIAS DE RFQV NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL (2012 A 2021) 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Embora esse estudo tenha como enfoque o município de Natal, o banco de 

dados pode ajudar em futuras análises mais ampliadas, pois as diversas variáveis 

obtidas podem ser relacionadas, e não somente para o município de Natal, mas de 

todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte, já aproveitando toda a base criada 

pelo Sistema Metadados para os Metabancos de CVLI e Autolesão Letal. 

Sendo mais específica, todos os bairros e comunidades de cada município 

foram devidamente corrigidos, como também os veículos com suas marcas, modelos, 

tipos, cores, chassis, sexo e idade das vítimas, com suas interpolações e cruzamento 

de variáveis perfeitamente observadas. Dentro deste recorte os dados originais dos 

bairros e zonas administrativas de Natal foram reorganizados a partir dos dados 

agregados da DEPROV da Polícia Civil, utilizando os parâmetros já estabelecidos pelo 

OBVIO, isto é, cruzando dados de outras fontes, a fim de permitir a análise do perfil 

das ocorrências em relação às características dos veículos e do perfil 

sociodemográfico das vítimas. 

Tais análises contribuirão no sentido de melhores direcionamentos para as 

ações de polícia ostensiva para recuperação de veículos e coibição dessa tipologia 

criminal e ações policiais inteligentes direcionadas para o enfrentamento da 

impunidade. 
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3.3 Estrutura do MRFV 

 

Nesse tópico será descrito os processos de Interpolação, Parametrização, 

Concatenação e Consolidação para a construção do banco de dados de MRFV. Que 

por sua vez, seguiu as bases técnicas da pesquisa ativa denominada Sistema 

Metadados.  

O processo de interpolar é o início de todo o MRFV, trata-se da importação de 

dados e informações de outras bases de dados, momento em se define todos os 

dados que se quer importar de outras bases, criando as colunas com as variáveis que 

já existem nas bases originais, de forma ordenada, colocando-as numa organização 

típica, ou seja, agrupando variáveis de local, de perfil da vítima, de data da ocorrência, 

de tipificação criminal, de qualificação de veículos, dentre outras. 

 

FIGURA 2 RECORTE DO MRFV MOSTRANDO DESAGREGAÇÃO DE DADOS 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

No final desse processo inicial tem-se todo o metabanco modelado, de acordo 

com as necessidades da pesquisa e ainda, e seguindo a metodologia, dentro desse 

momento de construção, criamos colunas de desagregação, por exemplo, a partir da 

data formatada em dia/mês/ano, desagregamos os dados em dias da semana, 

semana do ano, meio/final de semana, mês, ano etc. Da mesma forma, reagrupamos 

idades em quinquênios ou faixas etárias definidas pela Organização Mundial da 

Saúde, pelas leis Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto da Juventude, 

do Idoso ou outra. 
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Por fim, grande esforço se ergueu para criar uma base com todos as marcas e 

modelos de veículos em circulação no país, de tal forma que se tenha um padrão de 

escrita de todas as marcas e assim se extrair informações como marcas, modelos e 

cores preferidas de roubo, de furto, bem como modelos específicos procuradas pelos 

perpetradores desse tipo crime. 

Em seguida realiza-se a parametrização, processo esse que consiste em 

realizar uma pesquisa sobre todas as variáveis de uma base de dados, corrigindo erro 

de grafia de municípios, bairros, logradouros importantes, distritos e comunidades, 

tudo com base em ampla pesquisa de leis estaduais e municipais que criaram esses 

locais. O MRFV está parametrizado para todos os 167 municípios do Rio Grande do 

Norte, e cada um deles com suas comunidades rurais, onde geralmente ocorrem 

RFQV no interior, distritos, zonas e bairros, resultando em 1.436 bairros e 536 

comunidades. 

 

FIGURA 3 RECORTE DA ABA AUXILIAR DO MRFV MOSTRANDO BAIRROS, SUBDIVISÕES E MUNICÍPIOS 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Vale ressaltar que, assim como as CVLIs e Autolesões Letais, os locais de 

RFQV em Natal e no RN têm algumas peculiaridades, pois ocorrem em áreas que são 

comuns a mais de um bairro, comunidades extensas e comuns a dois municípios, e 

como seu local exato não é especificado nas bases de dados originais, foram criadas 

localizações especiais. 

 A fim de não causar repetição de uma ocorrência em dois locais, como foram 

os casos da Via Costeira, das Praias dos Artistas, Areia Preta e Redinha, conforme 

detalhado na Figura 4, onde se encontra os bairros de Natal, que embora seja a 

segunda menor capital do país, tratando-se de extensão territorial, possui 36 bairros, 

dezenas de aglomerados subnormais, conjuntos habitacionais tão grandes que são 
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confundidos com bairros e se divide em quatro regiões administrativas: Norte, Sul, 

Leste e Oeste, sendo a norte a maior de todas elas. 

 

FIGURA 4 BAIRROS E COMUNIDADES ESPECIAIS CONSTANTES A ABA AUXILIAR DO MRFV PARA NATAL 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

A Via Costeira, ou Avenida Senador Dinarte Mariz, cuja extensão de 10km 

atravessa vários bairros e liga as zonas sul e leste de Natal, conecta todas as praias 

urbanas da capital, e foi justamente para isso que foi construída em 1985 pelo 

governador José Agripino. Portanto, é imperativo trabalhar essa área separadamente 

quando não se sabe exatamente onde a ocorrência se deu, e quando se sabe, poder 

segmentar o dado sem perder essa informação importante. 

Como fora mencionado anteriormente, as bases originais possuem muitos 

erros oriundos da confusão que tanto as pessoas que relatam suas perdas como os 

agentes de polícia que as registram. São erros que perpassam a grafia errada, há 

similitudes entre locais, tipo, data, e toda uma série de informações que a cada 

atualização de ocorrências precisa ser considerada, que torna necessário a busca de 

dados do IBGE, por exemplo. 
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FIGURA 5 COMUNIDADES E ERROS DE DIGITAÇÃO APENAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO EM 

NATAL 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Na Figura 5, apresenta-se um exemplo de comunidades dentro do bairro de 

Nossa Senhora da Apresentação, o maior da capital, do estado e da zona norte, com 

mais 100 mil habitantes pela última correção feita pelo IBGE, que dão um vislumbre 

sobre o tipo de parametrizar que foi realizado para os bairros e comunidades do 

estado. 

Ainda se tratando de desagregações, para um melhor entendimento e 

estratificação das ocorrências, o MRFV apresenta o número de habitantes por bairros, 

áreas integradas de segurança pública às quais pertencem, zonas administrativas, 

tipo de ocupação do solo, relação entre comunidade e bairros. O objetivo é tornar o 

MRFV uma base muito mais ampliada do que aquelas nas quais se originou. 

 

FIGURA 6 IMPRESSÃO DE TELA MOSTRANDO A DESAGREGAÇÕES DE COMUNIDADES, BAIRROS E OUTRAS CONSTANTES 

NO MRFV 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
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Na fase de parametrizar marcas e modelos de veículos, inúmeras bases foram 

consultadas junto às montadoras e importadoras de veículos, levando em 

consideração cores, marca, modelo, tipo de veículo, e outras variáveis. Foi feita a 

diferenciação entre motoneta, motocicleta e ciclomotor, entre caminhão e caminhão 

trator (cavalo mecânico), e entre reboque e semirreboque, evitando que a confusão 

feita nas bases originais suscitasse erros de leitura, extração e análises, conforme 

pode ser visto na Figura 6. 

 

FIGURA 7 IMPRESSÃO DE TELA MOSTRANDO OS TIPOS DE VEÍCULOS CONSTANTES NO MRFV 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

As parametrizações constantes no MRFV podem, somente em sua 

estratificação, gerar estudos de marcas mais roubadas, cores preferidas, modelos e 

outras, que, cruzando com outras variáveis podem sugerir diversos estudos. 

E finalmente, no que tange ao perfil da vítima, mesmo com acesso somente ao 

gênero e idade do condutor, idade muitas vezes obtidas através da data de 

nascimento constante em algumas bases, outras devido à idade citada, pode-se 

qualificar melhor a vítima, interrelacionando idade ou perfil etário com sexo, conforme 

é possível observar na Figura 8. 
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FIGURA 8 IMPRESSÃO DE TELA MOSTRANDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PERFIL DA VÍTIMA CONSTANTES NO MRFV 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

No mais, parte da parametrização foi realizada anteriormente pelo Sistema 

Metadados, o que resultou numa redução de processamento, dado que algumas 

variáveis já haviam sido corrigidas e parametrizadas.  

A nova base de dados MRFV, após as fases da interpolação e de 

parametrização, ficou disponível para a geração de análises e estudos oriundos dos 

mais diversos tipos de cruzamentos de variáveis, o que em si já se constitui em um 

importante avanço. Contudo, eventualmente ocorre do surgimento de novos dados, 

que devem ser acrescentados à base, e este procedimento denomina-se de 

concatenação. 

 

FIGURA 9 IMPRESSÃO DE TELA MOSTRANDO ALERTAS DE CONCATENAÇÃO A SEREM FEITAS NO MRFV 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

A partir de agora, os novos dados e informações de cada variável que foram 

acrescentados ao MRFV seguiu os mesmos critérios de parametrização, no processo 

de importação para a base de dados. 

A parte final da metodologia para a construção do banco de dados é a 

consolidação, processo único, realizado pelo analista que verifica possíveis erros 
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ainda restantes e confirmando a inexistência destes. No Excel, se atualiza algumas 

tabelas dinâmicas conforme se observa nos exemplos a seguir: 

 

FIGURA 10 IMPRESSÃO DE TELA MOSTRANDO ZONA ADMINISTRATIVA DE NATAL INEXISTENTE NO MRFV 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Sabe-se, no caso da Figura 10, que “Litoral Norte” inexiste enquanto Zona 

Administrativa, pois temos apenas 4 zonas e mais a resultante “Ignorada” quando não 

for possível definir a que zona pertence. Nesse caso tem-se um erro de ocorrência 

que não aconteceu em Natal, mas foi equivocadamente atribuído ao município, 

observado na figura abaixo. 

 

FIGURA 11 IMPRESSÃO DE TELA MOSTRANDO EQUÍVOCO DE LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA NO MRFV 

 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Numa busca interna dentro do MRFV pela ocorrência verifica-se que se trata 

do veículo cujo chassi é 9C2MC4400GR006090, e buscando pelo chassi identificamos 

que a ocorrência se deu em Extremoz, como visto na Figura 11, e procedemos com a 

mudança, resultando na nova tabela dinâmica conforme mostrado na Figura 12. 

FIGURA 12 IMPRESSÃO DE TELA MOSTRANDO ZONA ADMINISTRATIVA DE NATAL JÁ CORRIGIDAS NO MRFV 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
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O processo não é tão trabalhoso quanto parece após a sequência dos passos 

orientados na construção do MRFV, restando apenas poucas ações a serem feitas no 

processo de consolidação. 

Finalizada essa última etapa, o MRFV estará pronto para gerar os produtos que 

são esperados. 

 

3.4 Mapeamento temático  

 

Nesse estudo foi possível analisar o perfil e a distribuição espacial das 

ocorrências de RFQV, ocorridos nos últimos 10 anos em Natal, e em escalas bem 

desagregadas, chegando ao nível de bairros, dentro da cidade de Natal. Sob a ótica 

da análise espacial apontada por Câmara 2002 et al: 

 

A análise espacial é composta por um conjunto de procedimentos 
encadeados, cuja finalidade é a escolha de um modelo inferencial que 
considere explicitamente o relacionamento espacial presente no fenômeno. 
Os procedimentos iniciais da análise incluem o conjunto de métodos 
genéricos de análise exploratória e a visualização dos dados, em geral 
através de mapas. Essas técnicas permitem descrever a distribuição das 
variáveis de estudo, identificar observações atípicas (outliers) não só em 
relação ao tipo de distribuição, mas também em relação aos vizinhos, e 
buscar a existência de padrões na distribuição espacial. Através desses 
procedimentos é possível estabelecer hipóteses sobre as observações, de 
forma a selecionar o modelo inferencial melhor suportado pelos dados. 
(CÂMARA, MONTEIRO, DRUCK CARVALHO, 2002, p.14). 

 

 Nesse prisma dentre as variáveis disponíveis no MRFV, destacam-se os 

métodos genéricos de análise exploratória: data, cidade, zona ou bairro, tipo de 

veículo, modelo, cor, ano, além de informações básicas das vítimas, como data de 

nascimento, sexo e idade, podendo assim obter um perfil das vítimas, por gênero e 

faixa etária, dos locais onde ocorrem, da sua relação com o tempo diário, semanal e 

mensal, e o perfil completo dos veículos, o que permite uma identificação 

pormenorizada das ocorrências.  

O nível de detalhamento e desagregação do banco de dados permitiu fazer o 

cruzamento dos crimes, no nível dos bairros, a partir do cruzamento de variáveis como 

faixa etária, sexo e tipo de veículos; no intuito de determinar como o fenômeno dos 

roubos e furtos se comportaram no espaço intraurbano de Natal ao longo de 10 anos. 

Assim, as variáveis obtidas ainda podem servir de arcabouço de dados e 

informações e permitem traçar e mapear não apenas a distribuição das ocorrências, 
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mas, também, o perfil das ocorrências, seja em relação às características 

sociodemográficas e demais variáveis disponíveis no MRFV, seja em relação à 

localização geográfica das ocorrências, em face da distribuição de serviços públicos, 

comércio, perfil socioeconômico da localidade, dentre outros atributos. 

Assim, ao final do trabalho se obterá um vislumbre desse subtipo do indicador 

de CVP, ou seja, dos RFQV, que muito contribui para a sensação de insegurança no 

Brasil e no Rio Grande do Norte, em especial em sua capital, objeto de estudo desse 

trabalho. 

 

3.5 Distribuição de Frequência e Cruzamento de Dados 

 

A estatística é a área da matemática que auxilia na coleta, na organização e 

análise de dados, é uma ciência instigante que possui um campo de atuação vasto e 

que permeia e auxilia uma complexidade de áreas do conhecimento humano, sendo 

em algumas, indispensável para o entendimento de certos fenômenos. (GUEDES, 

ACORSI, MARTINS, JANEIRO. 2012, p. 1). 

A estatística descritiva, cujo objetivo básico é o de sintetizar uma série de 

valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma visão global 

da variação desses valores, organizando e descrevendo os dados de três maneiras: 

por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. 

 

A estatística descritiva, cujo objetivo básico é o de sintetizar uma série de 
valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma visão 
global da variação desses valores, organiza e descreve os dados de três 
maneiras: por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. 
(GUEDES, ACORSI, MARTINS, JANEIRO. 2012, p. 1)  
 

Nos dias atuais, com o advento do computador, muitas pessoas e até 

pesquisadores acreditam que a facilidade dessa ferramenta substitui o conhecimento 

das estatísticas, haja vista que nele há uma grande facilidade em [...] desenvolver 

cálculos avançados e aplicações de processos sofisticados com razoável eficiência e 

rapidez [...] (GUEDES, ACORSI, MARTINS, JANEIRO. 2012, p. 1). Mas essa prática 

geralmente termina em equívocos de interpretações e até em erros. 

Nesse estudo foram utilizados tabelas e gráficos. No caso das tabelas foram 

usadas como quadro resumo apresentando dados brutos e nelas apresentadas as 
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medidas de frequência para mensurar qual a participação percentual das variáveis 

apresentadas no todo das variáveis pertencentes a um determinado recorte. 

Já o recurso dos gráficos foi usado para dar uma visualização rápida e mais 

perceptível ao se observar o comportamento das variáveis dentro do fenômeno do 

roubo e do furto de veículos, dentro do universo temporal e geográfico de ocorrências 

abordadas nesse estudo. 

Nesse recurso de gráficos foram apresentadas em algumas vezes mais de uma 

forma de visualizar o comportamento das variáveis, justamente no intuito de [...] 

ressaltar as tendências características observadas nas tabelas, isoladamente, ou em 

comparação com outras [...], (GUEDES, ACORSI, MARTINS, JANEIRO. 2012, p. 2), 

e com isso obteve-se uma ampliação da capacidade de quem ler o estudo de entender 

as tendências expressadas através de números ou estatísticas. 

Para o entendimento do problema foi preciso organizar os indivíduos contados 

de forma a obter o número de vezes que ele se repete dentro de um quadro maior, 

isto é, necessita-se obter a frequência relativa que se trata de um dado estatístico de 

grande importância para a compreensão mais acurada de determinado conjunto de 

dados. Por exemplo, quantas vezes o número de ocorrências de RFQV que ocorrem 

dentro da RMN são referentes apenas a Natal, a fim de ser identificada a importância 

estatística das ocorrências de Natal em relação aos outros municípios pertencentes à 

RMN. Assim a frequência relativa, apresenta a percentagem de vezes que uma 

informação apareceu em relação ao todo. 

Os dados qualitativos aqui apresentados são resultados de uma busca de 

variáveis qualitativas, como bairros, tipo de veículos, marca, modelo e etc., ou seja, 

são o resultado da análise de variáveis qualitativas. Nesse caso foi feita uma 

contagem do número de indivíduos em cada categoria e o cálculo de suas respectivas 

percentagens (Castro e Silva, Fernandes e Almeida, 2015. p. 39). 

No capítulo 4, onde serão apresentados os resultados, deve-se observar que 

esses resultados foram obtidos a partir da contagem das ocorrências das vítimas e os 

municípios, assim sua frequência dentro do quadro foi estabelecida em percentual, 

sendo que, acima de 1 foi adotada a cor vermelha para mostrar o número significativo, 

entre zero e 1 adotados a cor preta, por se tratar de um número aceitável e abaixo de 

zero, se fosse o caso, apareceria em azul, realçando dados que sejam mais essenciais 

e facilitem a análise descritiva, como orienta Castro e Silva, Fernandes e Almeida: 
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Porém a nova tabela realça o que há de essencial nos dados e, também, 

torna possível o uso de técnicas analíticas para sua total descrição, o que 

vem ao encontro da finalidade da estatística, que é especificar e analisar o 

conjunto de valores, desinteressando-se por casos isolados. (CASTRO E 

SILVA, FERNANDES E ALMEIDA, 2015. p. 45). 

 

Portanto, os dados, conforme nos orienta Castro e Silva, Fernandes e Almeida, 

(2015. p. 39), a distribuição de frequência adotada agrupou os dados por classes de 

ocorrência, os municípios no exemplo, fazendo um resumo de quantas vezes ele se 

repete no conjunto de dados grandes, que nesse caso é a RMN, dados que 

claramente se originam da coleta do MRFV, conforme verifica-se na Figura 13. 

 

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Nessa organização dos dados dentro da tabela de frequência, é preciso se 

certificar de as frequências estejam bem calculadas, a fim de que tenhamos certeza 

de a amostragem está explicitando bem o que se deseja apresentar. 

Ao organizarmos os dados de uma amostra numa tabela de frequências, é 

bom verificarmos se as frequências estão bem calculadas. Para isso é 

suficiente somá-las para todas as classes e verificar que a soma das 

frequências absolutas é igual à dimensão da amostra e que a soma das 

frequências relativas é igual a 1 ou 100%. (CASTRO E SILVA, FERNANDES 

E ALMEIDA, 2015. p. 40) 

 

Como a frequência foi apresentada em números percentuais, e até por 

questões de preciosismo na formatação dos resultados, os dados foram arredondados 

automaticamente pelo Excel atendendo às regras estabelecidas pela Portaria 36 de 

06/07/1965 - INPM - Instituto Nacional de Pesos e Medidas. 

No processo de produção do MRFV, apenas para reiterar o processo analítico 

quantitativo, foi feito cruzamento de dados entre uma base e outra, conforme já 

explicitado no item 3.3.3 Concatenação, de tal forma que se pudesse obter dentro da 

base final um cruzamento de dados para gerar tabelas mais robustas e com boa 

possiblidade de análise.  

FIGURA 13 ORIGEM DOS DADOS ORGANIZADOS QUALITATIVAMENTE NO MRFV 
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Um dos objetivos da estatística é sintetizar os valores que uma ou mais 

variáveis podem assumir para que possamos ter uma visão global de uma 

variação. Para isso, a Estatística apresenta esses valores em forma de 

tabelas e gráficos, que irão fornecer rápidas e seguras informações a respeito 

das variáveis em estudo, o que permite decisões administrativas e 

pedagógicas mais coerentes e científicas. (CASTRO E SILVA, FERNANDES 

E ALMEIDA, 2015. p. 32) 

 

O cruzamento, portanto, foi o processo que gerou as tabelas, fazendo possível 

ser identificado dentro do universo obtido de dados dentro do MRFV uma série de 

tendências das ocorrências, tornando-as elementos que podem otimizar análises, 

entender o crescimento ou redução de casos, além de perceber onde se verificam 

maiores repetições dos mesmos tipos de eventos. 

Nesse prisma, os resultados representam uma análise espacial do dado, 

apontando qual bairro e região da capital incide maior número das ocorrências dos 

roubos e furtos de veículos. No que diz respeito ao tratamento geoestatístico, serão 

apresentados mapas temáticos de toda capital do estado do Rio Grande do Norte, 

com a distribuição espacial dos indicadores propostos, para se ter um primeiro indício 

de padrão espacial.  

E para se ter uma visualização desses resultados obtidos pelos dados 

coletados no período de 10 anos para os bairros de Natal, serão apresentados Mapas 

Coropléticos confeccionados no Software QGIZ, versão 3.0, que podem ser 

verificados na seção 4.5. Portanto, toda sistematização praticada até aqui para a 

construção do MRFV serviu para a geração de diversos resultados analíticos, por meio 

de tabelas e gráficos, que serão tratados a partir do próximo capítulo.   
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4. ANÁLISE DESCRITIVA E ESPACIAL DOS ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS 

 

Os indicadores de criminalidade precisam estar em contínua mensuração, essa 

é uma exigência da sociedade que quer respostas muito mais rápidas e acuradas para 

possibilitar gestores de segurança pública na tomada de decisões, bem como auxiliar 

analistas, cientistas criminais e estudiosos em entender completamente o que se 

passa num período o mais o atual possível. 

Nesse caso, todo o percurso da obtenção de bons indicadores na área criminal 

e de violência perpassa pela necessidade de produção de resultados demandados 

pela sociedade, e uma das prerrogativas mais precípuas e típicas das polícias 

judiciárias é justamente dar uma resposta coerente ao ato delituoso, e por isso, a 

resolução de um crime está intrinsecamente ligada à sua resolutividade, e esta, por 

sua vez, com a proximidade do conhecimento do delito. 

Nesse capítulo, será feita uma análise dos resultados obtidos (dados brutos) 

para o município de Natal, sendo essas análises divididas em subtópicos para uma 

melhor compreensão do que se pretende apresentar. O período de análise será das 

ocorrências registadas, datadas entre 01 de janeiro de 2012 até o dia 31 de dezembro 

de 2021, perfazendo um total de 10 anos, incluindo-se o primeiro ano e o último. 

 

4.1 Ação Criminal 

 

Inicialmente será tratada a ação criminal propriamente dita, isto é, de toda 

percepção do delito situando no tempo e da forma como ocorreu, entendendo sua 

constância no cenário municipal de uma capital nordestina conhecida como um dos 

principais destinos turísticos do Brasil. 

É imperativo relembrar que dentro do CVP será abordado apenas do roubo e 

do furto qualificado de veículos. 

 

A Região Metropolitana de Natal e o Município de Natal 

 

Na primeira seção pode-se observar nas tabelas abaixo os quantitativos 

registrados de Roubo e Furto de veículos somados nos últimos 10 anos na capital do 

estado do Rio Grande do Norte em comparação com a Região Metropolitana onde 
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está inserida. Observa-se que Natal é responsável pela maior e significativa parte dos 

delitos cometidos dentro do espectro da criminalidade aqui abordado, com 59,1% de 

registro, seguida de Parnamirim, com 18,8%. 

Os municípios que apresentaram menor índice foram Ielmo Marinho e Arez, 

com 0,2% cada, o que se explica pelo fato de se tratar de municípios com grande área 

rural e com aspectos de urbanização pouco significativos do ponto de vista da 

concentração populacional. 

 

TABELA 1 RFQV NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Região Metropolitana de Natal 2012-2021 % 
 

Natal 33.557 59,1%  

Parnamirim 10.684 18,8%  

Macaíba 3.828 6,7%  

São Gonçalo Do Amarante 2.832 5,0%  

São José De Mipibu 1.333 2,3%  

Ceará-Mirim 1.257 2,2%  

Extremoz 1.091 1,9%  

Nísia Floresta 631 1,1%  

Monte Alegre 406 0,7%  

Goianinha 388 0,7%  

Bom Jesus 179 0,3%  

Vera Cruz 174 0,3%  

Maxaranguape 154 0,3%  

Ielmo Marinho 135 0,2%  

Arez 115 0,2%  

Total Geral 56.764 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 
O espaço geográfico da RMN se compõe por muitos espaços rurais, fazendo 

com que a região tenha imensos vazios urbanos, isto é, áreas rurais sem nenhum 

aspecto urbano e com muita mata virgem, dunas e áreas de plantações, o que de um 

certo modo facilita a fuga de criminosos e a criação de lugares propícios para o 

desmanche de veículos. Nesse caso, crimes de RFQV acontecem em Natal, mas sua 

continuidade, ou seja, na continuação da ação para a finalidade do crime, que pode 

ser desde desmanche até receptação, se dá em áreas diversas de outros municípios 

circunvizinhos. 

Na Tabela 2 abaixo pode ser vista a frequência das ocorrências registradas 

comparando Natal, que teve 59,1%, dado ao seu espaço eminentemente urbano e 

com altas concentrações populacionais, com toda sua Região Metropolitana somada, 
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40,9%. Mostrando que Natal sozinha corresponde ao maior número de registros que 

o somatório de 14 municípios, justificando-se esse estudo. 

 

TABELA 2 COMPARAÇÃO DE OCORRÊNCIAS DE RFQV ENTRE REGIÃO METROPOLITANA E O MUNICÍPIO DE NATAL 

(2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Comparação entre Região Metropolitana e Natal 2012-2021 % 
 

Região Metropolitana 23.207 40,9%  

Natal 33.557 59,1%  

Total Geral 56.764 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Como já mencionado anteriormente, somente no ano mais violento da série 

histórica, 2017, ocorreram 3.876 casos na RMN contra 4.439 casos em Natal, mas a 

massa de dados de ocorrências apresenta um crescimento entre 2012 e 2017 e 

seguido por uma diminuição até os dias atuais, conforme pode ser visto no Gráfico 3.  

Evidencia-se que Natal, tem maior número de registro em todos os anos da 

série histórica. E isso decorre não somente da concentração populacional, mas 

também pela diminuição de policiamento ostensivo direcionado para o problema, na 

distribuição de ações de segurança e na reduzida capacidade de investigação desse 

tipo de crime. 

 
GRÁFICO 3 OCORRÊNCIAS DE RFQV NA REGIÃO METROPOLITANA E EM NATAL (2012 A 2021) 

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
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Enfatize-se que a RMN é composta por 15 municípios e quase todos separados 

por espaços ruralizados, a exceção dos limites entre Natal e Parnamirim e Natal e São 

Gonçalo do Amarante, que possuem distribuições completamente distintas no 

mapeamento de RFQV. Esses espaços rurais se tornam grandes vazios 

populacionais, facilitando a criação de esconderijos de criminosos, pontos de desova 

de cadáveres e, no tocante ao roubo e furto qualificado de veículos, lugares propícios 

para a implantação de oficinas de desmanche16. 

 

FIGURA 14 RFQV QUALIFICADOS DE VEÍCULOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL (2012 A 2021) 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV.  

 

A Figura 14 e Gráfico 3 apresentam os valores absolutos e percentuais da 

distribuição dos crimes estudados, evidenciando que Natal contribui com uma parte 

considerável dessas ocorrências, ou seja, 59,1% de toda massa de ocorrências da 

RMN, o que mostra a grande influência das concentrações urbanas com alguns 

aglomerados subnormais e sua falta de controle e presença do Estado como vetor de 

proliferação desse tipo de criminalidade. 

 
16 As oficinas de desmanche são oficinas clandestinas onde os veículos são desmontados para que 

possam abastecer o mercado ilícito de vendas de peças de veículos, nelas também se alteram 
elementos de identificação como número dos chassis e número do motor, além de servirem de pontos 
de troca de veículos roubados por dinheiro e outras mercadorias. 
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Somente a capital concentrou a maior parte de todos os casos, enquanto o 

restante dos municípios da RMN, ou seja, Maxaranguape, Ceará-Mirim, Extremoz, 

Parnamirim, Nísia Floresta, São José de Mipibu, Arez, Ielmo Marinho, São Gonçalo 

do Amarante, Macaíba, Bom Jesus, Vera Cruz, Monte Alegre e Goianinha, juntos, 

registraram os outros 40,9% das ocorrências registradas. 

 O que se percebe enquanto presença do crime se manifestando em RFQV é 

também relacionado, à concentração de veículos maior em Natal do que nos outros 

municípios da RMN, conforme aponta o IBGE, somente em 2021, a frota já alcançava 

a marca de 435.073 veículos, enquanto em 2010, a marca era de 279.301 veículos na 

capital do Rio Grande do Norte. Se tornando dessa forma, concentradora do atrativo 

criminal. 

 

Tipos de Crime 

 

O RFQV são crimes que atingem a quem possui uma certa renda para possuir 

e manter um veículo ou o usa para o trabalho, ou seja, ele não atinge àquela 

população pobre que faz seus deslocamentos diários de transporte coletivo como 

ônibus e trens. 

Assim, nesse tópico serão apresentados os resultados registrados separado 

por cada tipo de crimes estudado (Tabela 3). Tendo a força percentual que Natal 

possui dentro da Região Metropolitana e, portanto, dentro do estado do Rio Grande 

do Norte, destaca-se a partir de agora somente o município de Natal. 

As ocorrências de RFQV se diferenciam pela forma como essa violência e 

esses crimes são praticados, quando no roubo é usada a grave ameaça e geralmente 

com emprego da arma de fogo, no furto o condutor e/ou proprietário não se encontra 

no veículo, sendo usado o arrombamento ou emprego de utensílios como gruas, 

chaves mestras, disparadores de alarme e outros para se ter acesso ao interior do 

veículo, produzir a ignição e lograr êxito em levá-lo para local desconhecido. 
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TABELA 3 OCORRÊNCIAS DE RFQV POR TIPO DE CRIME EM NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Tipo De Crime 2012-2021 % 
 

Roubo 24.553 82,0%  

Furto 5.377 18,0%  

Total Geral 29.930 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Em Natal, a diferença entre esses delitos também se dá pela frequência em 

que um ocorre em relação ao outro, pois o número de ocorrências de roubo suplanta 

o de furtos conforme constata-se na tabela acima, resultando em 24.553 roubos contra 

5.377 furtos, em 10 anos. Em relação ao ano mais violento da série histórica, é nítido 

o crescimento até 2017 e o decrescimento a partir desse ano nas duas modalidades 

delitivas (Gráfico 4). 

 

GRÁFICO 4 OCORRÊNCIAS DE RFQV EM NATAL POR TIPO DE CRIME (2012 A 2021) 

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Nessa vertente de observação, tratando novamente de 2017 como ponto 

culminante dessa estatística, ocorreram 3.876 casos de roubo contra 731 de furtos 

qualificados, até porque a modalidade mais violenta se relaciona com a ausência do 

Estado em promover a segurança, sendo que a massa de dados de ocorrências 

apresenta um crescimento entre 2012 e 2017 e em seguida uma diminuição a partir 

de 2017 até 2021.  
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Obteve-se a frequência de 82% nos roubos contra 18% de furtos qualificados, 

e percebe-se que, embora a ação do furto pareça diminuir o risco de danos letais, 

ainda é o roubo, com todo seu potencial periclitante, que ocorre com muito mais 

assiduidade, conforme pode ser constatado. 

Notadamente, pode ser o roubo a modalidade mais violenta praticada, 

implicando assim na sensação de insegurança que existe nos locais onde já 

ocorreram o crime outras vezes, e a presença do policiamento ostensivo, como 

demonstração da presença do Estado, é muito pequeno. 

 

 

4.2 Tempo do Crime 

 

Não se pode confundir o mapeamento estatístico do crime com o iter criminis 

da lei penal. O primeiro é a busca por tendências de repetição de ocorrências em 

determinado horário e local para se estabelecer um padrão de como esses crimes 

ocorrem, e daí, por meio do policiamento ostensivo, buscar formas de evitá-lo, já o 

segundo, é um conjunto de fases que se sucedem para a realização de um crime, que 

vai desde à cogitação à consumação. 

É necessário que as ocorrências sejam localizadas no tempo e local onde se 

manifestam para que haja uma correta concepção sobre sua formação e como evitá-

lo, ou como se diz mais comumente, enfrentá-lo ou combatê-lo. Nesse caso, será feita 

uma análise desse tempo do crime nas principais variáveis possíveis de serem 

extraídas do MRFV, ou seja, desagregado por hora do dia, período do dia e dia da 

semana em que foi registrada ocorrência.  

Em qual hora o crime costuma acontecer? Quem está vulnerável é toda pessoa 

que dirige seu veículo em qualquer hora do dia e da noite, porém há mais possibilidade 

em qual hora do dia? Na tabela 4 serão apresentadas as horas inteiras, isto é, sem os 

intervalos de minutos, a fim de compreender como o fenômeno dessa violência 

patrimonial se sucede dentro do campo temporal diário.  

No dia de 24 horas observa-se que entre às 19 e às 21 horas há uma 

concentração de ocorrências (destacado em negrito), podendo ter a ver com os 

horários em que a vida noturna começa a acontecer na capital, com a efervescência 

da abertura de bares, restaurantes, praças de alimentação ao ar livre conhecidas 

como “food truckers”, sobrecarregando os principais logradouros de concentração 
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desses serviços como um número de veículos se movimentando ou sendo 

estacionados. 

Adotando cores de Kernel para uma visão mais facilitada da hora do crime, a 

Tabela 4 nos evidencia que no ano de 2020 às 0 horas e nos anos 2014 e 2015 às 21 

horas houve uma concentração de casos, o que não anula a análise anterior, ou seja, 

pois pode-se extrair dessa informação que há grande possibilidade de acontecer um 

roubo ou furto qualificado de veículos em certos horários na cidade de Natal. 

 
TABELA 4 OCORRÊNCIAS DE RFQV POR HORA DA OCORRÊNCIA EM NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)  

 Evolução Anual 
Hora Do Dia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 115 97 101 142 268 207 174 167 1.061 55 
1 31 34 36 26 55 79 100 55 40 44 
2 32 32 25 18 60 84 116 72 36 45 
3 41 24 14 17 60 102 102 67 39 65 
4 34 18 11 10 58 75 121 54 30 69 
5 50 56 37 28 103 186 132 108 96 100 
6 59 55 47 31 129 193 147 144 111 117 
7 43 35 55 29 140 167 133 107 88 68 
8 39 44 65 32 141 182 135 72 41 79 
9 59 59 49 42 112 146 104 101 50 80 
10 64 66 46 23 142 172 115 82 49 67 
11 84 61 63 44 141 131 125 90 48 69 
12 83 63 20 3 151 166 140 124 85 99 
13 85 73 74 49 153 176 152 109 49 83 
14 83 80 78 31 119 138 165 131 65 114 
15 67 82 58 42 136 158 141 129 82 84 
16 91 101 67 42 116 179 136 120 84 81 
17 86 84 75 52 154 164 161 122 75 92 
18 229 196 108 74 253 347 288 274 155 183 
19 251 216 150 103 386 436 408 355 212 230 
20 178 181 109 106 337 391 396 322 174 226 
21 153 172 1.343 1.670 226 257 240 219 109 135 
22 98 104 67 47 157 170 176 147 77 96 
23 63 50 47 38 133 133 120 108 46 70 

Total Geral 2.118 1.983 2.745 2.699 3.730 4.439 4.027 3.279 2.902 2.351 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Observada a hora, pode-se dividir o dia em quatro períodos distintos, permite-

se assim, captar o turno em que as ações delituosas mais ocorrem, e assim direcionar 

esforços através de políticas públicas de segurança, para se tentar evitar que grande 

parte dos eventos criminosos se sucedam. 

Na tabela abaixo observa-se que durante o período noturno aconteceram 

45,4% dos casos, 13.602 registros nesse intervalo de 10 anos, nas madrugadas e 
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manhãs ocorreram 5.252 e 5.157 respectivamente e na parte da tarde quase 6 mil 

casos (5.919). 

 

TABELA 5 OCORRÊNCIAS DE RFQV POR PERÍODO DO DIA EM NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Período Do Dia 2012-2021 % 
 

Madrugada 5.314 17,6%  

Manhã 5.212 17,2%  

Noite 13.745 45,4%  

Tarde 6.002 19,8%  

Total Geral 30.273 100,0%  

 Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Interessante como o horário propício para a ação de RFQV se dá à noite, muito 

provavelmente por ser o período em que as pessoas retornam para casa do trabalho, 

frequentam restaurantes, bares, casas noturnas e outros locais de grande fluxo de 

veículos e sem estacionamento privativo ou pago, precisando deixar seus carros na 

rua, além de ser também o horário quando o policiamento ostensivo é muito mais 

demandado. 

 

GRÁFICO 5 OCORRÊNCIAS DE RFQV EM NATAL POR PERÍODO DO DIA (2012 A 2021) 

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

O Gráfico 5 traz uma interessante informação sobre o volume de ocorrências, 

pois os anos de 2014 e 2015 tiveram um número maior de ocorrências nesse período, 



80 
 

 

porém continua sendo o período noturno com maior registro em todos os anos, com 

exceção de 2020, que o período da madrugada registrou mais casos. 

Por fim, no computo total do registrado nos últimos 10 anos é que a noite 

concentrou 45,4% das ocorrências de RFQV, enquanto a tarde 19,8%, madrugada 

17,5% e manhã 17,2%, nos levando a ponderar sobre o fato de que o período noturno 

é característico pelo funcionamento de bares, casas noturnas, restaurantes, eventos 

musicais e retorno para casa após o trabalho e talvez sejam essas contextualidades 

que levem à frequência maior de ocorrências nesse período.  

Importante se faz conhecer também, quais os dias da semana em que ocorrem 

os RFQV para entender o que ocorre nesses dias, interrelacionando com locais, 

períodos e horários com o intuito de saber o que gera a suscetibilidade nessas 

ocasiões e direcionar esforços para evitar sua repetição. 

A Tabela 6 nos apresenta que o domingo não é o dia com maior preocupação 

sobre essa modalidade criminosa, ficando isso a cargo das terças, quartas e sextas. 

E voltando ao ano de 2017 como concentrador dessa violência no período diário, 

conforme verifica-se a evolução no Gráfico 9. 

 

TABELA 6 NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR DIA DA SEMANA EM NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)  

 Evolução Anual 
Dia Da Semana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Domingo 227 181 313 301 406 423 457 386 335 269 
Segunda 341 287 388 367 538 629 569 471 414 338 
Terça 319 312 453 465 600 677 626 519 414 362 
Quarta 338 314 442 402 577 791 614 456 466 370 
Quinta 288 307 386 382 535 619 579 489 464 366 
Sexta 314 315 416 402 586 707 606 490 445 336 
Sábado 291 267 347 380 488 593 576 468 364 310 

Total Geral 2.118 1.983 2.745 2.699 3.730 4.439 4.027 3.279 2.902 2.351 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 



81 
 

 

GRÁFICO 6 NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR DIA DA SEMANA EM NATAL (2012 A 2021) 

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 
E, ainda, a análise das ocorrências diárias apresentadas nos demonstram 

claramente quais os dias de maior frequência criminal, ou seja, as terças, quartas e 

sextas, todas registrando mais de 15% das ocorrências, onde as cores nos 

acrescentam o conhecimento de quais dias foram mais recorrentes e em quais anos 

aconteceram. Demonstrando que 2017, foi um ano bem peculiar, conforme pode-se 

observar no Gráfico 6. 

É inegável que o ápice da concentração da violência patrimonial de RFQV foi o 

ano de 2017, mas o ano anterior e o posterior também foram de grande 

representatividade, voltando a ‘esfriar’ somente em 2021. Esse fato remonta 

indubitavelmente a ausência de políticas públicas na área de segurança e no controle 

do sistema penitenciário, o que levou à uma intensa marcha de fugas de detentos e o 

aumento das atividades criminosas no meio externo (Hermes, 2018, p. 22). Não 

somente o crime de homicídio e suas congêneres são retroalimentadas pelo 

descontrole da gestão pública, mas todos aqueles que são meios facilitadores do 

cometimento, como RFQV. 

O processo criminal do fenômeno da violência na capital do estado, destacado 

pelos RFQV, segue o marco da inegável da pouca resolutividade de todos os tipos de 

crimes, que promovem a impunidade, mas que se agudiza no âmbito dos crimes 
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patrimoniais porque esses possuem menos notoriedade nos índices destacados pela 

mídia17. 

Para concluir a análise do Tempo de crime, passa-se a observar as 

informações registradas por dias da semana; sendo possível realizar uma agregação 

dessas variáveis para identificar qual período da semana há mais evidências da 

criminalidade por roubo e furto qualificado de veículos, ou seja, se nos finais de 

semana (sábado e domingo) ou se durante a semana (segunda a sexta), conforme 

pode-se aferir na Tabela 7 abaixo: 

 

TABELA 7 OCORRÊNCIAS DE RFQV POR PERÍODO DA SEMANA EM NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Período Da Semana 2012-2021 % 
 

Durante a Semana 22.642 75,6%  

Final de Semana 7.288 24,4%  

Total Geral 29.930 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Como já observado em diversos recortes gráficos anteriores, o ano 2017 

continua sendo um marco na série histórica, foram 3.423 ocorrências durante a 

semana e 1.016 durante os finais de semana. Cabe aqui uma desmistificação do 

senso comum dentro da área de segurança pública, de que nos finais de semana 

ocorrem mais roubos e furtos de veículo, o que não é verdade, pelo menos na capital 

do Rio Grande do Norte, onde 75,6% dessa variável criminal acontece durantes os 

dias de semana, conforme é possível conferir no gráfico abaixo: 

 

 
17 A notoriedade que a mídia potiguar dá para os crimes patrimoniais só ocorre quando esses envolvem 

pessoas de notoriedade, quando há grande violência empregada e mais, quando estes foram captados 
por alguma câmera de segurança. (Nota da autora)  
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GRÁFICO 7 NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR PERÍODO DA SEMANA EM NATAL (2012 A 2021) 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 
Os finais de semana sempre são mais dificultosos para alocação policiais 

extras nas equipes devido falta de contingente e ao fato de muitas delegacias 

funcionarem em horário comercial, e talvez, no caso da DEPROV, sabendo que a 

grande concentração de crimes trabalhados por aquela especializada ocorra durante 

a semana, isso seja um conhecimento que pode melhorar a performance de 

atendimento ao público. 

Neste caso, o uso da ferramenta de inteligência sobre os dados aliada à uma 

análise cognitiva qualitativa da informação, traria um aprofundamento mais adequado 

aos padrões encontrado nesse tipo de crime. 

Com os resultados e as informações mostradas sobre o tempo do crime até 

aqui, pode-se partir para outras análises a fim de obter mais conhecimento sobre a 

dinâmica da violência produzida por RFQV em Natal. Serão tratados a partir de agora 

a espacialidade do crime. 

 

 
4.3 Espacialidade do Crime 

 

Para uma melhor compreensão dessa seção sobre a espacialidade do crime 

de roubos e furtos qualificados veículos, deve-se lembrar que Natal, como a maioria 

das capitais brasileira, por possuir uma extensão territorial e/ou populacional grande, 

é dividida administrativamente em zonas para facilitar, em tese, a criação e o 
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direcionamento de políticas públicas e sociais, ou seja, para facilitar a chegada de 

bens e serviços públicos até os moradores. 

Natal é dividida em 4 zonas, sul, norte, leste e oeste, e para efeito deste estudo, 

em locais onde as ocorrências não foram devidamente registradas, serão tratadas 

como “ignorada” a fim de não atribuir a nenhum outro bairro de forma equivocada. 

 

As Zonas Administrativas de Natal 

 

Nessa primeira análise, será realizada uma abordagem sobre as zonas 

administrativas em geral. Como pode ser verificado na Tabela 8, a zona sul, 

concentradora da maioria da população com poder aquisitivo mais elevado, agregou 

o maior número de ocorrências, seguida de perto pela zona norte, com sua grande 

densidade populacional, numa diferença de apenas 0,8%, apesar de ser a maior zona 

da capital, tanto em número de habitantes quanto em espaço geográfico, apresentou 

menor número bruto de ocorrências. 

 

TABELA 8 OCORRÊNCIAS DE RFQV POR ZONAS ADMINISTRATIVAS DE NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Zonas Administrativas 2012-2021 % 
 

Sul 9.174 30,3%  

Norte 8.928 29,5%  

Oeste 6.517 21,5%  

Leste 5.507 18,2%  

Ignorada 147 0,5%  

Total Geral 30.273 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

A zona oeste e a leste ficam respectivamente nas posições 3 e 4, sendo que 

entre elas existe uma diferença maior do que a entre as zonas sul e norte, são 3,3% 

de diferença, sendo ainda, que entre a zona oeste e a norte há uma diferença 

percentual de 8%. 

Barbosa, Gonçalves e Santana (2019, p. 1) afirmam que [...] no município de 

Natal, existem diferenças significativas nas condições socioeconômicas e 

demográficas de sua população, com áreas de concentração de riscos sociais e 

ambientais. [...] Isso alerta para que haja uma percepção de o fator delitógeno vincule 

essas precariedades a qualquer tipo de crime, incluindo o roubo e furto de veículos, o 
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que não representa significativa verdade porque o crime de RFQV seja mais voltado 

contra àqueles que possuam esse tipo de bem. 

A vulnerabilidade social está muito mais inserida no contexto do padrão de 

aglomeração de cada zona e da acessibilidade de veículos e pessoas, bem como ao 

trânsito de veículos que estejam por ali passando. Nesse sentido Barbosa, Gonçalves 

e Santana (2019, p. 5) trazem que: 

 

A vulnerabilidade social explicada pela precariedade na infraestrutura urbana, 

apresenta-se em nível de alta e muito alta vulnerabilidade nas áreas mais 

periféricas dos distritos Norte, Oeste e Sul; (BARBOSA, GONÇALVES E 

SANTANA. 2019, p.5) 

 

Portanto, das 4 zonas administrativas, 3 apresentam altos índices de 

vulnerabilidade, principalmente em suas áreas mais periféricas, regiões onde o 

trânsito de veículos está relacionado ao ir e vir do trabalho e na prestação de serviços.  

 

Os investimentos habitacionais e as políticas públicas de Estado e de 

Governo em Natal também foram estabelecidas segregando espacialmente 

a cidade. Ao passo que as habitações para a população de alta renda eram 

realizadas na Zona Sul da cidade, as habitações para a população mais pobre 

eram construídas na Zona Norte da cidade. A região administrativa Norte é 

composta por 07 bairros (Lagoa Azul, Nossa Senhora da Apresentação, 

Igapó, Potengi, Pajuçara, Redinha e Salinas) e abriga 360.122 habitantes, 

segundo estimativa do IBGE (2017), sendo considerada a maior tanto em 

área territorial, quanto em número de habitantes. (VASCONCELOS, LINS JR, 

E FREIRE, 2020, p.10) 

 

 

Como se vê acima, Vasconcelos, Lins Jr, e Freire (2020, p. 10) apud Costa 

(2007), esclarecem que os investimentos na cidade de Natal atuaram e atuam como 

fator segregador, impulsionando para a marginalidade das periferias os moradores 

com menor acesso à renda, o que explica o número enorme de habitantes da Zona 

Norte em comparação com os de outras zonas.  

Isso acaba por qualificar ou vulnerabilizar algumas zonas ao processo 

delitógeno. A falta de investimento também perceptível em segurança pública, acaba 

por culminar no ano mais violento da série histórica das zonas administrativas, que foi 

também 2017, mas com aproximação significativa de 2018, como pode-se verificar no 

Gráfico 8. 
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GRÁFICO 8 NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR ZONA ADMINISTRATIVA DE NATAL (2012 A 2021) 

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

O Gráfico acima tem o intuito de esclarecer visualmente a distribuição das 

ocorrências entre as zonas administrativas de Natal, apresentados para cada ano da 

série histórica estudada. 

Contudo, não seria possível relativizar adequadamente a situação das zonas 

administrativas de Natal e nem o impacto dos números de RFQV se não expandirmos 

o conteúdo para entender o quanto o número de habitantes dos bairros, e por 

conseguinte, dessas zonas, impacta na construção do conhecimento sobre essa 

verve18 da violência. 

 

  

 
18 Verve ou vertente da violência, são referências ao modo como esse crime é classificado nas 

diferentes literaturas policiais, de segurança pública, e no meio jurídico. 
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TABELA 9 POPULAÇÃO DE NATAL COM PERCENTUAL POR BAIRROS E ZONAS ADMINISTRATIVAS (2021) 

População das Zonas Administrativas de 
Natal 

2021 
% 

por Zona 
% 

Municipal 

Sul 183.232 - 20,1% 

Candelária 25.773 14,1% 2,8% 
Capim Macio 25.135 13,7% 2,8% 
Lagoa Nova 41.433 22,6% 4,6% 
Neópolis 24.288 13,3% 2,7% 
Nova Descoberta 13.183 7,2% 1,4% 
Pitimbu 26.736 14,6% 2,9% 
Ponta Negra 26.683 14,6% 2,9% 

Norte 360.637 - 39,6% 

Igapó 31.826 8,8% 3,5% 
Lagoa Azul 70.548 19,6% 7,8% 
Nsa Sra. Da Apresentação 100.333 27,8% 11,0% 
Pajuçara 72.988 20,2% 8,0% 
Potengi 62.541 17,3% 6,9% 
Redinha 20.920 5,8% 2,3% 
Salinas 1.480 0,4% 0,2% 

Oeste 243.692 - 26,8% 

Bom Pastor 19.702 8,1% 2,2% 
Cidade Da Esperança 19.974 8,2% 2,2% 
Cidade Nova 20.317 8,3% 2,2% 
Dix-Sept Rosado 16.592 6,8% 1,8% 
Felipe Camarão 58.702 24,1% 6,5% 
Guarapes 11.798 4,8% 1,3% 
Nordeste 12.456 5,1% 1,4% 
Nsa Sra. De Nazaré 17.445 7,2% 1,9% 
Planalto 39.255 16,1% 4,3% 
Quintas 27.452 11,3% 3,0% 

Leste 122.444 - 13,5% 

Alecrim 28.785 23,5% 3,2% 
Areia Preta 4.879 4,0% 0,5% 
Barro Vermelho 11.611 9,5% 1,3% 
Cidade Alta 7.867 6,4% 0,9% 
Lagoa Seca 5.567 4,5% 0,6% 
Mae Luiza 15.437 12,6% 1,7% 
Petrópolis 6.097 5,0% 0,7% 
Praia Do Meio 5.490 4,5% 0,6% 
Ribeira 2.402 2,0% 0,3% 
Rocas 11.053 9,0% 1,2% 
Santos Reis 5.423 4,4% 0,6% 
Tirol 17.833 14,6% 2,0% 

Total 910.006 - 100,0% 
Período 2021 
Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

 

As concentrações populacionais dos bairros de Natal, com destaque para a 

Zona Norte, onde tem-se Nsa. Sra. Da Apresentação, um bairro que sozinho 

concentra 11% da população da capital, além de se relacionar intimamente com os 

RFQV, como elemento vulnerabilizante para o delito, talvez descambe também para 

outros tipos de violência patrimonial ou até homicida. 
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 A Zona Sul, por exemplo, que concentra 30,3% (Tabela 8) dos RFQV, possui 

a concentração populacional de 20,1% (Tabela 9) da capital. Em contraponto, a zona 

leste com apenas 13,5% (Tabela 8) da população de Natal, aparece com 18,2% 

(Tabela 9) dos eventos criminosos estudados. 

Relativizando a população das diferentes zonas, o que se destaca para a 

concentração dos delitos aqui estudados não é a densidade populacional, e sim a 

concentração de renda, o número de estabelecimentos tipo restaurantes, bares, hotéis 

e outros cujos frequentadores tenham maior notoriedade financeira, portanto 

possuidores de veículos que sejam mais atraentes para o mercado ilícito de vendas 

de peças e para serem usados como meios de cometimento de outros delitos. 

O crime patrimonial, como se pode extrair dos dados quantitativos, tem muito 

mais relação com o poder aquisitivo da vítima do que com a concentração 

populacional. 

Apropriadamente, e em tempo, serão apresentados os mapas das ocorrências 

em seção específica sobre o mapeamento desse tipo de criminalidade em Natal, e 

ainda, será possível visualizar essa distribuição de forma mais nítida. 

 

A Zona Administrativa Sul 

 

A zona administrativa Sul de Natal, como observado acima, possui a maior 

concentração de RFQV, e, relembrando, talvez isso decorra da grande concentração 

de atividades comerciais e empresas diversas situadas na referida zona, isto é, o 

poder econômico neste caso determina uma forte suscetibilidade para a vitimização, 

não que a vítima seja culpada por ser abastada, mas porque o número de ocorrências 

criminais suplante a capacidade de resolutividade das polícias. 

A zona administrativa Sul é composta por 07 bairros (Lagoa Nova, Nova 

Descoberta, Candelária, Capim Macio, Pitimbu, Neópolis e Ponta Negra) e abriga 

183.232 habitantes, segundo estimativa calculada pelo Departamento de Demografia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para 202119. 

Nessa percepção de concentração, o bairro Lagoa Nova com 30,4% concentra 

o maior número de todos os crimes ocorridos na zona, tendo Pitimbu seguindo, mas 

 
19 Estudo cedido pelo Departamento de Demografia – PPGDEM/UFRN ao Observatório da Violência – 

OBVIO/UFRN. 
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não de perto, com 16%, conforme podemos verificar o registro da frequência na 

Tabela 10, mais abaixo.  

Lagoa Nova foi o grande concentrador em todos os anos da série histórica 

estudada, com Pitimbu sempre ocupando a segunda posição, variando em alguns 

anos com o bairro de Candelária, como é possível verificar no Gráfico 9. 

 

TABELA 10 OCORRÊNCIAS DE RFQV POR BAIRROS DA ZONA ADMINISTRATIVA SUL DE NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de veículos em Natal (2012 a 2021)     

Bairros da Zona Administrativa Sul 2012-2021 % 
 

Lagoa Nova 2.788 30,4%  

Pitimbu 1.472 16,0%  

Candelária 1.363 14,9%  

Capim Macio 1.221 13,3%  

Neópolis 982 10,7%  

Ponta Negra 874 9,5%  

Nova Descoberta 474 5,2%  

Total Geral 9.174 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 
 
GRÁFICO 9 NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR BAIRROS DA ZONA ADMINISTRATIVA SUL DE NATAL (2012 A 

2021) 

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

O percentual de concentração de ocorrências em Lagoa Nova e 

consequentemente na zona sul, não deve ter indexação com o quantitativo 

populacional, pois Candelária é o bairro mais populoso, como foi possível verificar na 

Tabela 9, de análise por número de habitantes por bairros de Natal. 
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A atenção para alguns bairros da zona sul precisa ser relativizada em conexão 

direta com sua concentração comercial, principalmente o bairro de Lagoa Nova que 

além de área comercial, também é residencial, e com moradores com um poder 

aquisitivo maior, portanto possuidoras de veículos com maior atrativo para a revenda 

ilegal, o desmanche e a receptação. 

 

A Zona Administrativa Norte 

 

A zona norte é a maior de Natal tanto em área geográfica quanto em número e 

concentração populacional, e talvez devido a isso, e também a seus limites com outros 

grandes municípios da RMN que são polos atrativos de violência, ela devesse 

concentrar um grande, e até maior, número de crimes de roubo e furto qualificado de 

veículos, mas isso não ocorre, conforme pode ser visualizado no Gráfico 8, ficando 

atrás da Zona Sul.   

Sendo composta também por 07 bairros (Lagoa Azul, Nossa Senhora da 

Apresentação, Igapó, Potengi, Pajuçara, Redinha e Salinas), abriga 360.637 

habitantes, segundo estimativa calculada pelo Departamento de Demografia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte para 2021, sendo, portanto, 

considerada a maior tanto em área territorial, quanto em número de habitantes. 

 

TABELA 11 OCORRÊNCIAS DE RFQV POR BAIRROS DA ZONA ADMINISTRATIVA NORTE DE NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Bairros Da Zona Administrativa Norte 2012-2021 % 
 

Nsa. Sra. Da Apresentação 2.838 31,7%  
Potengi 2.151 24,0%  

Lagoa Azul 1.581 17,7%  

Pajuçara 1.174 13,1%  

Igapó 857 9,6%  

Redinha 352 3,9%  

Salinas 3 0,0%  

Total Geral 8.956 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Como é possível conferir na Tabela 11, o bairro Nsa. Sra. da Apresentação é o 

maior concentrador desse tipo de criminalidade na zona norte, são 31,7% dos eventos 

criminosos seguido não muito de perto por Potengi (24%) e Lagoa Azul (17,7%). Igapó 

e Redinha com poucos casos em relação ao total, são 9,6 e 3,9% respectivamente, 
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entre eles o bairro Pajuçara começa a se destacar com 13,1% e Salinas, um bairro 

mais afastado com apenas 3 casos relatados nos 10 anos dessa série histórica. 

Portanto, infere-se que a essa quantidade de ocorrências esteja relacionada à 

proximidade de locais de pouca atividade de policiamento ostensivo. 

 
GRÁFICO 10 NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR BAIRROS DA ZONA ADMINISTRATIVA NORTE DE NATAL 

(2012 A 2021) 

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 
No Gráfico acima tem-se ilustrado a situação de todos os bairros da zona norte, 

onde se torna ainda mais perceptível a grandeza dos números de Nsa. Sra. da 

Apresentação em relação aos outros bairros. 

 

A Zona Administrativa Oeste 

 
Na Tabela 12 estão apontadas as ocorrências registradas nos bairros da Zona 

Oeste da capital. Nota-se que o bairro Planalto foi aquele que mais houve registro em 

10 anos, seguido de Cidade da Esperança e Felipe Camarão. Cabe ressaltar que 

esses 3 bairros têm ligações de limites geográficos, o que nos faz considerar que é 

uma região que necessita de uma maior atenção do poder público. 
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TABELA 12 OCORRÊNCIAS DE RFQV POR BAIRROS DA ZONA ADMINISTRATIVA OESTE DE NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Bairros Da Zona Administrativa Oeste 2012-2021 % 
 

Planalto 1.146 17,6%  

Cidade Da Esperança 1.009 15,5%  

Felipe Camarão 882 13,5%  

Quintas 805 12,4%  

Dix-Sept Rosado 748 11,5%  

Bom Pastor 599 9,2%  

Nossa Sra. De Nazaré 500 7,7%  

Cidade Nova 389 6,0%  

Guarapes 326 5,0%  

Nordeste 113 1,7%  

Total Geral 6.517 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 
Abaixo é possível observar a evolução dos registros ocorridos na Zona 

Administrativa Oeste, onde Planalto e Cidade da Esperança ocupam sempre as 

primeiras colocações, em toda série histórica. Cabendo ressaltar que nos anos 2017 

e 2018, o bairro das Quintas apresentou um aumento importante no número de casos. 

Planalto teve sua elevação antes, desde 2015 até 2016, caindo em 2017, sendo 

superado pelo número de Cidade da Esperança, como são limítrofes, por tanto 

alternando entre si. 

 
GRÁFICO 11 NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR BAIRROS DA ZONA ADMINISTRATIVA OESTE DE NATAL (2012 

A 2021) 

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
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Sobre o bairro planalto, podemos acrescentar que um estudo realizado por 

SOARES (2015, p.3-4), pontou que a população do bairro estudado tem baixo nível 

de escolaridade, ou ensino incompleto, e continua dizendo que durante o período do 

estudo, 70% da população percebe até três salários-mínimos e mais de 10%, se 

declara sem rendimentos, contudo, 75% dos moradores possuem casa própria, o que 

não quer dizer que esse imóvel tenha condições sanitárias e outras precariedades. 

 

Em nível de conclusões parciais pôde-se constatar, até o momento, que a 

população é constituída de pessoas com baixo nível de escolaridade, baixa 

qualificação profissional, adultos jovens e com precária inserção no mercado 

de trabalho. (SOARES. 2015, p.8) 

 

 

A Zona Administrativa Leste 

 
A Zona Administrativa Leste abrange o segundo maior número de bairros, com 

12 bairros e ainda a Via Costeira. Essa Zona possui duas particularidades, primeira é 

a concentração de bairros comerciais da cidade, e a segunda que é a via costeira, 

uma avenida que é responsável por ligar a Zona Leste a Sul; de um lado da via, existe 

reserva de mata atlântica e de outro a rede hoteleira de Natal. 

Assim como na faixa de periferia da zona Administrativa Sul, a Zona Leste 

possui peculiares áreas de suscetibilidade, como os bairros de Mãe Luiza, Areia Preta 

e Santos Reis, e Barbosa, Gonçalves e Santana (2019, p. 6) ainda confirma que [...]a 

vulnerabilidade nas zonas periféricas está relacionada ao adensamento de pessoas 

por domicílios e a renda precária do chefe do domicílio[...]. 

Os fatores que levam a delinquência podem ser vistos presentes nessas 

periferias, não que todos os moradores delinquirão em algum momento de suas vidas, 

mas que essa vulnerabilidade cria um estigma de violência simbólica, levando a 

rememorar que, como nos diz Barbosa, Gonçalves e Santana (2019, p. 8), sob a ótica 

dos determinantes sociais que é um indicador composto, que por meio de variáveis 

socioeconômicas e de saneamento, produz uma marginalização e uma 

suscetibilidade. 

Numa análise monocular, a ausência de investimentos em geral, produz nos 

bairros periféricos da Zona Leste, uma segregação que é perceptível entre um lado 

da rua que pertence ao bairro de Areia Preta e o outro que pertence a Mãe Luíza, 
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infelizmente sem sensibilizar a administração pública para os desafios da mitigar as 

desigualdades tão próximas. 

A Tabela 13 traz os números brutos registrados, onde pode-se observar o bairro 

do Alecrim em 1º lugar no número de registros, somando 31,7% do total e a Via 

Costeira em último lugar com 0,5% de registrado. 

Cabe registrar que os bairros Mãe Luiza e Areia Preta, por terem concentração 

de aglomerados subnormais, e comunidades, apresentam menos de 1% de registro 

de RFQV, podendo ser realizado um estudo futuro específico sobre esse recorte. 

 
TABELA 13 OCORRÊNCIAS DE RFQV POR BAIRROS DA ZONA ADMINISTRATIVA LESTE DE NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Bairros Da Zona Administrativa Leste 2012-2021 % 
 

Alecrim 1.739 31,7%  

Cidade Alta 718 13,1%  

Tirol 683 12,5%  

Santos Reis 611 11,2%  

Petrópolis 481 8,8%  

Barro Vermelho 451 8,2%  

Lagoa Seca 360 6,6%  

Praia Do Meio 134 2,4%  

Ribeira 118 2,2%  

Rocas 75 1,4%  

Mãe Luiza 41 0,7%  

Areia Preta 40 0,7%  

Via Costeira 28 0,5%  

Total Geral 5.479 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 
Através do Gráfico 12, é possível ter uma visualização da discrepância que o 

bairro Alecrim traz dentro dessa Zona Administrativa, deixando os demais bairros mais 

abaixo na classificação. Também é possível observar, mais detalhadamente que os 

bairros Cidade Alta e Tirol, estão próximos no número de registros e eles são bairros 

limítrofes de Alecrim. 
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GRÁFICO 12 NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR BAIRROS DA ZONA ADMINISTRATIVA LESTE DE NATAL (2012 

A 2021) 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 
 
Ranking de Bairros de Natal 
 

Nesse tópico serão apresentados os dados brutos de todos os bairros de Natal 

através da Tabela 14, e no Gráfico 13 será possível visualizar a distribuição linear, do 

maior para o menor, desses quantitativos. 
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TABELA 14 RANKING DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR BAIRROS DE NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Ranking De Bairros De Natal 2012-2021 % 
 

Nsa Sra. Da Apresentação 2.838 9,4%  

Lagoa Nova 2.788 9,2%  

Potengi 2.151 7,1%  

Alecrim 1.739 5,7%  

Lagoa Azul 1.581 5,2%  

Pitimbu 1.472 4,9%  

Candelária 1.363 4,5%  

Capim Macio 1.221 4,0%  

Pajuçara 1.174 3,9%  

Planalto 1.146 3,8%  

Cidade Da Esperança 1.009 3,3%  

Neópolis 982 3,2%  

Felipe Camarão 882 2,9%  

Ponta Negra 874 2,9%  

Igapó 857 2,8%  

Quintas 805 2,7%  

Dix-Sept Rosado 748 2,5%  

Cidade Alta 718 2,4%  

Tirol 683 2,3%  

Santos Reis 611 2,0%  

Bom Pastor 599 2,0%  

Nsa Sra De Nazaré 500 1,7%  

Petrópolis 481 1,6%  

Nova Descoberta 474 1,6%  

Barro Vermelho 451 1,5%  

Cidade Nova 389 1,3%  

Lagoa Seca 360 1,2%  

Redinha 352 1,2%  

Guarapes 326 1,1%  

Natal Ni 147 0,5%  

Praia Do Meio 134 0,4%  

Ribeira 118 0,4%  

Nordeste 113 0,4%  

Rocas 75 0,2%  

Mae Luiza 41 0,1%  

Areia Preta 40 0,1%  

Via Costeira 28 0,1%  

Salinas 3 0,0%  

Total Geral 30.273 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 
Importante notar que a Tabela 14 apresenta o rankiamento dos bairros de Natal 

por sua frequência relativa e absoluta, traçando um cenário estatístico da contribuição 

de cada bairro para o contexto criminal. Assim, Nossa Senhora da Apresentação, o 

maior bairro de Natal e do estado do Rio Grande do Norte, concentra 9,4% do número 

de casos totais de RFQV, não ficando muito distante de Lagoa Nova (9,2%), Potengi 

(7,1%), Alecrim (5,7%) e Lagoa Azul (5,2%), mais uma vez mostrando que esse tipo 
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de delito não está associado à densidade populacional e muito mais à concentração 

de locais de alto índice de presença de frequentadores. 

  

GRÁFICO 13 RANKING DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR BAIRROS DE NATAL (2012 A 2021) 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 
 
4.4 Tipos de Veículos 

 

Nesse tópico serão detalhados os tipos de veículos que sofrem essa ação 

penal, na série histórica completa, de 2012 a 2021, em que se pode verificar que o 

automóvel é o maior número registrado, seguido da motocicleta, mas com uma larga 

diferença. Também será apresentado em forma de gráfico ranqueado, para uma 

melhor visualização da frequência de ocorrência por tipo de veículo. 

 Num país onde a circulação de motocicletas aumenta gradativamente, não só 

pela sua versatilidade para vencer o trânsito e fugir dos congestionamentos, mas 

também por ser um veículo econômico e de fácil acesso do ponto de vista da compra 

e de fácil revenda, as motocicletas não encabeçam o ranking de roubos e furtos de 

veículos na capital do Rio Grande do Norte, e sim os automóveis, conforme pode ser 

constatado na tabela abaixo. 
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TABELA 15 RANKING DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR TIPO DE VEÍCULO EM NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Tipo De Veículo 2012-2021 % 
 

Automóvel 17.339 57,3%  

Motocicleta 10.679 35,3%  

Motoneta 2.108 7,0%  

Ciclomotor 92 0,3%  

Reboque 41 0,1%  

Semi Reboque 8 0,0%  

Não Identificado 4 0,0%  

Caminhão 2 0,0%  

Total Geral 30.273 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

Os automóveis são os principais procurados pelos criminosos na cidade de 

Natal, com 57,3% dos roubos e furtos qualificados, as motocicletas representam 

35,3%, e percebe-se que mesmo juntando os veículos de duas rodas, as motocicletas, 

as motonetas e os ciclomotores, ainda assim sua representatividade corresponde a 

42,6%, um índice percentual distante dos outros veículos ou dos automóveis. 

 

GRÁFICO 14 RANKING DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR TIPO DE VEÍCULO EM NATAL (2012 A 2021) 

Período anual de 2012 a 2021 

Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
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inicialmente serão tratados os dados obtidos para o tipo de veículo motocicleta, 

mostrados através da Tabela 19, onde pode-se constatar que nesses últimos 10 anos, 

mais de 84% das motocicletas que foram furtadas ou roubadas, são da marca Honda, 

em seguida, a marca Yamaha registrou pouco mais de 11% dos casos. As demais 

marcas juntas somam apenas 3,4% dos casos. 

Essa tabela também apresenta a especificidade que o banco de dados oferece, 

pois podemos verificar qual tipo de marca é a que mais sofre roubo ou furto na capital 

do estado. Tendo inclusive outros filtros, como motoneta, ciclomotor, entre outros, 

como pode ser verificado no gráfico 14. 

 

TABELA 16 RANKING DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR MARCA DE MOTOCICLETAS EM NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Ranking De Marcas De Motocicletas 2012-2021 % 
 

Honda 9.028 84,7%  

Yamaha 1.268 11,9%  

Shineray 68 0,6%  

Suzuki 47 0,4%  

Traxx 42 0,4%  

Johnny 38 0,4%  

Dafra 34 0,3%  

Kasinski 31 0,3%  

Sundown 26 0,2%  

Bashan 23 0,2%  

Wuyang 10 0,1%  

Vw 7 0,1%  

Jialing 6 0,1%  

Iros 5 0,0%  

Yinxiang 5 0,0%  

Fiat 5 0,0%  

Fym 4 0,0%  

Não Identificada 4 0,0%  

Ford 3 0,0%  

Charming 3 0,0%  

Outros 3 0,0%  

Total Geral 10.660 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
 
 

A partir daqui, serão apresentados os resultados para o tipo de veículo 

Automóvel. Inicialmente constata-se que as marcas de automóveis roubadas ou 

furtadas em Natal são mais distribuídas entre sim, embora 3 marcas liderem o ranking, 

são elas, Fiat, Chevrolet e Volkswagen, com 24,9%, 20,1% e 18,7% respectivamente. 

Pode-se notar que essas são as marcas mais conhecidas pela população. Em 
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contrapartida, tem-se as marcas Audi e Land Rover com apenas 0,1% cada, dos 

registros desse tipo de crime. Observa-se os dados na Tabela 17. 

 
TABELA 17 RANKING DE OCORRÊNCIAS DE RFQV POR MARCA DE AUTOMÓVEIS EM NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Ranking De Marcas De Automóveis 2012-2021 % 
 

Fiat 4.327 24,9%  

Chevrolet 3.486 20,1%  

VW 3.247 18,7%  

Ford 1.295 7,5%  

Toyota 1.167 6,7%  

Não Identificada 2 0,0%  

Renault 877 5,1%  

Hyundai 784 4,5%  

Honda 548 3,2%  

Mitsubishi 314 1,8%  

Nissan 251 1,4%  

Peugeot 243 1,4%  

Citroen 187 1,1%  

Kia 149 0,9%  

Jeep 119 0,7%  

Suzuki 108 0,6%  

Jac 44 0,3%  

M Benz 29 0,2%  

Land Rover 24 0,1%  

Audi 19 0,1%  

Outros 128 0,7%  

Total Geral 17.348 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
 

 

4.5 Perfil da Vítima 

 

Apenas duas características de perfil das vítimas de RFQV serão identificadas e 

filtradas na base de dados original e consolidadas no MRFV, o sexo e a idade, mas 

que podem trazer interessantes significados dentro do contexto da realidade que 

permeia a prática desse tipo de crime. 

Pode-se então aferir qualitativamente que está mais exposto ao fenômeno 

criminal por gênero e por faixa etária, além de poder interpolar esses dados com a 

zona, bairro e local onde ele ocorre, produzindo um conhecimento interessante sobre 

a suscetibilidade das vítimas. Conforme poderá ser observado adiante. 

Inicia-se apresentando os dados brutos e o ranking dos registros das 

ocorrências recortadas a partir do sexo da vítima. Os dados brutos da série histórica 

apontam que 76% das vítimas de RFQV são homens, especificamente 23.017, 
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enquanto as vítimas mulheres são 5.226 (17,3%), uma diferença considerável. 

Visualiza-se melhor essas informações na Tabela 18. 

 

TABELA 18 RANKING DE RFQV POR SEXO DO CONDUTOR EM NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Sexo do Condutor 2012-2021 % 
 

Masculino 23.017 76,0%  

Feminino 5.226 17,3%  

Não Identificado 2.030 6,7%  

Total Geral 30.273 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
 

Diante do exposto, passa-se a tratar os dados registrados para RFQV 

seccionados por faixa Etária, compreendendo as idades de 10 a 80+, divididos por 

quinquênio. 

Inicialmente realiza-se a abordagem por condutor, independendo do gênero da 

vítima, e assim, observa-se que as faixas dos jovens de 25 a 39 anos, concentram o 

maior número de ocorrências registradas, sugerindo-nos que esses jovens estão na 

faixa daquela que alcançou poder aquisitivo para compra de um veículo, como 

também por ser a faixa mais economicamente ativa. 

A faixa de 30 a 34 anos, sofreu maior número de RFV, registrando 4.265 registros, 

ou seja, 14,1% do total. Por mais incrível que possa parecer, houve 3 registros na 

faixa de 10 a 14 anos, 1 masculino (Tabela 20) e 2 femininos (Tabela 21), uma faixa 

cuja legislação brasileira proíbe a condução de qualquer tipo de veículo, conforme 

detalhamento na registrado Tabela 19 e o ranking no Gráfico 15. 

 Duas informações interessantes do ponto de vista jurídico se obtêm da Tabela 

22 abaixo, primeiro o registro de menores dirigindo e sendo vítimas de RFQV, segundo 

a ausência de uma coleta mais qualificada de dados de idade, trazendo uma 

dificuldade extra para o entendimento do perfil da vítima por idade. Contudo, já é 

possível perceber que a grande parte das vítimas estava entre a idade de 25 a 39 

anos de idade, de jovens a adultos, constituem 40,2% das vítimas. 
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TABELA 19 RANKING DE RFQV POR FAIXA ETÁRIA DO CONDUTOR EM NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Faixa Etária do Condutor  2012-2021 % 
 

10 A 14 3 0,0%  

15 A 19 453 1,5%  

20 A 24 2.940 9,7%  

25 A 29 4.039 13,3%  

30 A 34 4.265 14,1%  

35 A 39 3.868 12,8%  

40 A 44 2.898 9,6%  

45 A 49 2.377 7,9%  

50 A 54 1.978 6,5%  

55 A 59 1.403 4,6%  

60 A 64 988 3,3%  

65 A 69 595 2,0%  

70 A 74 297 1,0%  

75 A 79 136 0,4%  

80 E + 71 0,2%  

Ignorado 3.962 13,1%  

Total Geral 30.273 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 

 

GRÁFICO 15 RANKING DE RFQV POR FAIXA ETÁRIA DO CONDUTOR EM NATAL (2012 A 2021) 

 

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
 

 

Por ter sido o maior resultado nos achados desse estudo, após o estudo dos 

resultados de forma geral, especifica-se abaixo os resultados para o sexo Masculino 

e na sequência para o sexo feminino. Fazendo-se a observação por faixa etária 

quinquenal. 
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Para os homens, a faixa etária que mais foi vítima de RFV foi a faixa de 30 a 

34 anos, com 15% do total, seguida da faixa anterior, a de 25 a 29, com 14,6%. A 

faixa etária em que os homens menos foram vítimas foi de 10 a 14 anos, com 1 vítima. 

Contudo, cabe ressaltar que na legislação brasileira, essa faixa de idade é proibida de 

conduzir veículo automotor. 

 

TABELA 20 RANKING DE RFQV POR FAIXA ETÁRIA DO CONDUTOR MASCULINO EM NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Faixa Etária do Condutor Masculino 2012-2021 % 
 

10 A 14 1 0,0%  

15 A 19 398 1,7%  

20 A 24 2.567 11,2%  

25 A 29 3.369 14,6%  

30 A 34 3.443 15,0%  

35 A 39 3.176 13,8%  

40 A 44 2.330 10,1%  

45 A 49 1.902 8,3%  

50 A 54 1.581 6,9%  

55 A 59 1.118 4,9%  

60 A 64 750 3,3%  

65 A 69 469 2,0%  

70 A 74 221 1,0%  

75 A 79 106 0,5%  

80 E + 59 0,3%  

Ignorado 1.527 6,6%  

Total Geral 23.017 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
 
 

GRÁFICO 16 RANKING DE RFQV POR FAIXA ETÁRIA DO CONDUTOR MASCULINO EM NATAL (2012 A 2021) 

 

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
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A partir daqui serão apresentados os números registrados das mulheres vítimas 

divididos por faixa etária.  

A faixa com maior registro de mulheres vítimas é também a faixa de 30 a 34 

anos, como no caso masculino, com 15,7%, seguida da faixa seguinte, de 35 a 39 

anos computando 13,2% dos registros. A faixa que menos registrou foi a primeira 

faixa, de 10 a 14 anos com 2 ocorrências. 

 

TABELA 21 RANKING DE RFQV POR FAIXA ETÁRIA DO CONDUTOR FEMININO EM NATAL (2012 A 2021) 

Roubos e Furtos de Veículos em Natal (2012 a 2021)     

Faixa Etária do Condutor Feminino 2012-2021 % 
 

10 A 14 2 0,0%  

15 A 19 54 1,0%  

20 A 24 373 7,1%  

25 A 29 670 12,8%  

30 A 34 821 15,7%  

35 A 39 692 13,2%  

40 A 44 567 10,8%  

45 A 49 475 9,1%  

50 A 54 397 7,6%  

55 A 59 285 5,5%  

60 A 64 238 4,6%  

65 A 69 126 2,4%  

70 A 74 74 1,4%  

75 A 79 30 0,6%  

80 E + 12 0,2%  

Ignorado 410 7,8%  

Total Geral 5.226 100,0%  

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
 

GRÁFICO 17 RANKING DE RFQV POR FAIXA ETÁRIA DO CONDUTOR FEMININO EM NATAL (2012 A 2021) 

 

Período anual de 2012 a 2021 
Fonte: MRFV. Elaboração própria. 
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4.6 Mapeamento 

 

Conforme ensina o Grupo de Foz (2021, p. 637) os dados podem vir de 

qualquer combinação de censos, pesquisas ou outras fontes. É possível definir, a 

partir de uma base de dados, qualquer área geográfica de interesse (como blocos de 

uma cidade) ou combinações dessas áreas; criar novas variáveis e recodificar 

variáveis existentes; obter vários tipos de tabulações rapidamente e exportar saídas 

para outros softwares, como de mapeamento digital. 

Nessa perspectiva, serão apresentados mapas de cores da distribuição 

espacial das ocorrências de roubo e furtos de veículos em Natal, no período de 2012 

a 2021, para ampliar o entendimento da violência patrimonial segmentada em RFQV, 

com o intuito de ser possível verificar visualmente a maior e a menor concentração 

das ocorrências. 

Para melhor entendimento separa-se furtos qualificados e roubos, 

segmentando cada uma das modalidades criminais, depois segmenta-se as vítimas 

por gênero, masculino e feminino e, por fim, são segmentados os veículos que foram 

maior objeto de concentração criminal, ou seja, automóveis e motocicletas. 

 Nesse Prisma, serão apresentados mapas separados por roubo e furto, com o 

intuito de ser possível perceber a diferenciação entre os tipos de crime e ao final a 

evolução dos casos. Sendo o primeiro mapa, referente ao primeiro ano, 2012. O 

Segundo mapa referente ao pior ano, 2017, o qual apresentou os piores resultados 

da série histórica, e por último, o mapa de 2021, o último ano considerado para esse 

estudo, fechando os 10 anos pretendidos. 
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MAPA 1 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL COMPARATIVA DE RFQV POR TIPO DE CRIME (2012 – 2021) 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fontes: Dados obtidos por elaboração própria resultantes do MRFV.  
Produção cartográfica: Pedro Henrique de Oliveira Freitas. 

 

Percebe-se que o mapeamento para roubos tem um maior número de registros, 

que de furtos. Pode-se observar que apenas o bairro Salinas (7) não registrou 

ocorrência. Cabe destacar, que o Parque das Dunas (37), Mãe Luiza (15), Areia Preta 

(14) e Rocas (9) registraram até 50 ocorrências, bairros localmente estereotipados 

como mais perigosos. 

A predominância de furtos qualificados de veículos ocorre nos bairros mais 

concentradores de comércios, onde o fluxo de veículos se intensifica durante o dia e 

diminui durante a noite e na Zona Norte da Capital. É percebido a concentração de 

351-539 ocorrências em bairros como Ponta Negra (36), Lagoa Nova (25), Alecrim 

(16), Nossa Senhora de Nazaré (24), Cidade Alta (12), Potengi (3) e Nossa Senhora 

da Apresentação (4). 

Para corroborar com esses achados, tem-se os dizeres de Hartung (2009, p.16) 

os crimes contra o patrimônio são aqueles com clara motivação financeira, ou seja, 

aqueles em que fica claro que o criminoso está recebendo uma recompensa financeira 

por seu delito.  
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MAPA 2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL COMPARATIVA DE RFQV POR VÍTIMAS DO GÊNERO MASCULINO (2012 – 2021) 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fontes: Dados obtidos por elaboração própria resultantes do MRFV. 
Produção cartográfica: Pedro Henrique de Oliveira Freitas. 

 

Nesses mapas tem-se os resultados obtidos para o sexo masculino. No Mapa 

de Furtos, a maior parte das ocorrências foram registradas em bairros comerciais. Não 

se pode dizer o mesmo ao observar o mapa de roubo, pois as cores são intensas em 

praticamente toda cidade. Com a única exceção, que é o bairro Salinas (7). 

Os homens foram mais vítimas de furtos qualificados de veículos em bairros 

comerciais, com até o máximo de 432 casos nos bairros com o maior número de 

ocorrências. A concentração da vitimização se deu nos bairros Alecrim (16), Cidade 

Alta (12) e Potengi (3). 

Embora, os dados brutos tenham registrado que 76% das ocorrências de RFQV 

(Tabela 18) tenham como vítima o homem, não se pode afirmar se eles são mais ou 

menos suscetíveis. 

No mapa abaixo, serão apresentadas a espacialização das ocorrências para as 

vítimas do sexo feminino.  
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MAPA 3 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL COMPARATIVA DE RFQV POR VÍTIMAS DO GÊNERO FEMININO (2012 – 2021) 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fontes: Dados obtidos por elaboração própria resultantes do MRFV. 
Produção cartográfica: Pedro Henrique de Oliveira Freitas. 

 

As mulheres foram mais vítimas de furtos qualificados de veículos também em 

bairros comerciais, acrescendo Ponta Negra (36) como diferença de concentração da 

vitimização masculina, embora tenha sido o máximo de 72 casos nos bairros com o 

maior número de ocorrências. Nota-se uma concentração nos bairros circunvizinhos 

de Lagoa Nova (25), Alecrim (16) e cidade Alta (12). 

Assim como para o sexo masculino, o número de registros para o sexo feminino 

para roubo também é maior que para furto, naquele mapa foi registrada ocorrência de 

furto até mesmo no bairro Salinas (7), o que não ocorreu neste mapeamento de roubo. 

Porém percebe-se que a intensidade da cor aumentou para os bairros da Zona Norte 

de Natal. 

Assim como os homens, não se pode aferir se as mulheres são mais ou menos 

suscetíveis, pois não se dispõe do quantitativo exato de motoristas homens e 

mulheres para o período em estudo. 
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MAPA 4 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL COMPARATIVA DE RFQV TIPO AUTOMÓVEL (2012 - 2021) 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fontes: Dados obtidos por elaboração própria resultantes do MRFV. 
Produção cartográfica: Pedro Henrique de Oliveira Freitas. 

 
Neste Mapa visualiza-se a distribuição espacial dos furtos e roubos de 

automóvel, onde pode-se ver que a concentração dos furtos se deu em bairros 

circunvizinhos, quais sejam Lagoa Nova (25), Alecrim (16) e cidade Alta (12). Na Zona 

Norte N.S. Apresentação (4) e Potengi (3), sempre figurando nos maiores registros e 

também Ponta Negra (36). 

No mapa de roubo, observa-se o que houve muito mais registros, sendo o 

máximo de 1.930. Comparando com o mapa de furto, as cores são mais intensas e 

em maior número de bairros, em todas as Zonas Administrativas da cidade. 

Denotando que a modalidade roubo foi mais intensa que furto para os automóveis na 

cidade de Natal nesses 10 anos. 
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MAPA 5 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL COMPARATIVA DE RFQV TIPO MOTOCICLETA (2012 - 2021) 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fontes: Dados obtidos por elaboração própria resultantes do MRFV. 
Produção cartográfica: Pedro Henrique de Oliveira Freitas. 

 

A distribuição espacial aqui representada dos furtos e roubo para o tipo de 

veículo motocicletas. Onde pode-se perceber a mesma concentração nos bairros 

circunvizinhos de Lagoa Nova (25), Alecrim (16) e cidade Alta (12), observada no 

Mapa de automóveis. Da mesma forma na Zona Norte N.S. Apresentação (4) e 

Potengi (3), permanecem figurando com os maiores registros. 

Assim como para automóveis, o roubo de motocicletas ocorreu com mais 

intensidade em mais bairros da cidade. Nos furtos, a maior concentração se deu nos 

bairros comerciais, neste mapa, percebe-se que além dos bairros comerciais, Lagoa 

Nova (25), Alecrim (16) e Cidade Alta (12), a Zona Norte de Natal, também tem uma 

mancha com cor acentuada, em 4 bairros: Potengi (3), Pajuçara (2), N. S. 

Apresentação (4) e Lagoa Azul (1). 
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MAPA 6 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL COMPARATIVA DE RFQV EVOLUÇÃO (2012 – 2017 - 2021) 

 
Período anual de 2012 a 2021 
Fontes: Dados obtidos por elaboração própria resultantes do MRFV. 
Produção cartográfica: Pedro Henrique de Oliveira Freitas. 
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Os mapas constantes acima têm a intenção de observar se houve evolução ou 

não, do número total de ocorrências de furtos e roubos nos 10 anos estudados neste 

trabalho. Foram destacados anos de 2012, primeiro ano da série histórica, 2017, o 

ano com maior número de registros e 2021, último ano desta pesquisa.  

É possível perceber que há uma melhora nos índices de furto com base na 

intensidade da cor para o bairro de Ponta Negra (36), principal bairro turístico da 

capital do estado, denotando queda no número de ocorrências registradas, tanto nos 

roubos como para os furtos. Também houve melhora para os bairros Potengi (3) e 

Nossa Senhora da Apresentação (4), porém um aumento, para o bairro Lagoa Azul 

(1), todos na Zona Administrativa Norte. 

Fica evidenciado que para o crime de furto, de fato o ano de 2017 foi o que 

mais registrou ocorrências. Assim como apresentado acima, o ano de 2017 também 

foi o pior ano para a modalidade roubo. Contudo, a diminuição de casos não foi tão 

abrangente, como pode-se ver nos mapas acima, pois suas cores, em 2021 continuam 

intensas. 

O decréscimo da intensidade das cores não parece tão significante os bairros 

da Zona Norte, tão pouco para a Zona Sul. Percebe-se uma melhora nas Zonas Oeste 

e Leste, com exceção do bairro comercial Alecrim (16). 

A partir dos resultados obtidos pelo MRFV, o ano de 2017 foi o pior ano da série 

histórica para essa modalidade de crime ao patrimônio. Não foi possível afirmar se a 

maior ocorrência de roubo ocorreu por determinação do crime organizado, que 

naquele ano estava em alta pela situação de descontrole governamental, que pode 

ter iniciado sua ação delituosa a partir da rebelião na Penitenciária Alcaçuz, pois para 

isso seria necessário entrevistar os autores dos crimes e saber sua exata motivação, 

o que não é o objetivo deste trabalho. 

Contudo, conforme se observou na literatura esse fato pode ter sido o grande 

motivador para o desencadeamento do volume de ocorrências registradas, o crime 

contra o patrimônio é uma modalidade que está ligada a outros crimes e assim, um 

meio de cometimento a eles, observado por Hermes (2017): 

Dentre as macrocausas que afetam a dinâmica da violência estão os crimes 

de mando, a violência interpessoal provocada pela ausência do Estado, os 

crimes oriundos do tráfico de drogas e a ausência de controle do sistema 

prisional. Não existem políticas públicas de segurança e nem metas de 

redução definidas pelo estado, que somente adota postura reativa e recorre 
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ao governo federal para resolver problemas que foram diagnosticados em 

gestões anteriores e/ou no início da gestão atual.  

[...] 
O carnaval violento, as mortes de Alcaçuz, os assassinatos de policiais, as 

chacinas frequentes e o aumento do número de crimes de encomenda 

alimentam cadeias de suscetibilidades que atingem a todos, dentro e fora dos 

órgãos de polícia, levando a crer que não parece existir perspectivas de 

melhorias nesse cenário de violência iniciado em 2016 e continuado em 2017. 

(Hermes, 2017, p. 6, in Revista OBVIUM Ed 7 2017) 

 

Diante desse cenário, conclui-se esse capítulo apontando que ficou 

demonstrado em toda série histórica que 33.557 veículos foram roubados e/ou 

furtados em natal, e o maior registro é de roubo de veículos, com 82% (Tabela 3). A 

principal vítima é do sexo masculino, 76% (Tabela 18), que estão na faixa etária de 

30 a 34 anos (Gráfico 16) e o tipo de veículo foi o automóvel, 57% (Tabela 15). 

Considerando-se os dois tipos penais juntos, pode-se afirmar que a maior número de 

ocorrências se deu a noite, com 45% (Tabela 5) e na Zona Administrativa Sul da 

Capital, 30%, conforme é possível observar na Tabela 8. 

 

  

  



114 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mapear qualquer tipo de crime, de conduta delituosa ou de violência no Brasil 

nunca foi tarefa fácil, mesmo com o advento do Sistema Único de Segurança Pública, 

cuja maior ambição seria a padronização de dados para a facilitação de diagnósticos 

para melhor traçar políticas públicas, e assim, fazer ciência com dados de segurança 

pública no Brasil continua sendo muito desafiador. 

Paralelamente a isso, as instituições de segurança pública têm dificuldade em 

fornecer seus dados para o ambiente acadêmico, um tanto pelo receio de eviscerar 

suas fragilidades para a população, um tanto por considerar os dados como 

propriedade institucional e não pública. E essa falta de interação poucas vezes 

superadas, ampliam o abismo da falta de conhecimento que impede a tomada de 

decisões e a construção de políticas de segurança pública e de políticas públicas de 

segurança que sejam exitosas e duráveis. 

Nos dez anos abrangidos por esse estudo, 33.557 veículos foram roubados ou 

objeto de furto qualificados em natal, na capital do estado do Rio Grande do Norte, e 

essas ocorrências se deram onde o poder público esteve ausente ou teve uma parca 

presença, criando situações ou permitindo que vulnerabilidades fossem criadas 

possibilitando a materialidade desse tipo de crime. 

A segregação espacial existente no município de Natal, onde o poder público 

atua com pouca relevância através das ações de segurança pública, ressignifica a 

sensação de insegurança e de medo, não somente do ponto de vista da letalidade 

criminal, mas também da sensação de incapacidade de manter um bem, como um 

patrimônio difícil de conquistar como um veículo, em devida segurança. 

Os mais abastados da população possuem condições de pagar um seguro, de 

proteger seus veículos dentro dos condomínios fechados, prédios e estacionamentos 

pagos, enquanto aqueles que possuem poucos recursos se submetem à sorte de 

estacionar na rua durante grandes períodos e em locais de precariedade de 

segurança, periclitando a manutenção de seu bem. 

Nesse contexto, as vulnerabilidades sociais apenas continuam aumentando e 

se concentrando em lugares onde o poder público pouco se faz presente, proliferando 

concentrações em bolsões de carências e desigualdades, que são fortes indicativos 

de para um crescente aumento da violência (Cardia, Adorno e Poleto 2003, p. 61). E 

é claro que isso não abrange todo o arcabouço explicativo que se consolide em 
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entendimento sobre todo o processo de criminalidade, resultando ou não em violência, 

porém, elas impactam na evolução da criminalidade em geral, pois suscetibilizam um 

grupo de pessoas, seja pela letalidade da ação violenta, seja pela perda de um 

patrimônio conquistado com tanta dificuldade como um veículo. 

O roubo de veículos é um crime que busca a facilidade de locais de fácil rota 

de fuga do ponto onde o ilícito foi cometido, evita rodovias federais e outras com 

policiamento ostensivo mais evidente, além de priorizar marcas e modelos de mais 

fácil troca, fugindo da lógica de que a concentração urbana é facilitadora. 

As taxas de urbanização do país, conforme nos diz Freire e  Silva (2019, p. 1 e 

2), apresentam que houve altas taxas de migração interna das zonas rurais para os 

centros urbanos, e isso é também usado para explicar a proliferação da criminalidade 

e da violência, impondo uma certa culpa à vítima que é a própria população brasileira, 

que em busca de melhores condições de subsistência, precisou morar nesses centros 

de possibilidade de trabalho, sendo obrigadas a morar em condições sub-humanas 

para ter acesso facilitado ao local de trabalho. 

A falta de investimentos em segurança pública e políticas sociais é que 

consistem na edificação do grande vilão que alimenta a criminalidade e a violência no 

Brasil. E quanto mais se distancia dos grandes centros de investimentos como o Sul 

e o Sudeste em direção ao Norte e Nordeste, mais fica evidenciada essas diferenças 

tornam o país tão desigual. 

Decisões governamentais continuam colidindo com as conclusões que estudos 

científicos apontam, como por exemplo os estudos que tornam evidente a relação 

entre armas de fogo e aumento na criminalidade apresentado por Cerqueira (2014, 

p.32) e que em nada obstaculizou a ação de flexibilizar a aquisição de arma e 

munições no Brasil, como percebe-se nos mapas de roubo de veículo, pois é arma de 

fogo o objeto caracterizador da grave ameaça que classifica o tipo de crime aqui 

estudado. 

 E essa ausência de políticas públicas pautadas em estudos científicos e essa 

resistência das instituições de segurança pública em negar a ciência, somente 

contribuíram para o aumento da criminalidade e da violência, incidindo tanto sobre o 

bem maior que é a vida quanto sobre as perdas materiais produzidas pelos crimes 

contra o patrimônio. 
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O ano de 2017 foi a nota tônica desse processo de expansão da criminalidade, 

agudizando crimes de todos os tipos que levaram o país às manchetes internacionais, 

expondo as vísceras de um país que não investe no bem-estar de seus cidadãos. 

O roubo e furto qualificado de veículos, como quase todos os crimes no país, 

também receberam pouca importância no seu enfrentamento, e no Rio Grande do 

Norte, os números desses crimes, estudados e bem esmiuçados, também nunca 

foram usados para o tracejar de ações de segurança pública. 

Na pesquisa apresentada nesse trabalho considera-se que um primeiro passo 

foi dado no sentido de conhecer melhor esse tipo de criminalidade, pois agora, com 

uma base de dados robusta e abrangente, embora, os dados encontrados como tipo 

de veículos, marca, modelo e cor, pouco contribuam para direcionamento de ações e 

mais contribuam para saber quais aqueles veículos na ordem de preferência da 

criminalidade. 

Entretanto, o crescimento da frota e da desigualdade social, a falta de políticas 

de enfrentamento às raízes da violência e da criminalidade, estudados no tópico do 

referencial teórico, tendem a traçar um panorama não muito favorável à redução 

desse tipo de delito, mesmo sabendo que ele pode ser ferramenta para a prática de 

crimes mais periclitantes da vida como as CVLIs Condutas Violentas Letais 

Intencionais e o Tráfico de Entorpecentes e Drogas Ilícitas. 

O perfil da vítima resumido à idade e ao sexo, também impõe limitações para 

conhecer quem são as pessoas mais vulneráveis aos delitos estudados, o que poderia 

ser melhorado na hora da coleta de dados, onde se buscasse, por exemplo, a etnia, 

se desenvolvia trabalho remunerado usando o veículo e a profissão exercida. Uma 

simples coleta do CPF da vítima seria de vital importância para cruzar com outras 

bases de dados e enriquecer a amostragem de dados. 

Num sistema de coleta de informações de roubos e furtos de veículos onde 

para se registrar o Boletim de Ocorrência, tão necessário para a recompensa do 

seguro, tornar obrigatório o preenchimento de campos com esses dados do perfil da 

vítima, serviria para um diagnóstico muito mais amplo sobre a vitimização. 

Sobre o local da ocorrência, outra amostra que poderia ser melhorada, saber o 

endereço completo da ocorrência possibilitaria o georreferenciamento dos casos, e 

deles poderia se gerar mapas com cores de kernel e clusters de migração criminal, 

que resultaria em mapas muito mais úteis para idealizar projetos de policiamento 

qualificado para a redução do problema.  
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Nesse sentido, esse trabalho serve também como um indicador de caminhos a 

serem traçados na coleta de dados futuros e no refinamento de outros, podendo 

ampliar sua capacidade de interdisciplinaridade com a demografia, a cartografia, a 

geografia e a estatística, dando mais profundidade para a geração de modelos que 

apontem tendências de redução e/ou aumento para esse tipo de criminalidade. 

Muito mais que um projeto que se encerra em si mesmo, esse trabalho pode 

despertar uma maior interatividade entre a ciência praticada na universidade e a 

necessidade das instituições de segurança pública e o poder público responsável pela 

tomada de decisões, para construção de projetos de pesquisa que atendam mais a 

sociedade, na criação de uma atmosfera de paz e segurança e na produção de um 

ambiente de pesquisa saudável e interativo. 
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