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RESUMO 
 
O objetivo desta dissertação é analisar a distribuição socioespacial da taxa de denúncia. 
Para isso, estuda-se a associação entre as denúncias feitas ao Disque-Denúncia com a 
posição espacial do bairro e as características sociais em termos do contexto social que 
levam a uma maior ou menor participação.  
 
A análise estará centrada na relação entre as taxas de denúncias por 100.000 habitantes 
e as diferenças socioespaciais por meio de modelos de regressão espacial e 
representação georreferenciada destacando a importância das características dos bairros 
que geram o contexto social.  
 
Pode-se inferir que a configuração social de um bairro, sua localização espacial e seu 
índice de violência do bairro são os fatores associados à taxa de denúncia, sendo esses 
fatores que alteram o seu nível. 
 
Com relação à dependência espacial dos bairros, infere-se que os bairros não 
apresentam sozinhos – não são independentes – as taxas de denúncia. As taxas de 
denúncia dos bairros, em função da externalidade espacial, estão relacionadas com os 
bairros vizinhos.  
 
Com relação aos indicadores sociais agregados dos bairros, o resultado que encontramos 
é que existe associação da taxa de denúncia com o percentual de idosos, a densidade e a 
média de estudos dos bairros, ou seja, os níveis desses indicadores estão relacionados 
com os níveis das denúncias.  
 
ABSTRACT 
 
The objective of this dissertation is to analyze the socio-spatial distribution of the of 
denunciation rate. For this, it is studied association between the denunciations to 
Disque-Denúncia with the space position of the neighborhoods and the social 
characteristics in terms of the social context which can take to a greater or minor 
participation.  
 
The analysis will be centered in the relation between the socio-spatial variability of 
denunciations for 100.000 inhabitants and differences by the models of space regression 
and geographical representation highlighting the importance of the characteristics of the 
neighborhoods that generate the social context. The social configuration of a 
neighborhood, its space localization and its violence rate are the factors associates to the 
denunciation variability, which can modify its level. 
 
In relation to the space dependence of the neighborhoods, it is inferred that they are not 
independent. The denunciation rate of the neighborhoods is interdependent with close 
neighborhoods, because of the space externality.  
 
In relation to the social index of the neighborhoods, the result that we find is that the 
association of the denunciation rate with the percentage of elderly, the density and the 
average of studies of the neighborhoods exists, in other words, the levels of those are 
related with the levels of the denunciation rate. 
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Denúncia e Dependência Socioespacial: uma análise dos elementos da mobilização 
na cidade do Rio de Janeiro por meio do Disque-denúncia, a partir de um Modelo 
de Regressão Espacial 
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INTRODUÇÃO 
 

A mobilização da sociedade civil por meio do Disque-Denúncia tem crescido na cidade 

do Rio de Janeiro ao longo do tempo. Esse fenômeno está vinculado com vários 

contextos locais. Nessas localidades, não é necessariamente verdade que o nível da taxa 

de violência explica completamente o nível taxa de denúncias conforme apresentado no 

gráfico 1. Assim, quais são os fatores que estão relacionados com a taxa de denúncia 

além da taxa de violência? 

Gráfico 1 - Freqüência de homicídios de denúncias de homicídios por ano na 
cidade do Rio de Janeiro – de 1995 até 2004 (em mil unidades) 
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Fonte: Central de atendimento do Disque-Denúncia e Datasus 

Para responder a essa pergunta, faz-se uso do banco de dados do Disque-Denúncia. Esse 

recurso se configura como uma entidade que, por meio de telefonemas de cidadãos 

comuns, coleta informações sobre crimes que aconteceram ou que se supõe que poderão 

acontecer, repassando esses dados para as autoridades. O nome dos denunciantes é 

mantido em sigilo, e eventualmente é oferecida uma recompensa por determinadas 
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informações. O serviço surgiu com o objetivo de reduzir a assimetria de informação e 

dar conhecimento ao Estado, sendo a principal característica a preservação da 

integridade dos informantes, e como uma maneira de suplantar um déficit de confiança 

existente em relação às instituições estatais de segurança (RUEDIGER et al., 2005). O 

serviço é inspirado em um programa americano semelhante chamado Crime Stoppers1 e 

está presente em diferentes partes do mundo. 

A associação da taxa de denúncia2 será feita a partir dos indicadores sociais 

considerando os bairros do Rio de Janeiro como unidade de análise. O foco de análise 

estará, portanto, voltado para os bairros da cidade do Rio de Janeiro, e as denúncias 

analisadas serão referentes às categorias definidas pelo próprio Disque-Denúncia, 

inspiradas no Código Penal. 

Desse modo, procurar-se-á identificar no Rio de Janeiro se existe uma relação 

significativa entre o padrão socioespacial e taxa de denúncias. A análise estará centrada 

na relação entre as taxa de denúncias por 100.000 habitantes e as diferenças 

socioeconômicas de um bairro. Esse é, em suma, o principal objetivo deste estudo, que, 

por meio de modelos de regressão espacial e representação georreferenciada, procura 

atingir uma síntese significativa sobre o comportamento da taxa de denúncia na cidade 

do Rio de Janeiro, destacando a importância das características exógenas ao indivíduo – 

como o contexto e a vida em comunidade – sobre a sua denúncia. 

Além disso, a taxa de denúncia pode apresentar uns comportamentos previsíveis, um 

“padrão espacial” devido à proximidade entre os bairros, sendo estes, portanto, 
                                                 
1 Crime Stoppers são programas contra a criminalidade baseados nas comunidades em todo o mundo que 
pegam dicas de investigação para solucionar crimes, incluídos, principalmente, homicídios, abusos 
sexuais, tráficos de droga e assaltos (Crime Stoppers International, 2007). 
2 A variável foi elaborada considerando a razão entre o número de denúncias por bairro e sua respectiva 
população (taxa per capita). Essa razão mutiplicada pelo escalar 100.000 permitiu a definição da taxa por 
grupo de 100 mil habitantes.  
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interdependentes. Se existir, essa dependência espacial deve ser incorporada na análise 

do banco de dados contendo as denúncias. Além disso, a dependência espacial serve 

para verificar se as observações apresentam um comportamento previsível ou estão 

aleatoriamente distribuídas. 

Cabe aqui destacar o que constitui uma denúncia. Considera-se nessa dissertação como 

denúncia o relato de informações fornecidas pela população pelo telefone (21) 2253-

1177, sobre atividades criminosas (DISQUE-DENÚNCIA, 2006). 

O escopo da seqüência aqui proposta para este trabalho será de uma análise comparada 

entre os padrões sociais dos bairros do Rio de Janeiro e suas taxas de denúncia para 

examinar, por meio de os métodos de Análise Exploratória de Dados Espaciais – AEDE 

e Modelos de Regressão Espacial, os vínculos entre a taxa de denúncia e a estrutura 

socioespacial que diferencia a população carioca. Focaliza-se, em especial, a associação 

entre a base de informações proveniente da contagem de denúncias levantadas pela 

Central de Atendimento do Disque-Denúncia – DD e das estatísticas produzidas a partir 

do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Finalmente, 

ressalta-se que a análise espacial é relevante porque os modelos tradicionais de 

regressão linear excluem a especificação dos efeitos espaciais, que, se existirem, podem 

induzir a inferências inapropriadas sobre a segmentação social, um erro metodológico 

cometido que inviabiliza as inferências e que deve ser evitado.  

Além disso, deve-se prestar atenção ao seu poder explicativo, especialmente em relação 

ao sistema de representação, ou seja, em que medida os padrões de denúncias e o 

comportamento dos denunciantes refletem efetivamente a segmentação social. 

Entretanto, a existência de grandes segmentações sociais não significa necessariamente 

uma segmentação da denúncia. Assim, surgem neste estudo as seguintes perguntas: 
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� Por que algumas localidades apresentam maior nível na taxa de denúncia 

que outras? 

� Quais são os elementos que interferem no nível da taxa de denúncia? 

� A localização do bairro e a sua configuração social importam? Em caso 

positivo, de que forma elas importam? 

� Os bairros do Rio de Janeiro apresentam algum padrão de associação 

espacial em relação às denúncias ou elas estão distribuídas aleatoriamente 

pela cidade? 

 

O presente estudo procura, em caráter exploratório, apresentar algumas respostas às 

questões elencadas compreendendo a distribuição da denúncia por região e 

características sociais. Com esse objetivo, realizou-se um levantamento nos serviços do 

Disque-Denúncia, visando a traçar um perfil preliminar do contexto social e espacial 

onde os denunciantes e denunciados convivem, bem como dos encaminhamentos dados 

às denúncias. Espera-se que os resultados possam, de alguma forma, contribuir para a 

formulação de políticas e ações governamentais que permitam criar ou aperfeiçoar 

mecanismos que facilitem o acesso às informações e aos direitos dos cidadãos, 

principalmente no que diz respeito à interface entre o Estado e os habitantes da cidade, 

por meio do atendimento via telefone. 

 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro mostra o marco 

teórico, em que a denúncia se relaciona com a comunidade e sua associação com a 

segmentação social e espacial; aponta-se também para a relação entre o capital social e a 

denúncia. O segundo capítulo destaca a cidade do Rio de Janeiro e a importância do 

desenho da cidade. Busca-se também conceituar o que vem a ser o Disque-Denúncia. O 
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terceiro capítulo expõe a metodologia de análise sobre os vários conceitos da 

econometria espacial. O quarto capítulo mostra, a partir de dados georreferenciados e 

técnicas de estatística espacial, os indicadores referentes às denúncias na cidade por 

bairro. Também se faz um teste empírico para detectar o nível de significância 

estatística dos vínculos entre a denúncia e a estrutura sociodemográfica da cidade do 

Rio de Janeiro, sob a perspectiva espacial sendo o objetivo central da pesquisa. Dessa 

forma, pretende-se verificar se a denúncia anônima estaria associada a algum tipo de 

padrão social, econômico, demográfico ou espacial. O último capítulo sumariza as 

principais conclusões alcançadas na pesquisa apresentando as suas principais 

implicações gerenciais.  
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CAPÍTULO 1 – Segurança, Denúncia e Ação Social 

 
1.1 Comunidade, capital social e denúncia 
 

O fenômeno do crime tem crescido nas grandes cidades brasileiras. No caso do Rio de 

Janeiro, esse fenômeno é particularmente acentuado com graves desdobramentos no 

desenvolvimento socioeconômico local. 

A incidência crescente dos crimes levou a uma série de iniciativas voltadas para lidar 

com esse problema, seja pela pressão de grupos organizados junto ao poder público, a 

ação de indivíduos isolados ou, no limite, a simples decisão de partir da cidade. A 

iniciativa mais vitoriosa dentre essa foi o Disque-Denúncia. Essa instituição representa 

um canal de recepção das indignações populares. 

Essas observações nos levam a indagar o porquê de algumas localidades apresentarem 

altas taxas de denúncias e outras não. O presente trabalho pretende, portanto, estudar a 

associação entre a taxa de denúncias feitas ao Disque-Denúncia – organização não-

governamental com sede localizada na cidade do Rio de Janeiro – e o local, bem como 

as características sociais dos bairros em termos do contexto social que levam a uma 

maior ou menor participação cívica. 

As variações entre os níveis de denúncia das diversas regiões poderiam ser atribuídas às 

diferenças entre as estruturas da comunidade e níveis de capital social dos diversos 

bairros. Isso aponta para as diferenças de contextos socioespaciais dos bairros. 

Nesse sentido, Putnam (2002 p. 177) afirma que “o capital social diz respeito a 

características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que 

contribuam para aumentar a eficiência da sociedade”. Essas características da 
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organização social da vida da comunidade podem ser refletidas na cobrança de uma 

ação mais efetiva do Estado por meio do Disque-Denúncia. 

O autor também afirma que o capital social se constitui de uma característica específica 

de uma comunidade que contém confiança, normas e cadeias de relações sociais. Assim, 

o capital social pode ser considerado um bem público (PUTNAM, 2002 p. 180). 

Granovetter (apud PUTNAM; 2002 p. 182) também afirma que “a confiança é 

incentivada e a má conduta desestimulada, quando os acordos estão inseridos numa 

estrutura mais ampla de relações pessoais e intercâmbios sociais”. Nessa perspectiva, o 

Disque-Denúncia poderia ser considerado como um veículo para desestimular a má 

conduta via repressão policial bem como um instrumento de agregação de ações 

pessoais concentradas não por um movimento social coletivo, mas conduzidas pelas 

percepções cívicas do bem comum, a partir da preservação do interesse dos indivíduos 

em proteger a rede social em que se insere. 

Voltando a Putnam (2002, p. 102), temos a relação entre o cidadão e o ambiente 

público. “Os cidadãos de uma comunidade cívica não são santos abnegados, mas 

consideram o domínio público algo mais do que um campo de batalha para a afirmação 

do interesse pessoal”. Assim, o Disque-Denúncia poderia ser compreendido em sua 

ação como um veículo para atingir a autoridade pública. Além disso, a ação social por 

meio do Disque-Denúncia poderia ser vista por outros e produzir externalidades 

espaciais3 incentivando outras pessoas a denunciarem.  

A ação coletiva não coordenada (Ruediger et. al.; 2005) deve ser analisada junto com o 

processo de produção de externalidades espaciais da denúncia. Assim, a ação social 

                                                 
3 Os conceitos de externalidade espacial, spillover, contaminação e transbordamento foram utilizados no 
mesmo sentido. Dessa forma, esses termos representam a influência que determinada variável de uma 
localidade gera sobre sua vizinhança (RESENDE, 2005). 
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produzida em uma localidade contamina a outros cidadãos e sugere que eles possam 

“seguir o exemplo”. Cabe destacar também que o resultado efetivo do Disque-Denúncia 

bem como a sua divulgação são essenciais para essa relação, pois a ausência da 

informação sobre sua eficácia faria com que o processo de externalidade parasse. 

Podem-se considerar os sistemas de participação cívica como uma forma essencial de 

capital social: quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa comunidade, 

maior será a probabilidade de que seus cidadãos sejam capazes de cooperar (PUTNAM, 

2002 p. 185). Além de ser um sistema de participação da sociedade, o Disque-Denúncia 

tem mais possibilidades de abranger amplos segmentos da sociedade, fortalecendo, 

assim, a colaboração no plano comunitário. 

Esse autor também afirma que os valores da comunidade são alterados por ações 

sociais. Dessa forma, as normas e os valores da comunidade cívica são reforçados e 

incorporados pelas estruturas e práticas sociais (PUTNAM; 2002 p. 103). O Disque-

Denúncia pode ser visto como instrumento para manter o controle social efetivo e por 

isso pode ajudar a manter os valores da comunidade. 

Putnam (2002) afirma que “o civismo é o melhor indicador de desenvolvimento 

socioeconômico que o próprio desenvolvimento”. A partir dessa perspectiva, Ruediger 

(2000) destaca a importância do capital social no desenvolvimento de uma localidade. 

De acordo com o autor, “as possibilidades de desenvolvimento de uma região dependem 

mais da sua estrutura cívica e, portanto, da existência de canais horizontais de 

participação, do que o esforço pontual de desenvolvimento” (RUEDIGER, 2000 p. 71). 

Entretanto, cabe destacar que Putnam (2002) afirma que o capital social seria 

historicamente construído. Nesse sentido, a amplitude de possibilidade disponível de 

transformações pela introdução, pelo Estado, de políticas públicas em localidades de 
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desenvolvimento tardio seria muito limitada. Entretanto, Evans (2004) aponta para o 

desenvolvimento do capital social a partir de políticas públicas construídas pelo Estado 

em conjunto com a sociedade civil. Nesse sentido, o Disque-Denúncia pode ser 

considerado um mecanismo para as ações sociais que reforçam os valores da 

comunidade, induzindo a uma diminuição das relações predatórias.  

Assim, representando uma alternativa à visão de que o capital social é historicamente 

construído de Putnam (2002), Peter Evans (2004) enfatizou o papel do Estado na 

formação deste, no sentido de que a “função do Estado passaria da ação reguladora da 

interação social para a de indutor do capital social, ligando cidadãos e mobilizando as 

agências públicas a aumentarem a eficiência governamental, a partir de uma sinergia 

entre o Estado e a sociedade civil como um conjunto de relações que ultrapassa a 

divisão público-privado” (COSTA, 2003 p. 156). 

Evans (2004) aponta para o fato de que existem experiências satisfatórias que mostram 

a interação entre políticas públicas do Estado e a mobilização social. Além disso, o 

autor também argumenta que a sinergia, além de existir em função de características 

culturais e com origens históricas, e o engajamento entre indivíduos podem também ser 

promovidos pelo Estado. Esse pode ser considerado o caso do Disque-Denúncia, que, 

apesar de ser uma ONG, é constantemente identificado como uma instituição do Estado 

de acordo com a pesquisa elaborada por Ruediger (2005) sobre as percepções dos 

denunciantes. 

Assim, o Disque-Denúncia poderia inserir-se na concepção de bem comum que, na 

cidade do Rio de Janeiro, se não foi ainda tematizada como um valor público não 

associada à vida republicana, tem, contudo, um estoque de capital social em estado 

bruto, a ser lapidado por atores e institutos emergentes (CARVALHO: 2001). 
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1.2 O contexto social do bairro e a relação entre comunidade e denúncia 

 

1.2.1 O contexto social do bairro 

Uma das questões clássicas da sociologia e da gestão pública tem sido observar o 

vínculo entre os eventos da mobilização popular com outros aspectos da vida social. Se, 

por um lado, existem estudos (Alkimin, 1997; Skogan,1988) que analisam os fatores 

relativos à segmentação social, apresentando as relações entre voto e renda, ou o 

vínculo entre a participação em grupos anticrimes e status socioeconômico, por outro 

lado, também há de se considerar a estrita relação entre espaço e a dinâmica social e 

econômica nas cidades. Esses estudos afirmam que é possível a análise da distribuição 

socioespacial de um fenômeno. 

Dessa forma, a partir dessas informações agregadas por bairro, tenta-se inferir 

conclusões sobre as denúncias e verificar a ocorrência de padrões geográficos. Cabe 

destacar que se podem também estabelecer comparações entre a denúncia e outras 

dimensões da segmentação social distintas do espaço. 

Nesse sentido, uma perspectiva presente neste estudo diz respeito à distribuição espacial 

da população. Assim, além da hipótese de que existe a relação entre denúncia e 

comportamento socioeconômico, a dimensão geográfica também pode apresentar os 

padrões de comportamento do denunciante. Esse tipo de associação pode ser revelador, 

pois o comportamento individual do denunciante, que, apesar de não ser mensurado 

diretamente justamente por ser uma denúncia anônima, pode ser observado a partir do 

seu bairro e da sua relação com a sociedade em que se insere e pode apresentar um 

padrão de delimitação territorial que representa a segmentação espacial da sociedade. 



 16 

A organização do espaço contemporânea é complexa, e o crime atinge a sociedade de 

maneira distinta, bem como a forma de reação pelo Disque-Denúncia. Na dinâmica 

urbana, as metrópoles e as grandes cidades, que cada vez mais se configuram como 

espaços socialmente fragmentados, (Barcellos e Mammarella; 2001 p. 2) apresentam 

novas formas no modo de organização do espaço. Assim, pode-se considerar que os 

diferentes bairros apresentam diferentes contextos. Dessa forma, esses diferentes 

contextos apresentam níveis de denúncias diferentes, bem como o grau de capital social 

de uma localidade. 

Segundo Alkimin (1997), a análise espacial pode ser observada pelas variações e pelos 

padrões de mudança. Essa parece constituir o principal elemento para a formulação dos 

modelos espaciais. Assim, apresentam-se as hipóteses sobre o desenho espacial da 

denúncia. Em outras palavras, verificar se as denúncias anônimas são aleatórias e 

independentes do espaço contra a alternativa da existência de um padrão espacial.  

Alkimin (1997 p.15) também afirma que a distinção entre o centro e a periferia obedece 

a uma lógica, em que a polarização que existia no caso urbano/rural é substituída por 

uma outra. Nessa nova relação, que não é dicotomizada, existe uma crescente 

complexificação do espaço urbano, comandada pelos interesses da sociedade moderna. 

A distribuição das denúncias pela cidade do Rio de Janeiro constitui de vários 

elementos – contextos – interdependentes com os demais espaços urbanos cariocas.  

De acordo com o autor, atributos individuais como idade, etnia, religião, local de 

nascimento, ocupação, acesso a equipamentos e serviços urbanos tornam-se indicadores 

pertinentes para medir a distância entre os grupos e áreas espaciais, e, no caso do Rio de 

Janeiro, seus resultados também levam à constatação de que o processo de segmentação, 
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especialmente na região metropolitana, distribui desigualmente seus habitantes pelo 

espaço físico (Alkimin, 1997 p.84). 

1.2.2 A relação entre comunidade e denúncia 

O contexto social do bairro onde ocorre a denúncia e a relação do denunciante com a 

comunidade podem ser elementos relevantes para o aumento das denúncias em uma 

localidade quando comparada com as outras. Kahn & Zanetic (2005) argumentam que o 

número de denúncias pode estar associado à existência de processos sociais que 

envolvem aspectos tanto individuais como coletivos da vida na comunidade local – 

como coesão social, infra-estrutura local, controles sociais informais, subculturas de 

violência ou pobreza (Kahn & Zanetic, 2005 p. 4). Esses componentes podem ajudar a 

explicar por que o número de denúncias é mais alto em algumas áreas do que outras. 

Sampson (2004) afirma que, apesar de a análise em nível individual e familiar ser 

parceiro bem-vindo no controle de crimes, existe outro alvo de intervenção que está 

muito negligenciado nos ciclos de políticas públicas: a comunidade. Nesse nível de 

questionamento, geralmente aponta-se para como as estruturas e cultura das 

comunidades produzem taxas de crimes diferenciadas. Como implicação dessa questão, 

o objetivo da pesquisa no âmbito de comunidade não é explicar as diferenças 

individuais no comportamento, mas identificar características de bairros, cidades ou 

regiões que conduzem a altas taxas da variável de interesse – nesse caso específico, as 

taxas de denúncia. 

Nobert Elias e John Scotson (2000), no livro Os Estabelecidos e os Outsiders, definem 

os aspectos específicos de uma comunidade. Assim, quando as pessoas estabelecem 

relações, quando “moram juntas no mesmo lugar”, quando constroem seus lares no 

mesmo local, elas formam relações entre pessoas que se organizam como uma unidade 
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residencial. “As interdependências que se estabelecem entre elas como criadoras de 

lares, nos quais dormem, comem e criam suas famílias, são especificamente 

comunitárias. Em essência, as comunidades são organizações de criadores de lares, são 

unidades residenciais como os bairros urbanos, os vilarejos, as aldeias, os conjuntos 

habitacionais ou os grupos de barracas de acampamentos” (Elias & Scotson 2000 

p.165). O repertório cultural de indivíduos e comunidades se estabelece e evolui a partir 

dessa interpenetração. 

O teste da relação entre a comunidade local com outras dimensões da sociedade não é 

novidade. Entre os muitos exemplos pode-se citar a teoria da desorganização social 

(Sapmson & Groves; 1989). Essa teoria apresenta o relacionamento da comunidade com 

o crime, sendo que a associação apresentada nela está entre o crime e as localidades 

com as suas peculiaridades específicas. Assim, Sapmson & Groves (1989) examinaram 

o efeito de características como renda média, composição racial e mobilidade 

residencial das comunidades nas taxas de crime. Dessa forma, os indicadores sociais 

configuram o contexto social do bairro onde ocorrem as denúncias. 

Skogan (1990) afirma que as condições de desordem social variam por comunidade e 

por bairros. Além disso, o autor também argumenta que existe uma ligação entre a 

desordem e o crime de um bairro. Em outras palavras, problemas de desordem e crimes 

caminham juntos. O autor também apresenta a desordem como um elemento que tem 

um importante papel no declínio e decadência de um bairro. Essa desordem, diminuído 

o moral de uma comunidade e dando ao bairro uma má reputação, também atrapalha o 

comércio local, pois os negócios locais não conseguem atrair consumidores e 

investimentos. 
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De forma geral, a desorganização social se refere à falta de habilidade de uma 

comunidade para compartilhar valores comuns entre seus residentes (Kornhauser, 1978, 

p. 20 apud Sapmson & Groves; 1989, p. 777). Esse conceito também poderia ser 

aplicado à denúncia, isto é, quanto maior o envolvimento dos residentes de um bairro e 

a participação deles no acontecimento da vizinhança, maior a probabilidade de esse 

bairro apresentar maior taxa de denúncia. 

Assim, a teoria da desorganização social observa as comunidades locais e os bairros 

como um complexo sistema de amizade, relacionamentos familiares, redes de relações 

pessoais e laços associativos formais e informais enraizados na vida familiar e no 

processo de socialização. Dessa visão, a organização social (ou desorganização social) é 

uma rede de laços (ou a inexistência destes) que facilita ou inibe as ações sociais dos 

residentes. Esse conceito vai além da tradicional visão de comunidade como um 

fenômeno estritamente geográfico por focalizar nas redes sociais e associações 

voluntárias dos residentes (Sampson, 2004). 

Shaw e McKay (1942 apud Silva, 2004) mostraram que a criminalidade no interior das 

grandes cidades não estava nas características dos indivíduos, tais como raça, 

nacionalidade ou inteligência; estava, sim, fortemente associada a características 

particulares das vizinhanças. 

De acordo com Bursik (1988 apud Sampson et. al., 2004), as redes sociais baseadas na 

localidade constituem o núcleo das comunidades e o centro dos estudos de ecologia 

humana. Os conceitos da ecologia poderiam ser usados para se compreender o que 

ocorre na relação entre os seres humanos e seu meio ambiente comunitário, assumindo, 

portanto, o nome de “ecologia social” ou “ecologia humana” (Hawley, 1950 apud Silva: 

2004). 
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As teorias da ecologia social assumem que vários fenômenos como o crime e a denúncia 

não são fenômenos individuais, mas fenômenos em que o meio ambiente (local) 

constitui de elemento decisivo. Assim, as causas desses fenômenos se devem ao 

contexto físico, social e cultural dos residentes. (Sampson e Groves, 1989; Sampson et. 

al., 1999; Sampson et. al., 2004; Silva, 2004). Sweetser (1969) afirma que, com 

aplicação de dados de área como bairros, o pesquisador deve buscar uma síntese 

descritiva das estruturas ecológicas das comunidades com algumas dimensões 

identificáveis e relacionadas com as variáveis analisadas. 

Quando os residentes formam as redes sociais locais, a força da comunidade aumenta 

porque eles têm melhor capacidade de reconhecerem estrangeiros e são mais aptos para 

engajar o comportamento de guardião (Skogan 1988, Sampson 2004 p.231). Assim, a 

falta de homogeneidade de vizinhança no interior de uma cidade funciona como uma 

barreira que impede que os residentes compartilhem os valores convencionais comuns a 

todos (Sampson e Groves, 1989, p. 781).  

Kasarda e Janowitz (1974, p. 328-9 apud Silva: 2004) consideram a comunidade local 

como um sistema composto por redes de amizade e parentesco, em que novas gerações 

de residentes são assimiladas. As comunidades seriam entendidas como uma construção 

social que reflete variáveis ecológicas, institucionais e normativas. Em termos mais 

gerais, esse conceito se refere à incapacidade de uma estrutura comunitária em alcançar 

valores comuns a todos os seus residentes (Kornhauser, 1978 apud Silva, 2004).  

Quanto maior o grau de coesão em determinada vizinhança, maior será sua capacidade 

de observar o desenvolvimento e a ação de gangues responsáveis pelas taxas de crime e 

delinqüência locais. Esse elemento em uma comunidade favorece uma maior 
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capacidade dos seus residentes em reconhecer pessoas estranhas e de se tornarem mais 

envolvidos nas discussões (Silva, 2004). 

O autor também afirma que “encontram-se fortes subsídios para afirmar que a forma 

como os indivíduos interagem, organizam-se e monitoram ações e atitudes, sobretudo 

na sua vizinhança, tem uma relação direta com o nível de criminalidade onde vivem” 

(Silva: 2004 p. 41). 

Kornhauser, (1978, p. 83 apud Sapmson & Groves; 1989, p. 780) apresenta fatores 

exógenos da desorganização social que devem ser levados em conta na capacidade de 

uma comunidade de gerar um sistema de redução do crime. Esses fatores são o nível 

econômico, a mobilidade e a heterogeneidade. 

Wesley Skogan (1988) afirma que as mensurações das ações individuais freqüentemente 

dão muita importância ao processo de evitar o ato de vitimar e a minimização das 

perdas, enquanto as ações coletivas envolvem o empenho para defender ou reformar 

bairros (Skogan; 1988).  Assim, o maior interesse está na análise do bairro do que do 

indivíduo4. De acordo com o autor: 

Participation in anticrime groups is based on awareness of local 
problems and is linked to socioeconomic status and class-linked 
attitudes. One approach to fighting crime is for community 
organizations to request more and better policing. (Skogan; 1988 
p. 39) 

O autor ainda afirma que a organização da comunidade se empenha para a prevenção do 

crime com várias táticas diferentes. Entre essas táticas estão os programas com foco na 

vigilância coletiva e aviso de crimes para a polícia. Assim,  

Groups attempt to mobilize neighbors to watch one another’s 
homes, to be alert for suspicious circumstances, and to call the 
police when problems arise… Organizations also push for the 

                                                 
4 Além disso, a análise sobre o indivíduo é impossível, pois não existe nenhuma informação sobre o 
denunciante.  
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sanctioning of offenders through crime-tip hotlines that help to 
identify troublemakers (Skogan; 1988 p. 40-41). 

Skogan (2004) também argumenta que os residentes das localidades cada vez mais são 

procurados pela polícia para serem seus “olhos e ouvidos” e reportar crimes 

imediatamente. Esses residentes são envolvidos na co-produção da segurança local 

quando eles são parceiros da polícia na prevenção de crimes.  

Nesse momento, destaca-se a importância da comunidade e do contexto social para a 

ação social. Assim, apresentaremos como o contexto pode influenciar o indivíduo em 

um processo de externalidade espacial. Entre os vários estudos encontrados, podemos 

destacar que o contexto pode influenciar o voto dos indivíduos (GERALD e WRIGHT; 

2001), a saúde das mulheres (LECLERE, ROGERS E PETERS; 1998), grau de 

participação política dos cidadãos (HUCKFELDT; 1979) e a decisão de participar de 

afazeres locais civis (OLIVER; 1999). Além disso, de acordo com Sampson (1999), a 

força com que a comunidade consegue influenciar a ação individual depende muito do 

grau de coesão social entre os vizinhos dentro de um bairro.  

Gerald e Wright (2001) estudam como as características estruturais das comunidades 

influenciam as decisões de votos do indivíduo. Nesse estudo, os autores apresentam 

uma interpretação da relação entre o ambiente e o comportamento e os fatores 

ecológicos como tradicionalismo e prosperidade econômica que podem estar associados 

à decisão de voto, influenciando-o (GERALD e WRIGHT: 2001 p. 203). 

A relevância do contexto social na vida do indivíduo pode ser observada no trabalho de 

Leclere, Rogers e Peters (1998). Esses autores argumentam que o contexto social do 

bairro tem grande importância, pois até a diferença entre a saúde das mulheres pode ser 

atribuída a esse fator. De acordo com os autores, as mulheres que vivem em 

comunidades onde mais do que 25% das famílias são chefiadas por mulheres têm mais 
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chances de morrer de doenças do coração do que as mulheres que vivem em bairros 

com poucas famílias com a chefia de mulheres, controlando o efeito de outras variáveis 

(LECLERE, ROGERS E PETERS 1998). 

Huckfeldt (1979) também destaca a importância do contexto social. De acordo com o 

autor, o contexto social do bairro tem um efeito relevante na vida individual. 

Especificamente, o autor mostra que a atividade política individual é influenciada pelo 

contexto social do bairro enquanto o grau de participação é estruturado pelo status 

social do indivíduo. Como resultado, o contexto social é um determinante importante da 

amplitude em que os indivíduos participam da política. Além disso, as características 

individuais, atributos, e fatores pessoais não determinam totalmente a extensão das 

atividades políticas individuais (HUCKFELDT; 1979 p.579). 

Corroborando o argumento de que o contexto social interfere na ação do indivíduo, 

Oliver (1999) afirma que a composição econômica de bairros de uma cidade influencia 

fortemente a probabilidade de seus residentes de participar de afazeres locais civis. 

Assim, o comportamento político individual varia sistematicamente por contextos 

econômicos locais. Além disso, a participação cívica é significativamente menor em 

cidades com renda média alta e em cidades que são mais homogêneas economicamente 

(OLIVER; 1999 p.204). 

Em um estudo relacionando capital social e criminalidade em diferentes partes de 

Chicago, Sampson (2003 apud Kahn&Zanetic, p. 24: 2005) mostra que o grau de 

"eficácia coletiva" da vizinhança está associado com a redução das taxas de homicídio 

(Sampson 2003 apud Kahn & Zanetic, p. 24: 2005). O conceito de “Eficácia Coletiva” é 

considerado como a coesão social entre os vizinhos, combinado com sua predisposição 

para interferir no que é de interesse da comunidade local (Sampson et al., 1999; Silva: 
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2004). Esse conceito constitui elemento para a explicação para as diferentes taxas de 

crime na cidade, mas também poderia ser relacionado com o nível da denúncia de uma 

localidade. Assim, o Disque-Denúncia pode ser visto como o instrumento para interferir 

na criminalidade, sendo o veículo para o aumento da eficácia coletiva e das instituições 

do Estado. 

O elevado índice de desordem numa comunidade, bairro ou 
vizinhança pode influenciar pessoas honestas a mudarem do lugar 
ou a se isolarem em suas casas. No entanto, como “mudar” é um 
fenômeno seletivo, pois depende, em grande medida, da renda 
familiar, o efeito da insatisfação em morar numa vizinhança irá 
afetar os componentes que promovem eficácia coletiva na área: 
vigilância social informal, coesão social e confiança mútua entre 
os vizinhos. Esse retraimento da vida comunitária mina o 
envolvimento dos residentes e sua predisposição para intervir em 
comportamentos que abalam a ordem social local (Silva: 2004). 

Para obter a predisposição dos residentes locais em agirem para obter o bem comum, 

uma vizinhança precisa que os moradores compartilhem de duas características: 

confiança e solidariedade. Assim, em uma vizinhança em que os seus residentes 

compartilhem sentimentos de desconfiança e medo, é improvável a existência de 

qualquer tipo de mobilização (SILVA: 2004). Desse modo, as vizinhanças socialmente 

coesas apresentam um contexto mais fértil para a eficácia coletiva (SAMPSON et al., 

1999, Silva: 2004). 

Vários estudos (SAMPSON et al., 1999, SAMPSON, 2004 SILVA: 2004) consideram 

como eficácia coletiva de uma vizinhança a conexão entre a confiança mútua dos 

moradores locais, a coesão social e predisposição para intervirem na resolução de 

problemas locais. 

No estudo da influência da composição de classe da vizinhança nas escolhas políticas 

individuais, Segal e Meyer (1969) afirmam que, na análise de vizinhanças e influências 

socioeconômicas, nunca se deve assumir que as características das comunidades 

refletem as características de qualquer indivíduo dentro daquela área. Todavia, os 
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autores argumentam que a comunidade local pode servir de um meio importante para a 

orientação política de uma pessoa, compartilhando ou não o status social de seus 

vizinhos. 

Voltando a Norbert Elias e John Scotson (2000), eles indicam a segregação entre dois 

grupos e apontam para a comunidade como mecanismo relevante da análise da dinâmica 

social. De acordo com os autores, “os grupos estabelecidos cerrava fileiras contra eles e 

os estigmatizava, de maneira geral, como pessoas de menor valor humano. Considerava-

se que lhes faltava a virtude humana superior – o carisma grupal distintivo – que o 

grupo dominante atribuía a si mesmo” (ELIAS & SCOTSON 2000 p. 19).  

As diferenças entre as comunidades no que se refere à coesão também são analisadas 

por Norbert Elias e John Scotson (2000). De acordo com os autores, a coesão social 

destaca-se como elemento de força das comunidades. Nesse sentido, o grupo mais 

organizado estigmatizava os moradores do outro grupo – os outsiders. O outro grupo 

que tinha um grau menor de coesão não conseguia revidar de forma efetiva. Sua 

oposição era quase inteiramente desorganizada (ELIAS & SCOTSON, 2000) 

Naquela pequena comunidade, a superioridade de forças do 
grupo estabelecido baseava-se no alto grau de coesão de famílias 
que se conheciam havia duas ou três gerações, em contraste com 
os recém-chegados, que eram estranhos não apenas para os 
antigos residentes como também entre si. Era graças a seu maior 
potencial de coesão, assim como à ativação deste pelo controle 
social, que os antigos residentes conseguiam reservar para as 
pessoas de seu tipo os cargos importantes das organizações 
locais, como o conselho, a escola ou o clube, e deles excluir 
firmemente os moradores da outra área, aos quais como grupo, 
faltava coesão (ELIAS & SCOTSON 2000 p. 22).   

 

Considerado uma medida equivalente de eficácia coletiva, o indicador de coesão social 

funciona como uma variável mediadora entre o efeito dos indicadores estruturais das 

vizinhanças (SAMPSON 2004; SILVA: 2004). 
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A força da comunidade, traduzida na capacidade de atribuir aos moradores a imagem do 

bairro, é apontada por Elias & Scotson (2000 p.130). De acordo com as normas do 

pensamento afetivo, os moradores sentiam-se envergonhados com alusões a essa má 

conduta dos vizinhos que, em função da proximidade, eram-lhes também 

automaticamente aplicadas a censura e a má reputação ligada a eles. “Pelo simples fato 

de morarem em determinado bairro, os indivíduos eram julgados e tratados – e, até certo 

ponto, julgavam a si mesmos – de acordo com a imagem que os outros faziam de sua 

vizinhança” (ELIAS & SCOTSON 2000 P.131).  

Outro aspecto relevante da vida de um bairro coeso é a forma pela qual a comunidade 

informa seus habitantes. Assim, “a comunidade mais unida tinha canais mais adequados 

para a transmissão das notícias de interesse público e um número maior de interesses 

comuns” (ELIAS & SCOTSON 2000 P.122). 

O ressurgimento do interesse na vizinhança e na comunidade e as ligações com a coesão 

social estão envolvidos em uma inserção parcial desses temas dentro de uns debates 

mais gerais em torno do conceito do capital social. Assim, uma relevância particular do 

capital social no estudo de vizinhanças é que o argumento da coesão social pode ser 

derivado das formas de qualidade da interação social no nível local (FORREST e 

KEARNS, 2000).  

No estudo de efeito-vizinhança e sua relação com o capital social, Sampson et al. (1999) 

destaca a importância da dinâmica espacial na geração de eficácia coletiva. Nessa 

pesquisa, os autores enfatizam a interdependência espacial de proximidade, trocas e 

processos de controle que revelam a natureza sistemática da externalidade espacial. 

Sampson et al.(1999) também enfatiza a importância do contexto da comunidade local. 

De acordo com os autores, o capital social e a eficácia coletiva são situados endógena e 
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normativamente para uma estrutura do contexto específico. 

Dessa forma, cabe destacar a afinidade entre o capital social, eficácia coletiva e a 

relação com o efeito espacial. A externalidade espacial desses dois constructos é 

apresentada por Sampson et al.(1999). Assim, se os recursos de capital social e de 

geração de eficácia coletiva não são exclusivos, então os benefícios podem vazar para as 

comunidades, produzindo externalidades espaciais (SAMPSON et al.1999). De acordo 

com o autor, 

 
Spatial flows for dimensions of social capital are also theoretically 
compelling because social networks and exchange process cross the 
artificial boundaries of analytically defined macro-level units. If the 
resources of social capital and the active processes generating 
collective efficacy are not exclusive, then their benefits may spill over 
to neighboring communities, producing spatial externalities. 
(SAMPSON et al.1999 p. 637-638). 

 

Assim, destaca-se a importância nessa dissertação de verificar a existência do processo 

de externalidade espacial devido à proximidade entre os bairros na cidade do Rio de 

Janeiro. Dessa forma, se existir, a externalidade espacial se apresentará pela 

dependência espacial entre os bairros vizinhos. 

Além disso, de acordo com Sampson et al.(1999), o processo de concentração tanto do 

capital social quanto da eficácia coletiva é constituído pelo contexto social e espacial de 

um bairro. Os benefícios potenciais do capital social e eficácia coletiva estão ligados à 

posição espacial relativa do bairro em uma grande cidade (SAMPSON et al.1999), 

gerando a dependência espacial. 

Assim, apesar de o conceito de eficácia coletiva enfatizada no senso de engajamento 

ativo não ser bem capturado pelo termo capital social (SAMPSON et al.1999), ambos 

estão relacionados com a externalidade espacial. Os efeitos-vizinhanças são constituídos 
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pelo processo social que envolve aspectos coletivos da vida em comunidade 

(SAMPSON et al.1999). 

Portanto, a extensão em que a vizinhança surge como um elemento importante da 

identidade social envolve o capital social do bairro. Além disso, insere-se a relação 

existente entre o contexto socioespacial com os comportamentos individuais.  

Em síntese, queremos observar que esses pontos são fundamentais na perspectiva do 

presente trabalho, pois irá balizar as análises seguintes. Em especial, notamos que o 

conceito de ecologia social opera em uma dinâmica que procuraremos verificar na 

análise dos dados do Disque-Denúncia do Rio de Janeiro, como veremos a seguir. 
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CAPÍTULO 2 – A Mobilização pela Segurança: O Caso do Disque-
Denúncia do Rio de Janeiro 
 

Nesta seção, serão discutidos aspectos relacionados à cidade do Rio de Janeiro e o 

Disque-Denúncia, bem como elementos fundamentais para análise da mobilização pela 

segurança.  Nesse sentido, será observada como a forma da cidade pode influenciar a 

segurança dessa localidade, focalizando a gênese e modo de operação do Disque-

Denúncia além de descrever o contexto em que o Disque-Denúncia surgiu e o 

procedimento interno da Central de Atendimento. Por fim, resumem-se os elementos 

que constituem uma denúncia, bem como a definição de denúncia utilizada nesta 

dissertação. 

 

2.1 A cidade do Rio de Janeiro e os seus bairros 
 

A metrópole do Rio de Janeiro, onde moram mais de 6 milhões de habitantes, apresenta 

certas características da paisagem e de conteúdo social que permitem estabelecer 

diferenças espaciais. Assim, de acordo com Tricart (1958, p.106 apud Soares (1995), 

um bairro é caracterizado, ao mesmo tempo, pela sua paisagem urbana, seu conteúdo 

social ou por sua função. De acordo com esse autor, um bairro pode ser definido como 

um conjunto de características associadas à sua paisagem urbana (tipos de casas, idade e 

estilo das construções e disposições das ruas); seu conteúdo social (nível e modo de vida 

de seus habitantes); e pela sua função (seu papel dentro do organismo urbano – 

residência, produção, comércio e administração). 

Uma cidade é um conjunto de bairros dos quais cada um tem sua 
fisionomia, resultante de sua função, de seus habitantes, de sua idade. 
Todos esses bairros, mais ou menos integrados entre si, formam a cidade. 
Um bairro urbano tem uma feição que só a ele pertence, uma vida, 
particular, uma alma” (Conselho Nacional de Geografia 1962 apud 
Soares: 1995 p. 105). 
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Carvalho (2001) aponta para a separação do subúrbio do resto da cidade. “Isolados 

geograficamente, marginalizados culturalmente e historicamente ignorados, os bairros 

tradicionais da zona norte experimentaram o alheamento da academia e da opinião da 

cidade”.  

A autora aponta ainda que exista uma intensa organização e mobilização da sociedade 

em direções diferentes que, “por não se tornar objeto do debate público, não ‘educa’ a 

percepção da cidade sobre si e, muito menos, desenvolve as suas potencialidades, como 

formas embrionárias de participação cidadã” (CARVALHO, 2001). Assim, 

“quando a cidade se estende e alcança, idealmente, toda a sociedade, 
a solidariedade social e os princípios de cooperação que alimentam a 
dinâmica política democrática transformam a cidade em um ambiente 
pacifico e promissor. Quanto ao contrário, são intensos os padrões de 
exclusão e grande parte da população não se reconhece como 
participe de uma trajetória coletiva, a cidade torna-se objeto da 
apropriação privatista, da predação, da rapinagem, lugar onde 
prosperam o ressentimento e a desconfianças sociais. Desenvolve-se, 
então, a fragmentação da autoridade e o fortalecimento de inúmeras 
micro-sociedades com seus chefes e legalidades próprios, propaga-se 
a corrupção; observam-se a deslegitimação do monopólio do uso da 
violência pelo Estado e a generalização do conflito” (CARVALHO, 
1995:60) 

A zona sul é mais heterogênea em sua composição social, pois abriga todos os escalões 

sociais, desde o favelado ao milionário. Já a zona norte é mais homogênea, 

predominando a classe média e não havendo áreas ou bairros exclusivos de classe rica, 

com exceção do Alto da Boa Vista (SOARES, 1995). Dado que a falta de 

homogeneidade dos bairros funciona como uma barreira que impede e atrapalha os 

controles sociais informais, (SAMPSON e GROVES, 1989, p. 781; SILVA: 2004) 

pode-se inferir que, teoricamente, a zona sul deveria ter menor taxa de denúncia que a 

zona norte. 

Cidades e bairros são elementos inseparáveis. Por meio da análise dos bairros cariocas e 

seus desenhos, podem-se examinar os efeitos tanto da vida comunitária quanto da 

violência, constituindo de importante elemento para a análise das diferenças nas taxas 
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de denúncia entre os diferentes espaços que constituem a cidade do Rio de Janeiro. 

Assim, a análise dos bairros pode ser um instrumento essencial à compreensão da 

dinâmica urbana no Rio de Janeiro. 

2.2 A forma da cidade e a segurança pública 

Existe uma relação entre a configuração dos bairros de uma cidade e a violência. De 

acordo com Jane Jacobs (1992), existem três principais qualidades de uma cidade que 

constitui de elementos para ser ter segurança em sua área. Em primeiro lugar, deve-se 

ter uma clara demarcação do espaço público e do espaço privado. Os espaços públicos e 

privados não devem ser sobrepostos como acontece nos subúrbios. Em seguida, deve-se 

observar a rua. Essa observação deve ser feita pelos residentes locais. Os prédios devem 

ser construídos para garantir a segurança de todos e devem ser orientados para a rua. O 

terceiro elemento dessa análise são as calçadas. Elas devem ter continuamente um 

número de usuários razoável, igualmente para adicionar ao número de observadores 

efetivos das ruas e induzir as pessoas dos prédios a observar a calçada em número 

suficiente. Ninguém gosta de sentar e observar uma rua vazia. Um grande número de 

pessoas é o entretenimento dos observadores que assistem ao movimento da rua. 

Além disso, os donos de armazéns e donos de pequenas lojas também podem influenciar 

a segurança da cidade. Eles são geralmente fortes mantedores da paz e ordem e odeiam 

janelas quebradas e assaltos à mão armada. Também odeiam ver os consumidores 

nervosos em função da insegurança. Assim, os donos de pequenos comércios e de 

armazéns são grandes candidatos a observadores das ruas e guardiões das calçadas se 

presentes em número suficiente (JACOBS, 1992). 

Outro elemento da forma da cidade destacado é a luz. O que atrai as pessoas é a 

iluminação e outras pessoas (JACOBS, 1992). A visão de pessoas atrai e acalma outras 
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pessoas. Em qualquer cidade, é uma evidência constante que as pessoas adoram 

observar atividade e outras pessoas. Crimes públicos que causam horror podem e 

acontecem em estações bem iluminadas de metrô quando não existem observadores 

presentes. Esses crimes nunca ocorrem no escuro do teatro onde várias pessoas e 

observadores estão presentes. Luzes da cidade podem ser consideradas como a árvore 

que cai na floresta onde não tem ninguém para escutar. A árvore faz barulho? Sem os 

observadores efetivos para ver, as luzes dão uma luz? Não para propósitos práticos 

(JACOBS, 1992). 

De acordo com Carvalho (2001), os índices elevados de violência da cidade do Rio de 

Janeiro “fizeram soar o sinal de alerta e obrigaram toda a sociedade local a pensar sobre 

si”. 

Às famílias suburbanas, vizinhanças, redes religiosas, práticas 
culturais e agências coletivas, inclusive as formas locais de 
organização operária, superpôs-se, com o tempo, a ação do Estado, 
com suas redes de clientela e suas políticas de incorporação tutelada 
dos pobres urbanos, sem colidir, porém, com a sociabilidade existente 
e nem exigir a liquidação das suas práticas. É claro que, em contextos 
mais democráticos, ensaiava-se alguma autonomia, maior 
combatividade associativa, uma presença mais buliçosa do mundo 
popular nos fóruns organizados localmente, e que, com o fechamento 
político, algumas poucas famílias cumpriam o papel de gerenciadoras 
dos nexos entre os seus redutos – eleitorais, inclusive – e o centro 
decisório (CARVALHO, 2001) 

Pessoas que moram em partes perigosas da cidade muitas vezes usam – ou tentam usar 

– o automóvel como forma de proteção (JACOBS, 1992). Existem vários exemplos de 

pessoas que usam o táxi para andar pela cidade, mesmo quando não é muito tarde. Um 

desses exemplos apresentados pela autora é detalhado em um relado das cartas de jornal 

em que o correspondente afirma que “o motorista perguntou se eu poderia sair do carro 

na esquina de Útica, dizendo que ele não gostaria de passar em uma rua tão escura. Se 

eu quisesse andar por uma rua escura, para que eu precisaria de um táxi?” (JACOBS, 

1992 p.46). Assim, a experiência dos residentes aponta para o fato de que em toda 

cidade existem áreas que devem ser evitadas. 
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Levando em consideração que os fatores que serão apontados por Jacobs (1992) com a 

visão de outras pessoas ajudam a manter a estabilidade do bairro e o controle social 

local no contexto social do bairro, pode-se extrapolar essa perspectiva e imaginar que 

abordagens inovadoras onde a ação do indivíduo pode orientar normas culturais e, dessa 

forma, fazer com que o interesse público seja expresso numa ação individual. 

 

2.3 A Origem do Disque-Denúncia 
 

Em 31 de outubro de 1994, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a União assinaram 

um convênio nas quais as Forças Armadas, por meio do Comando Militar do Leste, 

interviriam na cidade para reduzir os altos níveis de criminalidade que o município 

estava passando na época. Assim, nascia a Operação Rio, cujo objetivo principal seria a 

ocupação das áreas onde aconteciam as ações de tráfico de armas e drogas no município 

do Rio por um comando unificado antiviolência com a intervenção direta do Exército, 

Marinha e das polícias Civil e Militar. 

 

Em seguida, no mês de novembro, para obter informações fornecidas pela própria 

população sobre o crime organizado, o Comando Militar do Leste disponibilizou um 

serviço telefônico chamado Disque-Denúncia. O principal objetivo desse Disque-

Denúncia era receber informações da população que auxiliassem as ações da Operação 

Rio. 

 

Cabe destacar que esse serviço telefônico era bem diferente do Disque-Denúncia 

conhecido hoje. De acordo com Britto (2005), a “iniciativa, inovadora à época, não 

incorporava [...] a força da noção de anonimato do denunciante e a utilização extensiva 
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das mídias televisiva e jornalística, como nos é apresentado no programa Disque-

Denúncia atualmente” BRITTO (2005 p. 30) 

A estrutura era simples: uma pequena sala onde havia uma mesa 
com oito linhas telefônicas instaladas pela antiga TELERJ e duas 
cadeiras onde trabalhavam diariamente cabos e sargentos do 
exército, que se revezavam em um plantão de 24 horas. Durante o 
dia eram cerca de três militares responsáveis por atender as 
ligações e apenas um à noite. Todas as informações eram 
registradas em papel, depois datilografadas e enviadas ao chefe da 
seção de inteligência para posteriormente serem encaminhadas aos 
órgãos responsáveis para a realização das ações policiais. A média 
de recebimento era de cerca de 80 ligações por dia. (Moraes: 2006 
p.24) 

 
 
 
Outra grande diferença apontada (BRITTO, 2005) era o grande sigilo que caracterizava 

todas as ações da Operação Rio, inclusive no que se referia ao serviço telefônico, não 

transmitindo o número de denúncias e as categorias denunciadas. O argumento das 

Forças Armadas era que essas informações não seriam reveladas para garantir segurança 

completa às ações da operação e aos informantes Britto (2005). Já outro autor, Moraes 

(2006), pondera o porquê do sigilo das operações afirmando que o ideário cultural e 

histórico das Forças Armadas de que as ações e decisões voltadas para a manutenção da 

ordem e da lei estariam isoladas e distantes da participação da população e da 

colaboração da sociedade (MORAES 2006 p. 25).  

  
As poucas notícias veiculadas pela grande imprensa5 diziam 
respeito ao intenso número de ligações recebidas, ao reduzido 
número de ramais para atender a demanda, ao tempo de espera 
para o acesso ao serviço – em média quase 50 minutos –, e aos 
horários de menor congestionamento – que se davam no final da 
noite e durante a madrugada. (Britto 2005) 

 

Ainda segundo Britto (2005), uma outra forma de divulgação adotada pelo Exército 

ocorreu diretamente com os moradores das favelas ocupadas. As Forças Armadas 

distribuíram folhetos contendo o número do Disque-Denúncia. A mensagem distribuída 

                                                 
5 Jornal do Brasil, publicada em 15 de novembro de 1994, caderno Cidade, p. 19. 
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nesses folhetos informáticos na favela do Dendê na Ilha do Governador é descrita a 

seguir: 

A Marinha e os demais representantes da Lei e da Ordem estão 
contribuindo para trazer de volta a paz, a liberdade e a segurança 
que os criminosos roubaram desta Comunidade. Devemos lutar 
para pôr fim à violência e aos perigos que ameaçam os lares dos 
trabalhadores e tiram a alegria de suas vidas. Você pode confiar 
nas autoridades. Sua colaboração é muito importante. Mantenha-
se em sua residência. Qualquer informação útil poderá ser dada 
pelo telefone 253-1177. Mantenha a calma e siga as nossas 
instruções até que tudo esteja totalmente normalizado. (JORNAL 
DO BRASIL, 22 de nov. 1994, p.15, caderno Brasil). (Extraído de 
Brito, 2005).  
 

 
Em 1995, a Operação Rio começava a sua segunda fase. A central de atendimento do 

Disque-Denúncia trocou de gerência passando do Comando Militar do Leste para o 

recém-criado Centro de Inteligência da Secretaria Segurança Pública – CISP. O objetivo 

era manter o serviço em funcionamento, e manteve-se o mesmo número (253-1177).  

 

Simultaneamente, um grupo de empresários procurava alternativas de combate ao alto 

índice de criminalidade, especialmente o alto nível de seqüestros. Esses índices 

afetavam as empresas e a economia carioca. De acordo com Moraes (2006), “muitas 

eram as empresas que estavam deixando a cidade, sobretudo por medo, impactando 

diretamente na economia do Rio” (MORAES, 2006). 

“Então, durante todo o ano de 95 eu não lembro de um dia em que 
não houvesse em cativeiro pelo menos de seis pessoas, saldo 
médio diário. Saía gente, entrava gente, tinha época que tinha 
doze, treze em cativeiro, caía pra sete, seis, cinco, quatro, três, 
oito, cinco, por aí... mas havia um saldo de pessoas em cativeiro 
muito grande, porque os cativeiros eram longos, dois a três meses 
de cativeiro, e as operações muito grandes, em 95 foram 108 ou 
109 ocorrências registradas, fora o que não foi registrado...” (Zeca 
Borges, coordenador geral da Central Disque-Denúncia). 
(Extraído de Moraes, 2006).  
 
 

A partir da reunião desse grupo de empresários com o governador do Estado do Rio de 

Janeiro, surgiu o modelo inspirado no programa de reação à criminalidade, criado nos 
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Estados Unidos: o Crime Stoppers. Esse programa constitui um canal de expressão de 

denúncias da população, fundamentado na preservação absoluta do anonimato de quem 

denuncia e o oferecimento de recompensa a quem fornecer informações que levem ao 

esclarecimento de determinados crimes. O projeto de implementação do programa 

internacional foi adaptado para a cidade do Rio de Janeiro caracterizando a gênese do 

Disque-Denúncia. 

A partir desse momento iniciou-se um processo de mudança na própria identidade do 

serviço, passando a incorporar em seu modus operandi tanto os membros da sociedade 

civil quanto os do Estado. Cabe destacar que esse processo ocorreu com resistências, 

principalmente das polícias militar e civil. O motivo, de acordo com Moraes (2006), 

seria o acesso à informação. 

 
A criação de uma central responsável por captar denúncias anônimas 
poderia representar, de alguma forma, um rompimento no monopólio 
sobre informações criminais, antes restrito às polícias. Um outro 
aspecto recai sobre a influência que a Central Disque-Denúncia 
passaria a exercer sobre o trabalho das instituições policiais, 
pressionando-as na realização do seu trabalho e monitorando-as, por 
outro lado. (MORAES, 2006 p.32). 

 
Assim, com a quebra de monopólio sobre informações criminais, o Disque-Denúncia 

começa a ser visto como uma forma de pressão e cooperação da população sobre a 

polícia (CARUSO: 2003 p.208; RUEDIGER et. al., 2005). Dessa forma, aumenta-se a 

gerência social sobre o Estado.  

Cabe destacar que a crise do Estado e a globalização demandam uma reforma em que as 

novas modalidades de gestão incluem a emergência de um espaço em que as 

organizações estejam voltadas para o interesse público – o espaço público não-estatal. 

Assim, o espaço público não-estatal surge para romper com os limites do espaço público 

tradicional que era restrito à esfera estatal. A responsabilidade pelo bem público passa a 

ser compartilhada com a sociedade. (PEREIRA e GRAU, 1999). Esse pode ser 
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considerado o caso do Disque-Denúncia, que surgiu como uma ONG para produzir 

informações para o Estado. 

2.4 O Modus Operandi 
 
 
Em agosto de 1995 estava criado oficialmente o programa do Disque-Denúncia do Rio 

de Janeiro. Com a obtenção de recursos, a Central de Atendimento do Disque-Denúncia 

começou a utilizar computadores para cadastrar e classificar as denúncias, o que gerou 

uma base de dados de denúncias (que será apresentada mais adiante). 

 

O funcionamento do Disque-Denúncia tem como suporte três elementos fundamentais: 

a população, a polícia e a mídia. Apenas a operação conjunta desses três fatores faz o 

sistema do Disque-Denúncia funcionar.  

 

A população contribui com as denúncias anônimas fornecendo as informações ao 

Estado. A polícia contribui com as investigações realizadas a partir das informações 

recebidas pelo Disque-Denúncia, e a mídia apóia o sistema por meio dos resultados das 

denúncias investigadas pela polícia incentivando a população a utilizar o Disque-

Denúncia. Além disso, dois fatores relevantes também estão correlacionados com o 

funcionamento do Disque-Denúncia: a garantia do anonimato e o oferecimento de 

recompensas. 

Aproximadamente 72 pessoas trabalham no Disque-Denúncia, nas atividades de 

atendentes, supervisores, técnicos e gerentes. O atendimento telefônico comporta, por 

turno, 12 atendentes, e o serviço funciona 24 horas por dia, recebendo denúncias 

anônimas que alimentam a base de dados.  
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Depois, as denúncias são classificadas e encaminhadas à equipe de difusão, que repassa 

às instituições para serem verificadas. Em seguida, ocorre o procedimento para fornecer 

alguma solução que depois será informado novamente ao Disque-Denúncia. O 

acontecimento é encaminhado para a mídia, para sua divulgação.  

 

Cabe ressaltar que a Central registra as ligações de duas maneiras. As ligações são 

registradas como denúncias ou como atendimento. Apresentaremos mais adiante as 

abordagens da denúncia, mas, para distingui-la do atendimento, podemos considerá-la 

como o relato de informações fornecidas pela população pelo telefone (21) 2253-1177, 

sobre atividades criminosas (DISQUE-DENÚNCIA, 2006) conforme destacado 

anteriormente. Já os atendimentos são, principalmente, os pedidos de providência para 

denúncias anteriormente cadastradas, mas também incluem pedidos de informação, 

orientações em geral, desabafos, elogios, trotes, enganos e solicitações.  

 

As denúncias são sempre classificadas como “imediatas” ou “investigativas”. As 

denúncias imediatas são aquelas em que o evento relatado está acontecendo naquele 

momento (simultaneamente ao telefonema ou se tiver acabado de acontecer). As 

denúncias investigativas são aquelas que têm acontecido com freqüência e, assim, serão 

conteúdo de investigações. 

Depois do relato à Central de Atendimento do Programa, o denunciante recebe uma 

senha que é o código da própria denúncia, gerado automaticamente pelo sistema. Essa 

senha, além de ser a código da denúncia que será armazenada no banco de dados, 

constitui vínculo de acesso para que o denunciante possa tornar a ligar a fim de prestar 

mais informações ou cobrar providências sobre a denúncia feita, o atendimento.  
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O mecanismo de funcionamento do Disque-Denúncia pode ser representado pelo 

fluxograma apresentado na figura 1, a seguir: 

 

Figura I – Fluxo de funcionamento da Central Disque-Denúncia do Rio de Janeiro 
 

 
 
Fonte: Moraes 2006 com base nas informações da Central Disque-Denúncia, 2005 
 

Finalmente, as transcrições dos relatos das denúncias anônimas recebidas ocorrem 

diretamente no computador, junto com as classificações da denúncia. 
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2.5 A Denúncia 

Observa-se, conforme discutido no capítulo anterior, a denúncia no âmbito da cidade 

dentro de uma perspectiva como definida a seguir. 

Por denúncia entendemos o relato de informações fornecidas pela população, 
através do telefone (21) 2253-1177, sobre atividades criminosas (DISQUE-
DENÚNCIA, 2006). Assim, “entende-se por ‘denúncia’ a unidade de 
informação que é registrada pelo atendente para que seja encaminhada para a 
investigação, podendo ser tanto um relato de violência doméstica, alguma 
desordem pública ou o endereço de um grande traficante. Pode relatar um 
evento, identificar um local, contar um pedaço de uma história, ou mesmo 
trazer em seu conteúdo o mesmo fato anteriormente denunciado, de outra 
forma. A ‘denúncia’ produzida pela Central podem ser relatos, notícias, 
impressões, insumos, pistas ou elementos discursivos” (MORAES, 2006 p. 
40). 

 
Dessa forma, o Disque-Denúncia poderia ser visto como um serviço destinado a 

mobilizar a sociedade civil e promover a colaboração entre a população carioca e a 

polícia, na luta contra o crime e a violência, sendo um canal de recepção de denúncias 

anônimas. Skogan (2004) afirma que as cidades adotam programas como o Disque-

Denúncia para resolver seus problemas de legitimidade em bairros pobres e 

desprivilegiados. Além disso, os moradores têm um importante papel em identificar e 

priorizar os problemas do local. 

De acordo com Challinger (2004), o Crime Stoppers, em que o Disque-Denúncia se 

inspirou, define a denúncia como a ligação anônima, como uma iniciativa baseada na 

comunidade que encoraja os membros a prover informações sobre crimes não 

resolvidos, pessoas procuradas e pessoas que estão envolvidas com a atividade criminal. 

Os autores Carriere e Ericson (1989 apud CHALLINGER 2004) apresentam a descrição 

do Crime Stoppers como programa de controle criminal baseado na comunidade, 

caridoso e sem lucro que opera por meio de esforços cooperativos entre a sociedade 

civil, a mídia e a polícia. 
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Além disso, de acordo com Moraes (2006 p. 40), para se dar a forma de denúncia, seria 

necessário cumprir três critérios: 

1) Algo que à primeira vista tenha as características que se configure como um crime, 

previsto no Código Penal, ou alguma contravenção, prevista em alguma lei ou estatuto. 

Uma reclamação ou pedido de informação não constitui uma denúncia.  

2) As informações que estão inseridas na denúncia devem possibilitar a ação da policial. 

Logo, a apresentação de itens como o nome, ou as características físicas das pessoas 

envolvidas, ou o endereço do local onde esteja acontecendo o fato são elementos 

essenciais para a existência da denúncia. 

3) O denunciante nunca pode ser identificado. A ligação de um indivíduo que está 

sofrendo ameaças não é especificamente uma denúncia. (MORAES, 2006, p. 40). 

O aspecto dual da denúncia, em que a denúncia pode ser tanto uma reação quanto uma 

prevenção, é apresentado por Britto (2005). Assim, “a denúncia pode ser percebida 

como uma forma de reação – a partir do autor da denúncia; e igualmente como uma 

forma de prevenção – pela pressão da investigação policial a partir da denúncia, bem 

como pela possibilidade de algum controle social pela própria prática da denúncia” 

(BRITTO, p.29, 2005). 

Um lado positivo da denúncia é apresentado por essa autora. “A denúncia se constitui 

em um canal de recepção que se sustenta ao longo do tempo e é democrático quanto à 

possibilidade de atuação civil nas questões relacionadas à segurança pública”. 

(BRITTO, p.20, 2005). 

 

Outro aspecto relevante sobre o Disque-Denúncia constitui no fato de todas as 

denúncias serem verificadas. Assim, todas as “denúncias são verdadeiras até que se 

prove o contrário” (MORAES 2006 P. 40). 
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Para Britto (2005), uma “análise acerca da prática da denúncia anônima de crimes no 

Município do Rio de Janeiro aborda a perspectiva da participação social que surge como 

forma de reação à manifestação de violência” (BRITTO, 2005 p. 2005). De acordo com 

a autora, 

As iniciativas promovidas pela sociedade civil, como forma de reação 
cívica à violência, se apresentam de múltiplas maneiras, variando não 
só pelo tipo de violência abordada, mas, também, pela configuração 
que essas iniciativas assumem através de grãos diferenciados de ação 
individual ou coletiva entre os atores sociais (BRITTO 2005, p.22, 
2005). 

 

Os principais elementos motivadores à prática da denúncia anônima pela população são 

o sentimento de indignação e a confiabilidade nesse canal. Assim, por exemplo, grande 

parte dos informantes anônimos expressava uma profunda indignação pelo fato de o 

massacre ter vitimado crianças, fato que impulsionou, claramente, a realização da maior 

parte das denúncias. (BRITTO, 2005).  

Cabe aqui fazer uma comparação entre as ações sociais dos denunciantes e outros atores 

sociais envolvidos em outras circunstâncias e localidades, como a Câmara de 

Deputados. Assim, enquanto cada ação dos atores envolvidos no processo do poder 

legislativo é movida por interesses, cargos, políticas de ajuste fiscal e eleições a partir 

de um processo de barganha e construção de ação coletiva (SANTOS, 2003), no 

Disque-Denúncia a ação é movida com o único objetivo de resolver um problema de um 

sujeito movido por interesse próprio, com maior ou menor grau de preocupação coletiva 

(RUEDIGER et al., 2005), mas influenciando indiretamente e não a partir de uma 

construção tradicional de ação aos moldes do processo parlamentar. 

 De toda forma, apesar de a denúncia ser uma ligação individual, ela pode ser vista 

como um bem coletivo, pois exerce pressão sobre questões da política pública que 

afetam a sociedade. O Disque-Denúncia podia, portanto, refletir o grau de participação 
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espontânea da sociedade civil em questões relacionadas à violência e criminalidade. 

Finalmente, as ações dos denunciantes constituem uma ação coletiva não coordenada 

(RUEDIGER et al., 2005). 

O Disque-Denúncia já está legitimado perante a população. Assim, de forma 

independente da magnitude do conflito da população com a polícia, ele constitui 

elemento relevante para a manifestação popular. Desse modo, pode ser caracterizado 

como um mecanismo que possibilita a manifestação da população sobre a qualidade do 

serviço prestado pelas polícias (BRITTO 2005 p. 38). 

De qualquer forma, vale lembrar que, para a polícia, o mais importante não é apenas a 

quantidade de denúncias, mas a qualidade da informação obtida em cada ligação. 

Todavia, a hipótese da dissertação está centrada na denúncia como um indicador de 

responsabilidade coletiva das comunidades nos bairros, sendo essencial a quantidade de 

denúncias não importando a qualidade da informação. Assim focaliza-se mais na 

vontade de denunciar do que na resolução de crimes. 

No próximo capítulo, são discutidas essas considerações em torno do quadro da 

dependência socioespacial da mobilização do Disque-Denúncia.  
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CAPÍTULO 3 – Metodologia e Análise de Dados 
 

Este capítulo está dividida em cinco tópicos, dimensionados de modo a associar toda a 

discussão teórica anterior aos procedimentos de verificação empírica. Os tópicos 

referentes aos dados e à descrição das variáveis utilizadas dizem respeito às informações 

empíricas utilizadas neste trabalho. Pretende-se mostrar os dados, a operacionalização 

das variáveis e um sumário delas, bem como as modificações necessárias à sua 

utilização e as unidades de análise utilizadas são apresentadas. No tópico seguinte, 

avalia-se a presença da dependência espacial da taxa de denúncia por meio da Análise 

Exploratória de Dados Espaciais – AEDE6. Nesse tópico, apresenta-se o conceito de 

autocorrelação espacial e os seus efeitos e os principais instrumentos para mensurá-la. 

Por fim, elaborou-se um tópico à parte para explicar os aspectos relevantes dos modelos 

de regressão espacial7 utilizados neste trabalho.  

 
3.1 O Banco de Dados do Disque-Denúncia – descrição de variáveis e categorias no 
período de agosto de 1995 a dezembro de 2005 
 
 

3.1.1 O banco de dados 
 
O principal banco de dados, cedido pelo Disque-Denúncia, que foi analisado neste 

estudo vem da Central de Atendimento e possui aproximadamente 1 milhão de 

denúncias realizadas ao longo de 10 anos. Apesar de enfocar todas as práticas de 

denúncias anônimas, apresentam-se nesta seção todas as categorias verificadas no 

Programa Disque-Denúncia no período 1995–2005, com o objetivo de destacar o grau 

de abrangência do atendimento por ele prestado. 

                                                 
6 A análise Exploratória de Dados Espaciais é constituída de uma série de técnicas de tratamento os dados 
visando a identificar as várias informações que possam descrever a estrutura espacial do banco de dados. Entre 
as principais informações estão os índices de Moran e o indicador local de dependência espacial que constituem 
a dependência espacial. 
7 Modelos que consideram explicitamente a componente espacial. 
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O Disque-Denúncia, conforme mencionado anteriormente, adotou dois sistemas 

diferentes para a coleta dos dados e cadastramento ao longo de dez anos de existência. 

Por esse motivo, existem dois bancos de dados. Ambos serão utilizados na dissertação. 

 

 O primeiro banco de dados apresentava vinte e oito categorias possíveis de classificar a 

denúncias e duas categorias referentes aos atendimentos e corresponde às informações 

anônimas recebidas no período de agosto de 1995 a abril de 2002. Além disso, a maior 

parte dessas categorias se refere a práticas criminosas.  

 

O segundo banco de dados começou a ser utilizado em maio de 2002 e é utilizado até a 

presente data; contém, aproximadamente, dezesseis assuntos e cento e cinqüenta 

categorias de denúncias cadastradas – aproximadamente cinco vezes mais do que as 30 

categorias anteriores – que foram estabelecidas com base no código penal, 

“incorporando parte das categorias utilizadas pelas polícias, parte do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a Lei de Contravenções Penais, o Código do Consumidor, o 

Código de Posturas e mais o que os integrantes da Central considerarem relevante 

incluir, a partir das diferentes demandas que recebem” (MORAES 2006, p.65).  

 

Dessas bases de dados filtraram-se especificamente dois anos, um de cada banco. 

Assim, foram utilizadas denúncias apenas entre os anos de 2000 e 2002. A escolha é 

justificada pelo seguinte motivo: o ano de 2000 foi escolhido porque é a data de 

referência do censo do IBGE e 2002 também foi escolhido porque é o ano no sistema 

mais moderno – sistema operacional com mais recursos tecnológicos e melhores 

sistemas de classificação das denúncias com a data mais próxima do censo.   
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Ambas as bases de dados do sistema informacional utilizado pela Central de 

Atendimento do Programa, durante o período de abrangência do estudo – janeiro a 

dezembro de 2000 e maio a dezembro de 2002 –, continham a informação sobre o bairro 

onde ocorreu a denúncia anônima. 

3.1.2 Processamento dos dados 
 
Os quantitativos de denúncia da Central de Atendimento durante os períodos de janeiro 

a dezembro a 2000 (primeiro banco de dados) e de maio a dezembro de 2002 (segundo 

banco de dados), correspondem, respectivamente, a 96.180 e 56.189 denúncias 

anônimas. Esses se referem a ocorrências distribuídas por todo o Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

Utilizou-se um filtro para apenas as denúncias localizadas no Município do Rio de 

Janeiro, e foram corrigidos vários erros de digitação nas variáveis bairro e município na 

base de dados antiga. Entre os vários exemplos, pode-se apontar o Rio de Aneiro ou 

Bomsuseso como os erros de digitação corrigidos. Esse erro ocorreu devido à rapidez e 

o processo de digitação, necessário à captação dos dados e informações fornecidos pelas 

ligações anônimas. Esse problema não acontece atualmente, pois o banco atual foi 

desenhado de forma a reduzir a possibilidade de erros de digitação.  

 

Assim, considerando esse recorte, obteve-se, para 2000 e 2002 respectivamente, um 

total de 64.184 e 36.141 registros, referentes a denúncias anônimas e atendimentos para 

o município do Rio de Janeiro. O banco de dados de 2000 apresenta 30 categorias 

referente à classificação elaborada pelo próprio Disque-Denúncia em relação aos 

assuntos contidos no relato do denunciante. 
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Tabela 1 – Categorias de denúncias do banco de dados do período 1995 a 2002. 
Cód.* Categoria 

1 Jogos de Azar                            

2 Drogas/Entorpecentes                     

3 Roubo/Furto de Veículos                  

4 Roubo e Furto de Cargas                  

5 Roubo de Instituição Financeira 

6 Roubo de Carro Forte                     

7 Seqüestro                                

8 Estelionato e Falsários 

9 Roubo/Furto/Comércio Armas/Munições 

10 Grupo de Extermínio/Homicídios 

11 Outros 

12 Extorsão / Corrupção 

13 Corrupção/Prostituição de Menores 

14 Prostituição 

15 Disque Roubo 

16 Bailes Funk/Boite/Festas 

17 Roubos e Furtos em Geral 

18 Estupro 

19 Desaparecidos 

20 Providências Sobre Denúncia Feita· 

21 Consulta ao RF Veículos· 

22 Alerta Roubo/Furto Veículos 

23 Assaltos em Ônibus 

24 Violência Contra Idoso 

25 Violência Contra Mulher 

26 Violência Contra Criança/Adolescente 

27 Grupo de Extermínio 

28 Homicídios 

29 Criança/Adolescente Infrator 

30 Abuso Sexual a Criança/Adolescente 

 
 
O banco de dados de 2002 contém mais informações e apresenta 17 categorias 

referentes à nova classificação. As categorias são: 
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Tabela 2 – Assuntos das denúncias do banco de dados do período 2002/2005 
� Crimes Contra a Pessoa 
� Crimes Contra o Patrimônio 
� Crimes Contra a Liberdade Sexual 
� Crimes Contra Criança e o Adolescente 
� Perturbação da Ordem Publica 
� Crimes de Trânsito 
� Crimes Contra a Saúde Pública 
� Crimes Contra a Administração Pública 
� Crimes Contra a Administração da Justiça 
� Crimes Contra o Meio Ambiente 
� Armas de Fogo e Artefatos Explosivos 
� Substancias Entorpecentes 
� Substancias Tóxicas Explosivas 
� Defesa do Cidadão 
� Calamidade Pública 
� Crimes Praticados por Funcionários Públicos 
� Outras denúncias 

 
 

O banco de dados apresenta informações para 158 bairros da cidade do Rio de Janeiro, 

que podem ser considerados também como áreas ecológicas. Assim, para a construção 

dos modelos, esse banco de dados foi transformado em uma tabela que apresenta as 

seguintes dimensões: 18 colunas – referentes às categorias de denúncias – por 158 

linhas – referentes aos bairros. A posteriori, foram adicionadas informações sociais e 

econômicas de cada um dos bairros cuja fonte foram o Instituto Pereira Passos (IPP) e o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (IBGE). É importante destacar que as 

fronteiras das áreas dos bairros são definidas administrativamente por lei ou decreto. 

Com a informação recolhida do Instituto Pereira Passos (IPP) sobre o tamanho da 

população dos bairros, calcula-se a principal variável utilizada nesta dissertação. A 

composição da variável para fins desta pesquisa foi elaborada levando-se em conta o 

número de denúncias por bairro e sua respectiva população. Estabeleceu-se a razão 

entre os dois elementos citados anteriormente, o que permitiu a definição da taxa por 
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grupo de 100 mil habitantes. Logo, a interpretação dessa variável é de número de casos 

(denúncias) por 100 mil habitantes do bairro. 

 

3.1.3 Descrição das variáveis utilizadas 

Shaw e McKay (1942 apud Sampson 2004) argumentam que o baixo status econômico, 

heterogeneidade étnica e instabilidade residencial levam à quebra da organização social 

da comunidade local. Skogan (2004) afirma que, em Chicago, o envolvimento em 

grupos anticrime está relacionado com alto nível de renda e educação, tempo de 

residência na localidade e moradores donos de casas próprias. 

O motivo de escolha da variável percentual de crianças e adolescentes do bairro se 

justifica pela verificação da hipótese de que a configuração jovem de um bairro aumenta 

a taxa de denúncia do bairro. Essa faixa etária é constituída de indivíduos que são 

potenciais vítimas. A relevância dessa variável também pode ser vista nos argumentos 

de Coleman (1988, p.593) e Sampson (2004 p.232). Esses autores dizem que as pessoas 

tendem a observar as ações das crianças em diferentes circunstâncias, conversar entre si 

sobre as crianças, comparar notas e estabelecer normas. Além disso, Sampson et 

al.(1999) afirma que a densidade de crianças em relação aos adultos indica a natureza 

centrada na criança da vida do bairro. Dessa forma, essa variável tem que ser testada 

empiricamente e não pode ser descartada. 

A variável percentual de idosos foi utilizada porque constitui a possibilidade de verificar 

se os idosos8, de forma agregada, são os guardiões das comunidades. De acordo com 

Sousa (2006), o idoso sempre interpretou o papel de ator político com grande 

intensidade colocada na sua atuação. Já Pasinato et. al. (2006) apontam com destaque a 

                                                 
8 De acordo com o IBGE e a Organização Mundial de Saúde (OMS), toda pessoa com  60 anos 
de idade ou mais é considerada como idosa.  
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ação do idoso nos serviços como o Disque-Denúncia e o Disque-Idoso. Além disso, 

Skogan (2004) examinou os contrastes nas representações de vários grupos e verificou 

uma super-representação dos idosos nos grupos anticrimes. 

Para poder capturar o efeito classe social de um bairro e o seu impacto na taxa de 

denúncia por 100 mil habitantes foram utilizadas as variáveis nível de escolarização 

médio do bairro e o rendimento domiciliar médio do bairro no mês de referência per 

capita. De acordo com Sampson (2004), existem vários trabalhos recentes de estudos 

sobre crimes baseados em bairros que enfatizam indicadores relacionados com a renda 

como a pobreza e desigualdade. Entretanto, a maioria desses estudos busca estimar a 

estrutura econômica independente de outros fatores como a composição da população 

(SAMPSON, 2004). O autor também afirma que a segmentação econômica e social 

intensifica o isolamento social das camadas de baixa renda (SAMPSON et. al.1999). 

As variáveis Tamanho da população e Densidade populacional pretendem verificar se 

existe a conexão entre a taxa de denúncia e a configuração demográfica – densidade e 

tamanho populacional – de um bairro. De acordo com Sampson et. al. (1999), alta 

densidade populacional se traduz em desconhecimento de seus vizinhos e forma um 

limite das redes relacionais da população. O autor também afirma que uma população 

excessiva se traduz em enfraquecimento das redes interpessoais (SAMPSON et al 

1999). A alta densidade leva ao anonimato porque a alta proporção de estrutura de 

múltiplas unidades aumenta o número de residentes que não conhecem uns aos outros. 

Assim, é fundamental verificar se também está relacionada com a taxa de denúncia. 

Conforme apontado acima, no modelo desenvolvido nesta dissertação, o interesse é 

medir a relação entre a taxa de denúncia por 100 mil habitantes, a variável dependente 

ou resposta (Y) e as seguintes variáveis independentes (xp, p=1, .., 6), a saber: 
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� percentual de idosos do bairro (x1); 

� percentual de crianças e adolescentes do bairro (x2); 

� nível de escolarização médio do bairro (x3); 

� tamanho da população (x4); 

� densidade populacional (x5); 

� rendimento domiciliar médio do bairro no mês de referência per capita (x6). 

  

Essas são as informações por bairro  que estão disponíveis no Instituto Pereira Passos 

(IPP). Cabe destacar que, nesta análise, inclui-se a atenção para detectar a amplitude 

espacial como efeitos de vizinhança, conglomerados e vazamentos/externalidades da 

variável taxa de denúncia nos bairros cariocas. 

 

3.1.4 Unidades geográficas 
 

Os dados utilizados do Disque-Denúncia e do Censo 2000 são apresentados por bairros. 

Essas informações agregadas por unidade espacial são definidas como dados de área. 

Dados de área são considerados como casos especiais onde regiões em que o mapa se 

encontra está dividido em formas irregulares (HAINING et al, 1998 p.458). 

Segundo Assunção (2001 apud KREMPI 2004), os dados de área envolvem elementos 

que associam o mapa geográfico a uma base de dados. Esse mapa é fragmentado por 

áreas, onde cada uma delas possui uma ou mais variáveis aleatórias (yi, ..., yn) que 

representam um valor para toda área e não apenas o valor de um ponto específico. Nesse 

caso, não se conhece a localização exata do evento, mas sim um valor agregado por 

área. Esse tipo de dado é em geral fornecido em forma agregada como os dados do 

censo e do Disque-Denúncia, que são agrupados em setores ou bairros a fim de manter o 

sigilo dos entrevistados.  
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A forma usual de apresentação dos dados agregados por área é por meio de mapas 

coloridos com o padrão espacial do fenômeno. Quando esse padrão espacial é 

observado, se faz necessário verificar por meio de um teste de hipótese se as 

observações são independentes e aleatórias ou apresentam um padrão espacial nos 

valores observados, ou ainda se essa distribuição pode ser associada a causas 

mensuráveis, tais como renda e urbanização, entre outros.  

Em suma, existem diversos possíveis modelos espaciais da denúncia, além das que 

tratam do vínculo entre a denúncia e a segmentação socioespacial. Pode-se também 

avaliar o formato, o tipo de denúncia e a distribuição das denúncias por si só, apontando 

os padrões espaciais, sem a identificação das variáveis exógenas. Também se pode 

procurar identificar os processos de concentração em clusters das denúncias e quais 

fatores levaram a essa concentração. A seguir, apresentaremos os conceitos que estão 

relacionados com esse método, as análises exploratórias de dados espaciais e os 

modelos de regressão espacial. 

 

3.2 Avaliação da Autocorrelação Espacial da Taxa de Denúncia por meio da 

Análise Exploratória de Dados Espaciais – AEDE 

De acordo com Krempi (2004), a Análise Exploratória de Dados Espaciais – AEDE usa 

um conjunto de ferramentas gráficas e descritivas para identificar propriedades espaciais 

dos dados visando detectar padrões, formular hipóteses a partir da localização dos dados 

e avaliar aspectos de modelagem espacial. 
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De acordo com Messner & Anselin (2006) a AEDE é uma técnica de descrever e 

visualizar distribuições espaciais, identificar locais atípicos e outliers espaciais9, 

descobrir associações espaciais, conglomerados, hot-spots10 e sugerir padrões espaciais. 

 

A análise exploratória de dados espaciais é necessária para identificar e medir a 

autocorrelação espacial entre duas ou mais observações – por exemplo, dois ou mais 

bairros ou municípios próximos.  Assim, a AEDE apresenta duas métricas para 

mensurar o efeito da autocorrelação espacial. Essas métricas são comumente chamadas 

de Índices Globais e Locais de Autocorrelação Espacial. Esses índices serão detalhados 

a seguir. 

3.2.1 Autocorrelação Espacial e Falácias Ecológicas 
 

Este tópico descreve dois conceitos fundamentais para a análise de dados espaciais: a 

autocorrelação espacial e a falácia ecológica. A autocorrelação espacial constitui a 

existência de dependência espacial das observações, o que gera os padrões espaciais e 

também inviabiliza os pressupostos dos modelos de regressão mais comuns. A falácia 

ecológica está associada à inferência do comportamento de observações individuais – 

relativa aos denunciantes anônimos – a partir de dados agrupados como os bairros onde 

a denúncia se encontra. Esses conceitos serão mais detalhados a seguir. 

3.2.1.1 Autocorrelação Espacial 
 

Devido à proximidade dos bairros, a variável de interesse – por exemplo, a taxa de 

denúncia por 100.000 habitantes – pode apresentar um comportamento previsível, um 

“padrão espacial”, sendo que ele pode depender somente da posição da própria variável 
                                                 
9 Outliers espaciais são bairros que têm a taxa de denúncia muito distante das taxas das outras 
localidades.  
10 Hot spots são localidades de um mapa com grande nível de ocorrências de um evento. 
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no espaço. De acordo com Lee & Wong (2001), a autocorrelação espacial significa que 

os valores estudados são relacionados e a correlação é atribuída ao ordenamento 

geográfico dos bairros. A autocorrelação serve para verificar se as observações espaciais 

estão aglomeradas, dispersas ou aleatoriamente distribuídas. 

 

Portanto, com a dependência da informação da própria variável nos espaços vizinhos, 

surge um tipo de autocorrelação denominado, geralmente, de autocorrelação espacial – 

principalmente em amostragens do tipo cross sections11.   

 

Koenig (2001) define autocorrelação como sincronia espacial, isto é, a simultaneidade 

dos valores da variável com os valores da mesma variável nos locais vizinhos. Legendre 

(1993) apresenta a autocorrelação de forma semelhante, sendo uma propriedade de 

variáveis aleatórias de apresentar valores mais similares aos dos valores localizados a 

certa distância do que é esperado de observações aleatórias. Dessa forma, a 

autocorrelação que acompanha os dados espaciais pode ser ilustrada da seguinte forma: 

os valores observados da variável de interesse são mais freqüentemente influenciados 

pelo conjunto ao redor dessas observações em qualquer localidade dada pela estrutura. 

 

A relevância da autocorrelação se apresenta porque quase todos os dados espaciais não 

se distribuem de forma uniformemente aleatória nem em forma de clusters sistemáticos, 

mas como uma parte com um padrão espacial e outra parte de forma aleatória. 

 

Taylor e Goddard (1974) afirmam que muitos problemas que surgem da análise espacial 

são parecidos com os que ocorrem na análise de série temporal, mas com a complicação 

                                                 
11 Dados em um corte temporal. Por exemplo, um momento específico como o ano de 2000. 
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adicional de que a dependência espacial pode existir em várias direções, e não 

simplesmente ao longo de uma simples dimensão de tempo. Serrano e Valcarce (2000 

apud Krempi, 2004), corroboram o argumento afirmando que é possível detectar uma 

certa semelhança entre os conceitos de autocorrelação espacial e temporal, na medida 

que em ambos os casos se produz um não-cumprimento das hipóteses de independência 

entre as observações amostrais. Contudo, existe uma importante diferença entre esses 

casos, pois a dependência temporal é unidirecional (o passado explica o presente). Já a 

dependência espacial é multidirecional, isto é, uma região pode estar afetada não 

somente por outra região adjacente a ela, mas sim por todas as outras que a rodeiam. 

Essa característica faz com que técnicas para análise de séries temporais não possam ser 

aplicadas a dados espaciais. 

3.2.1.2 Falácias Ecológicas 
 
A correlação ecológica é uma correlação entre duas variáveis baseadas em dados 

agrupados, como dados médios de áreas geográficas e grupos sociais. A correlação entre 

o PIB e o nível educacional de vários países seria um exemplo da correlação ecológica; 

entretanto, essa correlação não é uma evidência válida para afirmar que os indivíduos 

desses países começaram a estudar. A falácia ecológica, de acordo com Vogt (1993), 

constitui um erro metodológico em que conclusões sobre os indivíduos são baseadas em 

dados agrupados. O exemplo que Vogt (1993) apresenta constitui o seguinte argumento: 

se a taxa de crimes aumenta em áreas com alta concentração de pessoas idosas, a falácia 

ecológica ocorre se concluímos que os idosos têm mais chances de cometer crimes. 

Dessa forma, a falácia ecológica ocorre ao se pressupor maior homogeneidade numa 

área geográfica do que realmente existe e, desse modo, atribuir falsamente as 

características médias da área aos indivíduos (Robinson, 1950; Carley, 1985 p. 49). 

Dessa forma, expandir as informações de um modelo estatístico baseado em 
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informações agregadas em bairros para o comportamento do indivíduo será espúrio na 

falta de homogeneidade do bairro. 

Assim, apesar da existência do perigo da falácia ecológica, o uso de dados agregados 

em bairros para corroborar uma teoria e inferir como o contexto e a localidade 

influenciam a denúncia é válido, pois o objetivo é verificar como o contexto 

socioespacial influencia a denúncia. De acordo com Messner & Anselin (2006), os 

estudos sociológicos como os da violência, em que o interesse está nas macrocondições 

ou no contexto, uma perspectiva de área usando como unidades administrativas será 

legítima. Além disso, esse tipo de informações permite um contexto “mais rico” em 

termos de amplitude de informação disponível e co-variáveis possíveis.  

Dessa forma, como o foco de análise desta dissertação é constituído pela estrutura 

espacial e a segmentação social da denúncia, a modelagem espacial da denúncia é 

adequada. Assim, constituíram-se as macrocondições das denúncias por bairros como o 

efeito do contexto social. Para não cometer falácia ecológica, utilizam-se os dados 

agregados sem associar os resultados no nível individual – o denunciante. Entretanto, 

cabe destacar que existe uma área de pesquisa chamada Inferência Ecológica que se 

volta para problemas de estimação de dados desagregados a partir de dados agregados 

(MATTOS e VEIGA, 2004). 

Destaca-se ainda que a posição cética de Robinson (1950) sobre a possibilidade da 

Inferência Ecológica levou esse tipo de pesquisa a ficar praticamente adormecida por 

algumas décadas, e, conseqüentemente, poucos métodos foram sugeridos na literatura 

nos últimos 50 anos, embora recentemente se tenha retomado as atividades de pesquisas 

na área (MATTOS e VEIGA, 2004). 
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3.2.1 Indicador Global de Autocorrelação Espacial da Denúncia 

O indicador de autocorrelação espacial mais utilizado é chamado de Índice de Moran 

(I).  Esse indicador pode ser definido como: 

 

 
 

onde Yi é a variável de interesse do tipo intervalar ou de razão – taxa de denúncias por 

100.000 habitantes, N é o número de bairros e Wij  são obtidos de uma matriz de 

ponderação espacial. A forma mais utilizada é uma matriz onde os valores são zero (0), 

quando as unidades não fazem fronteiras, e um (1) quando as unidades fazem fronteiras.  

O índice de Moran mede a correlação espacial de uma variável y e, em vários aspectos, 

é semelhante ao Índice de Correlação Linear de Pearson (ASSUNÇÃO, 2003) Dessa 

forma, quando ocorre um grande desvio em uma área, positivo ou negativo, o objetivo é 

verificar se o desvio da mesma variável em uma área vizinha tende a ser também 

grande. Observe que, como a variável é a mesma (y), os dois membros desse produto 

cruzado são padronizados usando y e sy. (ASSUNÇÃO, 2003) 

Como no caso da Correlação Linear de Pearson, se 0≅I , então não existe evidência de 

autocorrelação espacial. Se 0>I   – Índice de Moran  maior que zero –, existe 

evidência de autocorrelação espacial positiva, enquanto que, se 0<I – Índice de Moran 

menor que zero –, existe evidência de autocorrelação espacial negativa. (ASSUNÇÃO, 

2003) 
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3.2.2 Indicador Local de Associação Espacial da Taxa de Denúncia 
 

Apesar de mensurar o grau de dependência espacial, o índice de Moran não mostra a 

localização onde a autocorrelação espacial acontece, isto é, qual dos bairros é 

dependente (correlacionado) dos demais. Por esse motivo, utiliza-se o Indicador Local 

de Associação Espacial, que mede a autocorrelação espacial para cada um dos bairros 

individualmente. Assim, o mecanismo desse indicador é parecido com o índice de 

Moran e tem a mesma finalidade, mas mede a dependência espacial da variável de 

interesse para cada observação relacionada com cada um dos bairros. Desse modo, o 

Indicador Local de Associação Espacial aponta para os bairros que são espacialmente 

dependentes de seus vizinhos, como, por exemplo: o bairro de Botafogo pode apresentar 

sua taxa de denúncia em função de sua proximidade ao bairro do Flamengo. 

A representação do Indicador Local de Associação Espacial será por meio do mapa do 

p-valor. O mapa do p-valor mostra as localizações com diferentes tonalidades de verde 

da estatística de significância local do índice de Moran. O correspondente a cada p-valor 

é apresentado na legenda. A hipótese nula desse teste é aleatoriedade espacial da 

distribuição da taxa de denúncia pelos bairros. Já a hipótese alternativa consiste na 

existência de um padrão espacial dessa distribuição. Assim, os bairros que rejeitam a 

hipótese nula de independência espacial estão com uma coloração diferente do Branco. 

 

3.3 Aspectos relevantes da utilização da Regressão Espacial: Dependência Espacial 
nos Resíduos da Regressão 
 
Como a variável dependente é contínua, um modelo que é naturalmente escolhido é o de 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) (Santos; 2003). Entretanto, de acordo com 

Anselin (1992), o erro residual de uma regressão pode ser considerado como 
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englobando todos os elementos ignorados. Se qualquer um desses elementos mostrar 

um padrão espacial significativo, deveria ser refletido em um padrão espacial para os 

termos do erro. Assim, utilizaram-se os modelos de regressão espacial, que, diferente 

dos modelos de regressão mais clássicos (Mínimos Quadrados Ordinários – MQO ou de 

Máxima Verossimilhança – MV), são técnicas de regressão que, além da correlação 

entre as co-variáveis, também pretendem explorar ou demonstrar a presença de 

dependência entre as observações no espaço. Em outras palavras, o objetivo é examinar 

a possibilidade de que a dependência do local seja parte da história da denúncia, 

corroborando para o argumento do contexto socioespacial. 

 

Ao fazer um teste empírico para detectar o nível de significação dos vínculos entre a 

denúncia e a segmentação social, sob a perspectiva espacial, verificaremos se a taxa de 

denúncia por 100.000 habitantes pode ser associada a algum tipo de padrão espacial. 

Além disso, verifica-se o padrão socioeconômico controlando o efeito espacial. 

 

Assim, já que as observações em dados espaciais são improváveis de serem 

independentes – pressuposto de quase todos os modelos estatísticos – como acontece 

também nas observações de séries temporais, é necessária a utilização de modelos de 

regressão espacial. 

Com uma escolha adequada de variáveis exógenas (explicativas), essa dependência 

espacial pode ser lida no modelo como incômoda, pois viola o pressuposto de 

independência. Entretanto, a dependência espacial não é necessariamente somente um 

incômodo, mas, ao contrário, pode ajudar a capturar importantes faces do processo 

social. 
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Um erro comum é ignorar toda a informação espacial e utilizar uma modelagem 

estatística que não é espacial. Entretanto, como nos alerta Doreian (1981), nos modelos 

não-espaciais de dados de áreas, os coeficientes e os erros padrões estimados desses 

coeficientes são inflados (sobrestimados) e os processos socioespaciais devem sempre 

ser especificados por um modelo espacial, além de violar o pressuposto de 

independência, como já foi dito. 

 

Corroborando esse argumento, Dubin (1988) afirma que, na presença de autocorrelação 

espacial, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são ineficientes, os 

estimadores do erro padrão são viciados e os valores das previsões são imprecisos e 

incorretos. Esse mesmo tipo de argumentação pode ser encontrado em Loftin e Ward 

(1983), que dizem que os modelos que excluem considerações sobre o processo espacial 

são incompletos e que por esse motivo os estimadores dos parâmetros desses modelos 

são enganadores. 

 

De forma mais enfática, Legendre (1993) considera que, na presença de autocorrelação, 

todos os testes estatísticos que não consideram a dependência espacial são inabilitados 

para a performance do teste de hipóteses. Nesses testes estatísticos, existe a contagem 

de um grau de liberdade para cada observação independente do banco de dados, e esse 

procedimento permite a escolha da distribuição dos dados estatísticos apropriada para o 

teste. Entretanto, com dados autocorrelacionados, existe a carência de independência, 

pois o fato de que exista uma nova observação não traz com ela o seu grau de liberdade 

completo. De fato, o conhecimento do valor da variável em alguma localização dá ao 

observador algum conhecimento a priori do valor que a variável terá nas novas 

localizações ao redor. A conseqüência é que as novas observações não podem ser 
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contadas com o seu grau de liberdade completo, inviabilizando o teste de hipóteses. 

Assim, de acordo com Legendre (1993), a autocorrelação é parte de um problema maior 

chamado pseudo-replicação.   

 

Assim, a autocorrelação espacial nos termos de erros viola a suposição básica da 

estimação dos mínimos quadrados ordinários (MQO) nos modelos de regressão 

clássicos. Anselin (1992) também afirma que, se a dependência espacial for ignorada, as 

estimativas de MQO serão ineficientes, os testes T-student e F estarão viciados e o R2 

dará a impressão errada. Assim, na existência de dependência espacial em um modelo 

de regressão, o principal objetivo dos modelos espaciais é detectar, incorporar ou 

corrigir a autocorrelação espacial encontrada. 

 

Krempi (2004) assinala que, para observações iniciais de relações bivariadas e 

multivariadas, muitas técnicas de análise exploratória levam a conclusões incorretas 

quando se verifica a presença de autocorrelação espacial.  

 

3.4 Sobre os dois Modelos de Regressão Espacial utilizados 

Quando se quer medir a influência de algumas variáveis sobre uma outra, é necessário 

utilizar-se alguma técnica de modelagem. Uma possibilidade é usar um modelo linear; 

entretanto, em função da autocorrelação espacial, esses modelos devem incorporar o 

efeito da dependência espacial, chegando aos modelos de regressão espacial (MRE).  Os 

modelos de regressão espacial são parecidos com os modelos lineares tradicionais; no 

entanto, incorporam o efeito espacial. Dessa forma, para modelar a dependência entre as 

observações, o modelo deve assumir a forma de um processo auto-regressivo espacial.  
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Os MREs são caracterizados por três componentes: a distribuição do vetor de 

observações ou componente aleatória, um conjunto de variáveis explicativas e um 

elemento de dependência espacial. A componente aleatória, a distribuição do vetor de 

observações (Y), deve ter uma distribuição Normal. A componente sistemática, ou 

variáveis explicativas, é a estrutura linear do modelo, onde as p co-variáveis (x1, .., xp) 

formam um preditor linear Y tal que ∑
=

=
p

j
jijii xY

1

β  e βi são os parâmetros a serem 

estimados. A terceira componente é o elemento que incorpora a dependência espacial. 

Especificamente, esse é o elemento que caracteriza os modelos espaciais.  Essa 

componente varia de acordo com o tipo de premissa de autocorrelação que se está 

supondo. Os dois modelos mais utilizados de regressão que consideram a premissa de 

autocorrelação serão apresentados a seguir.  

3.4.1 Modelo de Lag Espacial12 
 

O Modelo de Lag Espacial (MLE) é um modelo que inclui uma variável espacialmente 

dependente (lagged). A equação de regressão que a representa é 

ερ +Β+= XWYY , onde Y é a taxa de denúncia por 100.000 

habitantes, W é matriz de pesos espaciais X é matriz de observações das variáveis 

explicativas, ε  é o vetor de resíduos independentes e identicamente distribuídos, e o ρ  

e o Β  são os parâmetros a serem estimados.  

3.4.2 Modelo de Erros Espaciais 
 
O Modelo de Erros Espaciais (MEE) é um modelo que inclui um termo de erro auto-

regressivo espacialmente. A equação de regressão que a representa é ε+Β= XY , onde 

uW += ελε , onde Y é a taxa de denúncia por 100.000 habitantes, W é matriz de pesos 

                                                 
12 Títulos originais em inglês: Spatial Lag Model (SLM) e o Spatial Erro Model (SEM). 
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espaciais, X é matriz de observações das variáveis explicativas, ε  é o vetor de erros 

espacialmente auto-correlacionados, u é o vetor de resíduos independentes e 

identicamente distribuídos, e o λ  e o Β são os parâmetros a serem estimados.  

 

3.4.3 Sistemática de Escolha das Variáveis do Modelo 

A sistemática do processo de modelagem foi dividida em duas etapas: 

Em primeiro lugar, os dois tipos de modelos – MLE e MEE – foram aplicados para 

verificar o viés de especificação da componente de autocorrelação espacial. 

O segundo passo da modelagem evoluiu segundo o procedimento: primeiramente, os 

modelos foram estimados com todas as variáveis explicativas, observando-se o valor da 

estatística T-student para essas varáveis. Depois, comparamos o modelo contendo as 

variáveis selecionadas nos passos anteriores com os modelos que dele resultam por 

eliminação individual de cada uma das variáveis. A variável a ser eliminada sempre foi 

considerada como a que tinha menor valor na razão entre a estimativa e seu erro padrão. 

Se o nível descritivo do teste de T-student for maior do que 5%, a variável associada a 

esse nível descritivo permanece no modelo. No caso contrário, ela foi removida. 
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CAPITULO 4 - Análise do Caso do Rio de Janeiro 
 

Neste capítulo apresentaremos os principais resultados da variável taxa de denúncia por 

100 mil habitantes pelos bairros cariocas. Os principais objetivos são a observação dos 

bairros que têm a maior taxa de denúncia por 100 mil habitantes; a verificação da 

existência e o grau de dependência espacial; a verificação de quais são os bairros com 

dependência espacial; e a associação entre a taxa de denúncia por 100 mil habitantes 

com os indicadores sociais junto com o efeito espacial do bairro. 

 

Este capítulo está dividido em quatro partes. A primeira parte apresenta a análise 

descritiva e o geoprocessamento da taxa de denúncia por 100 mil habitantes. Em 

seguida, observa-se a dependência espacial entre os bairros por meio de estimativas dos 

indicadores de autocorrelação. A terceira parte apresenta as conexões entre a 

configuração socioespacial e a taxa de denúncia por 100 mil habitantes. A última parte 

analisa outros elementos que podem estar relacionados com o grau de incidência da taxa 

de denúncia por 100 mil habitantes nos bairros. 

 

Verifica-se neste capítulo a relação da taxa de denúncia com os seguintes fatores: a taxa 

de violência, os indicadores sociais e a posição geográfica da taxa de denúncia. 

 
4.1 Análise dos Bairros Cariocas 
 

Em números absolutos, o quantitativo de denúncias cadastradas pela central de 

atendimento se referia a casos ocorridos em Campo Grande (2.464). Depois vem Bangu, 

com 2.260, e o Centro, com 1.917 denúncias. Em seguida aparecem os bairros de 

Copacabana, Realengo, Santa Cruz, Bonsucesso, Tijuca, Penha e Jacarepaguá, 

conforme a tabela abaixo. 
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Tabela 3 – Os dez bairros com maiores freqüências de denúncias, suas populações 
e taxa de denúncias por 100.000 habitantes – maio/02 a dezembro/02 

Bairros 
População 

Total Total de denúncias 
Denúncias por 100.000 

habitantes 
Campo Grande   297 494 2464 8,28 
Bangu   244 518 2260 9,24 
Centro   39 135 1917 48,98 
Copacabana   147 021 1502 10,22 
Realengo   176 277 1331 7,55 
Santa Cruz   191 836 1142 5,95 
Bonsucesso   19 298 944 48,92 
Tijuca   163 636 926 5,66 
Penha   72 692 900 12,38 
Jacarepaguá   100 822 826 8,19 
Fonte: Banco de dados do Disque-Denúncia e Instituto Pereira Passos. Processamento do autor. 

 

O mapa abaixo apresenta a distribuição espacial das taxas de denúncias por 100 mil 

habitantes para os 158 bairros da cidade do Rio de Janeiro no período de 2002 (no 

anexo deste trabalho são apresentados os dados referentes às variáveis utilizadas). Essas 

são as áreas abrangidas pelo presente estudo. Com base na seqüência de mapas reunida 

neste estudo, pretendemos discutir alguns aspectos da distribuição espacial das 

denúncias.  

 

Podemos observar por meio do Mapa 01 a seguir a distribuição do taxa de denúncias 

por bairro do município do Rio de Janeiro no ano de 2002. A inspeção visual do mapa 

não revela um padrão claro de dependência espacial das taxas de denúncia, não 

permitindo identificar alguns valores semelhantes. Pelo contrário, a distribuição da taxa 

de denúncia pelos bairros cariocas parece ser aleatória e imprevisível. Além disso, 

podem-se observar quatro bairros com uma alta taxa de denúncia. 

 

 

 

 



 66 

Mapa 01 – Taxa de denúncias por 100.000 habitantes nos bairros da cidade do Rio 
de Janeiro no ano de 2002 

 
Fonte: Banco de dados do Disque-denúncia. Processamento do autor. 
 

Assim, em valores por 100 mil habitantes, a maior parte das denúncias recebidas pelo 

serviço se referia a casos ocorridos nos bairros de Camorim (5344 denúncias por 

100.000 habitantes), Grumari (5147 denúncias por 100.000 habitantes), Centro (4898 

denúncias por 100.000 habitantes), e Bonsucesso (4891 denúncias por 100.000 

habitantes). Esses bairros apresentam taxas mais altas do que os outros bairros que 

compõem a cidade do Rio de Janeiro.  

 

Entretanto, a alta taxa de denúncia de alguns bairros pode ser conferida ao tamanho da 

população desse bairro e não ao contexto socioespacial nem ao grau de violência. Isso 

faz sentido, pois um bairro com grande tamanho de população tem mais chance de ter 

mais denúncias do que outros com populações menores. Por causa desse efeito, é 

comum utilizar as taxas de denúncias divididas pela população – taxas per capita ou 

taxas por 100.000 habitantes. Entretanto, se o pesquisador não estiver atento, esse 

� � � � �� � � � � � 	 
 	 � ��  � � � � � � � � � � ��� � � � �� � 	 � �  � � � � � � � �� � �� � � � � � � � � � 	 
 	 � ��  � � � � � � � � � � ��� � � � �� � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 
 	 � ��  � � � � � � � � � � ��� � � � �� � 	 � � � � � � � � � � � � � �  � � � � 	 
 	 � ��  � � � � � � � � � � ��� � � � �� � 	 � � � � � � �  � � � � � � � � � � � 	 
 	 � ��  � � � � � � � � � � ��� � � � �� � 	 � � ! � � � � � � � � � � � � � 	 
 	 � ��  � � � � � � � � � � ��� � � � �� � 	 � � Grumari

Camorim

Bonsucesso

Centro

� � � � �� � � � � � 	 
 	 � ��  � � � � � � � � � � ��� � � � �� � 	 � �  � � � � � � � �� � �� � � � � � � � � � 	 
 	 � ��  � � � � � � � � � � ��� � � � �� � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 
 	 � ��  � � � � � � � � � � ��� � � � �� � 	 � � � � � � � � � � � � � �  � � � � 	 
 	 � ��  � � � � � � � � � � ��� � � � �� � 	 � � � � � � �  � � � � � � � � � � � 	 
 	 � ��  � � � � � � � � � � ��� � � � �� � 	 � � ! � � � � � � � � � � � � � 	 
 	 � ��  � � � � � � � � � � ��� � � � �� � 	 � � Grumari

Camorim

Bonsucesso

Centro

Total de denúncias por 100 mil habitantes 

Até 763 denúncias por 100 mil habitantes 
De 764 à 1527 denúncias por 100 mil habitantes 
De 1528 à 2290 denúncias por 100 mil habitantes 
De 2291 à 4580 denúncias por 100 mil habitantes 
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procedimento pode levar a outros resultados espúrios ou enviesados, justamente em 

função da instabilidade dessas taxas quando o tamanho da população é pequeno.  

 

Esse fenômeno ocorreu nos bairros de Grumari e Camorim. Com somente 136 e 786 

habitantes respectivamente, esses bairros têm um alto grau de instabilidade em suas 

taxas de denúncia por mil habitantes, pois, ao aumentar ou diminuir em uma unidade o 

total de denúncias, a variação na taxa por 100.000 habitantes é muito maior do que uma 

unidade. Esse fenômeno ocorre em função da população pequena desses bairros. Desse 

modo, para analisar se existe tal instabilidade dessas taxas de denúncias, apresenta-se a 

Tabela 4, abaixo, em que se analisam os dez bairros com menor população e também, 

para comparação, os dez bairros com grande população, detectando assim os efeitos de 

outliers espaciais. 
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Tabela 4 - Descrição detalhada dos dez maiores e 10 menores bairros da cidade do 
Rio de Janeiro, considerando o acréscimo de uma unidade de denúncia 

Os dez menores bairros do Rio de Janeiro 

Bairros 
População 

Total 
Total de 

Denúncias 

Total de 
Denúncias por 
mil habitantes 

Total de 
Denúncias por 
mil habitantes 

com o 
acréscimo de 1 

unidade 

Total de 
Denúncias por 
mil habitantes 

com o 
decréscimo de 1 

unidade 

Diferença 
entre os totais 
de denúncias 
(mais uma 
unidade) 

Grumari    136 7 51,47 58,82 44,12 7,35 
Camorim    786 42 53,44 54,71 52,16 1,27 
Joá    971 2 2,06 3,09 1,03 1,03 
Campo dos Afonsos   1 515 10 6,60 7,26 5,94 0,66 
Cidade Universitária   1 736 16 9,22 9,79 8,64 0,58 
Zumbi   2 041 17 8,33 8,82 7,84 0,49 
Saúde   2 186 70 32,02 32,48 31,56 0,46 
Ribeira   3 323 11 3,31 3,61 3,01 0,30 
Paquetá   3 421 39 11,40 11,69 11,11 0,29 
Barra de Guaratiba   4 380 46 10,50 10,73 10,27 0,23 

Dez bairros do Rio de Janeiro com grande população 

Bairros 
População 

Total 
Total de 

Denúncias 

Total de 
Denúncias por 
mil habitantes 

Total de 
Denúncias por 
mil habitantes 

com o 
acréscimo de 1 

unidade 

Total de 
Denúncias por 
mil habitantes 

com o 
decréscimo de 1 

unidade 

Diferença 
entre os totais 
de denúncias 
(mais uma 
unidade) 

Barra da Tijuca   92 233 569 6,17 6,18 6,16 0,01 
Jacarepaguá   100 822 826 8,19 8,20 8,18 0,01 
Irajá   101 859 659 6,47 6,48 6,46 0,01 
Senador Camará   111 231 493 4,43 4,44 4,42 0,01 
Copacabana   147 021 1502 10,22 10,22 10,21 0,01 
Tijuca   163 636 926 5,66 5,67 5,65 0,01 
Realengo   176 277 1331 7,55 7,56 7,54 0,01 
Santa Cruz   191 836 1142 5,95 5,96 5,95 0,01 

Bangu   244 518 2260 9,24 9,25 9,24 0,00 

Campo Grande   297 494 2464 8,28 8,29 8,28 0,00 
Fonte: Banco de dados do Disque-Denúncia e Instituto Pereira Passos. Processamento do autor. 
 
 

Em Grumari, passando o total de denúncias do valor encontrado – 7 denúncias – para 8 

ou para 6 – aumento e diminuição de uma unidade –, a taxa por mil habitantes se altera 

de forma muito desequilibrada (instável), passando de 51,82 por 100.000 habitantes – 

valor encontrado – para 58,82 por 100.000 habitantes (com acréscimo de 1 unidade), e 

44,12 por 100.000 habitantes (decréscimo de 1 unidade). Há, dessa forma, uma variação 

de 7,35 denúncias por mil habitantes com o acréscimo de apenas 1 unidade a mais ou a 
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menos, produzindo observações muito discrepantes, distorcendo a relação entre as 

variáveis e a interpretação dos resultados.  

 

Ocorre o mesmo fenômeno em Camorim, ou seja, com o aumento ou diminuição de 

uma unidade na variável total de denúncias, a taxa por 100.000 habitantes se altera de 

forma muito maior, passando do valor encontrado de 53,44 por 100.000 habitantes para 

54,71 por 100.000 habitantes (com acréscimo de 1 unidade), e 52,16 por 100.000 

habitantes (decréscimo de 1 unidade) na taxa por 100.000 habitantes. Entretanto, o 

mesmo não ocorre em bairros com grandes populações. Os bairros de Campo Grande e 

Bangu têm variação praticamente nula quando aumenta ou diminui em uma unidade o 

total de denúncias porque esses bairros têm grandes populações, o que impede as 

distorções, conforme a tabela 4. 

 

O Centro da cidade é um caso muito específico. Como acontece em grande parte dos 

centros urbanos, o bairro do Centro tem uma população muito flutuante (Ultramari e 

Duarte, 2006). Assim, como Camorim e Grumari, o centro não é consistente para a 

análise de denúncia. O bairro de Bonsucesso, pelo contrário, é consistente tanto em sua 

população quanto na composição dessa população. Assim, em 2002, Bonsucesso pode 

ser considerado como o bairro com a maior taxa de denúncia consistente da cidade do 

Rio de Janeiro. De acordo com Carvalho (2001), o bairro de Bonsucesso, de tradição 

fabril, mas sem a marca do Estado, viveu, com o desmonte da sua vocação original, uma 

tal ausência de alternativas (Carvalho: 2001). 
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Assim, a variável taxa de denúncia apresenta quatro outliers espaciais. Entretanto, cabe 

destacar que esses outliers são fenômenos perfeitamente identificáveis bem como o 

processo que gerou a distância entre essas quatro observações e os outros bairros.  

 
4.2 Análise da Dependência Espacial da taxa de denúncia por 100 mil habitantes 

entre os Bairros 

A taxa de denúncia por 100 mil habitantes apresentou uma taxa de autocorrelação 

global de 0,1102. Essa taxa foi medida a partir do índice de Moran e indica que existe 

uma autocorrelação espacial positiva. Em outras palavras, as taxas de denúncia de um 

bairro dependem em parte das taxas de seus vizinhos. Resta saber em que local ocorre 

essa dependência espacial e se essa autocorrelação espacial é estatisticamente 

significativa. 

Além disso, como o Disque-Denúncia classifica as informações em 17 categorias, pode-

se observar quais dessas 17 categorias são as que sofrem um maior grau de influência 

dos seus bairros vizinhos. Essa influência freqüentemente é interpretada como o grau de 

dependência espacial da taxa de denúncia. Isso significa dizer que o crescimento na taxa 

de denúncia por 100.000 habitantes de um bairro depende do crescimento em seu bairro 

vizinho. A tabela abaixo foi criada a partir do índice de autocorrelação espacial de 

Moran para taxas de denúncia por 100.000 habitantes.  

Os tipos de denúncias que têm bairros com o maior grau de semelhança com os seus 

bairros vizinhos são os de calamidade pública, crimes praticados por funcionários 

públicos, denúncias de substâncias tóxicas e explosivas e as denúncias classificadas 

como outras. Esses tipos de denúncia obtiveram um grau de dependência espacial de 

acima de 0,15.  

 
Os tipos de denúncias com um grau de dependência intermediária foram, do total de 
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denúncias, de crimes contra a criança e o adolescente, crimes contra a administração 

pública, crimes contra a administração da justiça, crimes contra o meio ambiente. Esses 

tipos de denúncia obtiveram um grau de dependência espacial entre 0,1 e 0,15. 

 

O restante das denúncias apresenta baixo grau ou com o grau quase nulo de dependência 

espacial. Essas denúncias obtiveram um grau de dependência espacial inferior a 0,1. 

Destacam-se ainda dois tipos de denúncia com grau de dependência espacial negativos, 

ainda que próximos de zero. Quando isso ocorre, a interpretação dos dados é que um 

evento em um bairro tente a expulsar a chance de esse evento ocorrer nos bairros 

vizinhos. 

 

Assim, algumas categorias de denúncias dependem mais da localidade do que outros. 

Alguns tipos de denúncia, os que têm maior índice de Moran, têm grande dependência 

espacial, enquanto outros tipos de denúncia, que têm valores próximos de zero, parecem 

ser mais independentes do local onde foi realizada.  

O grau de dependência espacial muda de acordo com as categorias de denúncia. O 

bairro constitui elemento importante para a análise da taxa de denúncia. Entretanto, a 

dependência espacial se verifica mais em crimes contra o meio ambiente, como 

poluição ou desmatamento, do que em crimes de saúde pública, como a falta de higiene, 

epidemias ou praga de insetos. 



 72 

 

Tabela 5 – Dependência espacial das denúncias medidas pelo índice de Moran por 
tipo de denúncia por 100.000 habitantes 

Tipo de Denúncia por Bairro 

Valor do índice de Moran para 
taxas de denúncias por 100.000 

habitantes 
Total de denúncias 0,1102 
Total de denúncias de calamidade pública 0,334 
Total de denúncias de crimes praticados por funcionários públicos 0,2485 
Total de denúncias substâncias tóxicas e explosivas 0,2139 
Total de outras denúncias 0,1685 
Total de denúncias de crimes contra a criança e o adolescente 0,1436 
Total de denúncias de crimes contra o meio ambiente 0,1417 
Total de denúncias de crimes contra a administração da justiça 0,1387 
Total de denúncias de crimes contra a administração pública 0,1114 
Total de denúncias de armas de fogo 0,1077 
Total de denúncias de crimes contra o patrimônio 0,0988 
Total de denúncias substâncias entorpecentes 0,0682 
Total de denúncias de crimes contra pessoas 0,065 
Total de denúncias de saúde pública 0,0643 
Total de denúncias de crimes de trânsito 0,0551 
Total de denúncias de defesa do cidadão 0,0374 
Total de denúncias de perturbação -0,0092 

Total de denúncias de crimes contra a liberdade sexual -0,0296 
Fonte dos dados: Disque-Denúncia 
 

Para análise da estrutura local da dependência espacial, utilizou-se o indicador local de 

dependência espacial (mapas 2, 3, 4, 5, 6). Nesse mapa pode-se observar onde ocorre a 

dependência espacial dos bairros na variável taxa de denúncias por 100 mil habitantes. 

Pela análise do mapa, observam-se os bairros que têm dependência espacial 

significativa. Dessa forma, as taxas de denúncia por 100.000 habitantes dos bairros 

Bancários, Cidade Universitária, Santo Cristo, Gamboa, Catumbi e Cidade Nova 

apresentam dependência espacial significativa ao nível de 1%, e as taxas dos bairros 

Galeão, Recreio dos Bandeirantes, Jardim Sulacap, Maré, Santa Teresa, Centro, Saúde e 

Glória apresentam dependência espacial significativa a 5%. 

 



 73 

A interpretação dos resultados dos modelos em uma perspectiva espacial sempre ocorre 

com dificuldade (Scott; 1975). Essa dificuldade ocorre em função das duas 

possibilidades de análise dos resultados. A primeira interpretação é chamada de 

transbordamento, isto é, as taxas de denúncias não são limitadas pela fronteira dos 

bairros, ocorrendo o vazamento da denúncia para o seu bairro vizinho. A segunda 

interpretação se apóia no conceito de externalidade, isso é, os bairros vizinhos recebem 

uma externalidade espacial positiva de um bairro com uma alta taxa de denúncia e 

“seguem o exemplo”. Em outras palavras, os bairros vizinhos tendem a começar a 

denunciar, influenciados por um outro bairro. Dessa forma, os valores vizinhos cercam 

e aglomeram-se aos valores elevados. Os estudos recentes (RESENDE, 2005) tendem a 

considerá-los como equivalentes.  

Além disso, existe autocorrelação espacial em bairros diferentes para os tipos distintos 

de denúncia, corroborando para o argumento de que a localidade e o contexto social do 

bairro são relevantes para a análise da denúncia. Cabe destacar que alguns tipos de 

denúncia têm mais autocorrelação espacial do que outros conforme observado no 

indicador de Moran. No mapa 2, abaixo, apresenta-se o indicador local de 

autocorrelação para a taxa do total de denúncias por 100.000 habitantes e para outras 

variáveis cujo resultado é muito interessante. Além disso, apresentam-se também os 

mapas de cada uma das categorias das denúncias por bairros na cidade do Rio de 

Janeiro no anexo 1. Deve-se analisar o mapa da seguinte forma: nas áreas em branco, 

não se rejeita a hipótese nula, isto é, não existe autocorrelação espacial. Quanto mais 

escura a cor do mapa, maior o grau em que se pode rejeitar a hipótese nula; isto é, 

quanto mais forte a cor do mapa, maior a evidência de autocorrelação espacial e, 

conseqüentemente, mais dependente da localidade é a taxa de denúncia do bairro. 
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Mapa 02 – p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias por 100.000 habitantes nos bairros da cidade do Rio de Janeiro no ano 
de 2002 

 
Fonte: Banco de dados do Disque-denúncia. Processamento do autor. 
 
 
Os três gráficos a seguir mostram que os distintos tipos de denúncias apresentam 

externalidade espacial em bairros diferentes. Assim, pode-se afirmar que, para cada 

denúncia, existe um contexto específico. 

 
Com relação às denúncias de saúde por 100.000 habitantes, os bairros que rejeitam a 

hipótese nula de independência dos bairros vizinhos a um nível de 1% são Anchieta, 

Cidade Universitária, Santo Cristo, Gamboa, Santa Teresa e Itanhangá. Esses bairros 

são espacialmente dependentes de seus vizinhos. Cabe destacar que a correlação entre 

as observações está se concentrando em uma região bem próxima da região do centro da 

cidade, enquanto o resto da cidade tem o nível de denúncia independente da localidade.  
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Mapa 03 – p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de Saúde por 100.000 habitantes nos bairros da cidade do Rio de 
Janeiro no ano de 2002 

Fonte: Banco de dados do Disque-denúncia. Processamento do autor. 
 

Sobre substâncias explosivas, a taxa de denúncia por 100.000 habitantes apresenta 

outros bairros com dependência espacial. Assim, diferente das denúncias de saúde, a 

correlação entre as observações está concentrada mais ao norte. Essas denúncias 

apresentam os seguintes bairros que rejeitam a hipótese nula de independência dos 

bairros vizinhos a um nível de 1%: Marechal Hermes, Honório Gurgel, Rocha Miranda, 

Turiaçu, Cidade Universitária, Vila Isabel, Botafogo, Oswaldo Cruz, Campinho e Vila 

Valqueire. Assim, pode-se afirmar que a dependência espacial da variável taxa de 

denúncias de substâncias explosivas por 100.000 habitantes ocorre mais ao norte do que 

os outros tipos de denúncia. Pode-se inferir que cada tipo de denúncia por 100.000 

habitantes tem o seu contexto espacial específico.  
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Mapa 04 – p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de sobre substâncias explosivas por 100.000 habitantes nos bairros da 
cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 

 
 Fonte: Banco de dados do Disque-denúncia. Processamento do autor. 
 
 

Diferente das substâncias explosivas, a dependência da taxa de denúncia de calamidade 

pública por 100.000 habitantes parece se concentrar na região próxima do centro. 

Assim, os seguintes bairros rejeitam a hipótese nula de independência dos bairros 

vizinhos a um nível de 1%: Coelho Neto, Cidade Universitária, Santo Cristo, Gamboa, 

Centro, Glória, Catumbi Estácio, Cidade Nova e Santa Teresa. Pode-se inferir que os 

bairros citados são espacialmente dependentes de seus vizinhos.  
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Mapa 05 – p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de calamidade pública por 100.000 habitantes nos bairros da cidade do 
Rio de Janeiro no ano de 2002 

 
Fonte: Banco de dados do Disque-denúncia. Processamento do autor. 
 
 
Já as denúncias sobre crimes contra o meio ambiente por 100.000 habitantes 

apresentam-se totalmente diferente das demais taxas apresentadas. O processo de 

dependência espacial da taxa de crimes contra o meio ambiente, de modo geral, parece 

se concentrar na região da Barra e Jacarepaguá. Assim, além dos citados, os bairros que 

rejeitam a hipótese nula de independência espacial dos bairros vizinhos a um nível de 

1% são Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio e Cidade Universitária. O contexto 

espacial dessa variável é totalmente distinto dos demais, pois o teste rejeitou a hipótese 

nula de independência em localidades completamente diferente das localidades das 

outras variáveis.   
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Mapa 06 – p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias sobre crimes contra o meio ambiente por 100.000 habitantes nos bairros 
da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 

 
    Fonte: Banco de dados do Disque-denúncia. Processamento do autor. 
 
 
4.3 A Associação Socioespacial da Taxa de Denúncia 
 

Na tabela 1, abaixo, apresentam-se os resultados dos modelos de regressão. Conforme 

apresentado na metodologia, os modelos incluem explicitamente a informação sobre a 

autocorrelação espacial. Além dos modelos de regressão espacial, realizaram-se testes 

para verificar a hipótese de dependência ou independência das observações no espaço 

quando se observam simultaneamente com os indicadores sociais – variáveis exógenas.  
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Tabela 06 – Coeficientes Significativos das Regressões do Modelo de "Lag" 
Espacial e Modelo de Erros Espaciais da variável Taxa do Total de Denúncias Por 
100.000 habitantes 

  Modelo de "Lag" Espacial Modelo de Erros Espaciais 

VARIÁVEL COEFICIENTE 
ERRO-

PADRÃO COEFICIENTE 
ERRO-

PADRÃO 
W Total de denúncias por 100.000 
habitantes 0,17043 0,11181  - -  
Constante 0,01453 0,00302 0,01659 0,00298 
Pop 60 anos ou mais 0,085 0,02179 0,09146 0,02288 
Densidade -0,00004 0,00001 -0,00004 0,00001 

Anos de estudos médios -0,00171 0,00044 -0,00186 0,00047 
Lambda -  -  0,21473 0,11482 
Nota: Variável dependente – Taxa do total de denúncias por 100.000 habitantes. 
Nota 2: Variáveis não significativas a 5% e por isso retiradas do modelo: renda domiciliar per capita, % 
de criança e adolescentes , população do bairro. 
 

Interessante notar que, ao contrário do que se poderia esperar, a taxa de denúncia por 

100.000 habitantes de um bairro parece não ser influenciada significativamente pela 

renda, tamanho da população do bairro e o percentual de criança e adolescentes do 

bairro, pois essas variáveis não foram significativas a 5% nos dois modelos 

apresentados. 

A interpretação que sugerimos para que o tamanho da população do bairro não seja 

significativo diz respeito ao fato de que, no Rio de Janeiro, a denúncia ocorre tanto para 

bairros grandes quanto para bairros pequenos independentemente.  

Em segundo lugar, a quantidade relativa de crianças e adolescentes poderia levar as 

mães a denunciar mais, pois maior é a preocupação com a segurança de seus filhos. 

Entretanto, parece que a denúncia não está associada significativamente com a taxa de 

jovens. Assim, se tal preocupação das mães ocorre, ela é apenas conjuntural e não chega 

ao nível do contexto social do bairro. 

Em terceiro lugar, como o coeficiente da variável não foi significativo, podemos afirmar 

que a denúncia ocorre de forma independente da renda domiciliar per capita do bairro. 

Em outras palavras, a taxa denúncia alta (ou baixa) ocorre tanto nos bairros pobres 
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quanto nos bairros ricos, não dependendo da riqueza média do bairro. Isso pode 

significar que, para as condições do teste e no nível de agregação com que se trabalhou, 

existem indícios fortemente sugeridos pelos dados de que as relações entre renda e 

denúncias se complexificaram ao longo dos anos, conferindo um maior grau de 

autonomia aos denunciantes. Assim, o Disque-Denúncia pode ser considerado como um 

instrumento mais democrático no que ser refere ao status social e nível de renda.   

 O percentual de população idosa de um bairro parece estar positivamente 

correlacionado com a taxa total de denúncia, pois nos dois modelos as duas co-variam 

positivamente. Esse tipo de associação era esperado, pois o idoso é um importante 

elemento de defesa da comunidade. De forma lógica, parece que um ambiente com um 

maior percentual de idosos terá uma maior taxa de denúncias.   

Vale a pena destacar que a análise é sobre a configuração de um bairro (ex: %de idosos 

de um bairro) e não sobre o indivíduo. Em outras palavras, o objetivo é observar a 

configuração de um bairro que seja mais propício para um aumento da taxa de denúncia 

por 100.000 habitantes para lançar uma luz sobre a denúncia. Dessa forma, cometer-se-

ia o erro de falácia ecológica ao se inferirem informações sobre o indivíduo. Um 

exemplo de falácia ecologia seria deduzir que um indivíduo, por ser idoso, será um 

denunciante ou chegar à conclusão de que os jovens não denunciam. 

Por outro lado, a densidade e a média de anos de estudos dos bairros parecem estar 

negativamente relacionadas com a taxa de denúncia por 100.000 habitantes, pois nos 

dois modelos as variáveis estão relacionadas de forma inversa com a denúncia.   

Dessa forma, retirando o efeito espacial e considerando constante o efeito das outras 

variáveis, os dois modelos apresentam evidências da relação inversa entre educação 

média e denúncias. Bairros com uma educação média mais elevada apresentam uma 
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menor taxa de denúncia por 100.000 habitantes. Os modelos estão de acordo com a 

análise exploratória. Por exemplo, o bairro da Lagoa, com uma média aproximada de 14 

anos de estudos, tem o maior nível de educação média e apresenta uma taxa de denúncia 

de 294 denúncias por 100.000 habitantes. De forma inversa, com quase a metade da 

educação média da Lagoa, Bonsucesso, com uma média de 8 anos de estudos, apresenta 

o maior nível de denúncias, com 4.892 denúncias por 100 mil habitantes, sendo quase 

17 vezes maior que a Lagoa. 

Como o coeficiente da variável foi significativo e com sinal negativo, podemos afirmar 

que, quanto maior a densidade, menor a taxa de denúncia por 100.000 habitantes do 

bairro. Esse resultado está coerente com a teoria de que, de acordo com Sampson (et 

al.1999), a alta densidade aumenta o número de residentes que não conhecem uns aos 

outros. Nesse sentido, o desconhecimento dos vizinhos leva aos indivíduos a 

denunciarem menos, gerando um menor grau na taxa de denúncia por 100.000 

habitantes do bairro. Essa afirmação é empiricamente verificada no modelo pela 

associação negativa entre a densidade e a taxa de denúncia por 100.000 habitantes. 

Os dois modelos apresentam a distribuição da variável endógena como normal, pois, no 

teste de Jarque-Bera, não existe evidência para rejeitar a hipótese nula de normalidade 

ao nível de 1%. 

Por conseguinte, ao permitir a identificação de uma relação estatística linear entre 

denúncias (variável endógena) e os indicadores sociais (variáveis exógenas), o modelo 

de regressão proposto mostrou-se apropriado às pretensões deste trabalho, visto que não 

foram diagnosticadas características indesejáveis como alta correlação entre as variáveis 

preditoras, resíduos com correlação ignorada ou falta de normalidade dos erros. 
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4.4 Sobre a associação entre a violência e a denúncia 

Uma outra variável que deve ser considerada é o grau de violência de um bairro. Essa 

variável constitui elemento relevante para a elucidação do porquê de alguns bairros 

terem mais denúncias do que outros. Dessa forma, o grau de violência de um bairro 

deve influenciar o número de ligações ao Disque-Denúncia desse bairro, já que a 

denúncia pode ser considerada uma forma de reação a violencia. Bairros com índices 

altos de violência tendem a ter um maior número de denúncias. Para mensurar a 

violência, utilizou-se como proxy os óbitos por arma de fogo, observado no mapa 

abaixo.  

Mapa 07 - Óbitos por arma de fogo por 100 mil habitantes 
da cidade do Rio de Janeiro em 2001 

 
Fonte dos dados: IPP –Rio Atlas.  

Em alguns bairros, o alto índice de violência acontece concomitantemente com o alto 

índice de denúncias. O bairro de Bonsucesso, que apresenta a maior taxa de denúncias 

por 100 mil habitantes, também apresenta o maior índice de óbitos por arma de fogo por 

100 mil habitantes, proxy da incidência de violência do bairro. Esse fenômeno de alta 
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violência e alta denúncia, que não é singular, também ocorre em bairros como Cidade 

Nova e Jacaré.  

Entretanto, isso não acontece com todos os bairros. Existem bairros com índice de 

violência semelhante – 46 óbitos por arma de fogo por 100 mil habitantes – como os 

bairros da Saúde, Rocha Miranda e Barra de Guaratiba, que apresentam a taxa de 

denúncia com grande variação. Os valores são respectivamente de 3.202, 1.050 e 751 

por 100 mil habitantes. Assim, apesar do mesmo nível de violência, o bairro da Saúde 

apresenta uma taxa de denúncia por 100.000 habitantes quatro vezes maior do que o 

bairro de Barra de Guaratiba. 

Além disso, por outro lado, os bairros de Catumbi, Acari e Padre Miguel com alto 

índice de violência – respectivamente de 139, 126 e 114 óbitos por arma de fogo por 

100 mil habitantes – apresentam baixas taxas de denúncias, de, respectivamente, 914, 

734, e 709 por 100 mil habitantes. Dessa forma, pode-se afirmar que não é verdade que 

um alto nível de violência se traduz necessariamente em alto índice de denúncias. 

Esses resultados nos levam a acreditar que a violência não esclarece totalmente o 

resultado da taxa de denúncias. Em outras palavras, o índice de violência explica o 

índice de denúncias de alguns bairros, mas não de todos.  

4.5 Análise simultânea do impacto da violência, espaço e contexto social na taxa de 
denúncia 
 

Para uma análise mais acurada, é necessário analisar o impacto da violência, espaço e 

contexto social simultaneamente na taxa de denúncia. Dessa forma, pode-se também 

verificar mais precisamente a relação do espaço e do contexto social com a taxa de 

denúncia mantendo constante o efeito da violência. 
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Entretanto, cabe aqui fazer um registro do resumo do debate envolvendo a econometria 

e explicitar os principais problemas metodológicos na inserção dessa variável. Se por 

um lado, a omissão de uma variável relevante constitui de um sério viés, chamado de 

viés omissão de variável ou viés de especificação. Esse viés pode ocorre no caso 

estudado, pois o índice de violência é essencial e extremamente relevante para a análise 

da taxa de denúncia e não foi incluido na tabela 6.  

Assim, as análises dos modelos da tabela 6 podem estar comprometidas por causa do 

viés devido à omissão do indicador de violência. Desse modo, os estimadores das 

variáveis que permanecem serão inconsistentes e as variâncias desses coeficientes serão 

incorretamente calculadas. Em outras palavras, caso essa variável não for considerada 

no modelo de regressão, enviesará a estimativa do impacto do contexto socioespacial, 

pois a violência e a criminalidade são as principais fontes de denúncias. Se o indicador 

de violência não for incluído no modelo, estará, de fato, representado no componente de 

erro aleatório.  

Entretanto, por outro lado, o índice de violência é uma variável não determinística por 

natureza o que gera muita incerteza por apresentar resultados aleatórios. A incerteza é 

indesejável em uma variável explicativa de um modelo de regressão, pois prejudica a 

confiabilidade dos parâmetros.  

Além disso, o índice de violência é endógeno por natureza, ou seja, estocástico e 

correlacionado com o termo aleatório o que gera um viés de simultaneidade. O viés de 

simultaneidade pode ser observado quando se pretende fazer uma análise entre duas ou 

mais variáveis endógenas. Segundo GUJARATI (2000), simultaneidade é um 

argumento clássico para correlação entre o termo do erro e as variáveis explicativas. 
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Neste caso, pode ser observada a presença do viés devido à ocorrência da influência 

conjunta das variáveis taxa de denúncia e índice de violência. Essas variáveis interferem 

simultaneamente uma na outra e são influenciadas por determinantes comuns e, com 

isso, ocorrerá correlação entre a variável que representa a violência e o erro. As 

estimativas dos fatores que influenciam a taxa de denúncia também podem ficar 

comprometidas quando se insere a variável índice de violência devido à existência deste 

viés.  

A solução para esse problema seria os modelos de equações simultâneas. Infelizmente, 

esse tipo de modelo ainda está em fase desenvolvimento muito embrionário dentro da 

perspectiva da econometria espacial. 

A solução encontrada para esse problema foi a modelagem com e sem o indicador de 

violência. A primeira modelagem, apresentada na tabela 6, não inclui o índice de 

violência do bairro e não incorre na no viés de simultaneidade. A segunda modelagem 

contém o índice de violência, e, consequentemente, não apresenta o viés de omissão de 

variável. Esta modelagem está apresentada na tabela 7 a seguir. 

 
Tabela 07 – Coeficientes Significativos das Regressões do Modelo de "Lag" 
Espacial e Modelo de Erros Espaciais da variável Taxa do Total de Denúncias Por 
100.000 habitantes com a inclusão da variável taxa do total de óbitos por arma de 
fogo por 100.000 habitantes 
  Modelo de "Lag" Espacial Modelo de Erros Espaciais 

VARIÁVEL COEFICIENTE 
ERRO-

PADRÃO COEFICIENTE 
ERRO-

PADRÃO 

W Total de denúncias por 
100.000 habitantes 0,21663 0,10203  - -  
Constante 0,02445 0,01004 0,02867 0,01026 

Total de óbitos por arma de fogo 
por 100.000 habitantes 0,00010 0,00001 0,00010 0,00001 
Pop. de 0 até 14 anos -0,05502 0,02326 -0,05728 0,02419 
Densidade -0,00002 0,00001 -0,00002 0,00001 
Lambda -  -  0,3082467 0,1082255 
Nota: Variável dependente – Taxa do total de denúncias por 100.000 habitantes. 
Nota 2: Variáveis não significativas a 5% e por isso retiradas do modelo: renda domiciliar per capita, 
% de idosos, população do bairro e anos de estudos médio. 
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Quando o indicador de violência foi inserido, ocorreu uma diferença entre as variáveis 

significativas a 5%. Essa diferença conforme explicitado foi devido ao viés de omissão 

de variável e ao viés de simultaneidade. Assim, ao comparar a tabela 6 com a 7, 

destaca-se quatro pontos relevantes. 

Em primeiro lugar, cabe destacar que o indicador de violência foi altamente 

significativo e com sinal positivo. A interpretação sugerida é que quanto maior o índice 

de violência, maior o número de denúncias nos bairros do Rio de Janeiro. 

Em segundo lugar, quando essa variável foi incluída, a variável percentual da 

população de 0 até 14 anos do bairro passou a ser significativa. A análise sugerida é 

que permanecendo constante (retirando) o efeito da violência na taxa de denúncia, a 

variável sobre a participação de crianças passa a ter uma relação significativa com a 

denúncia. 

Em terceiro lugar, as variáveis escolaridade média e percentual de idosos deixaram de 

ser significativas quando foi incluída a variável sobre violência. O motivo sugerido para 

esse fenômeno é a existência de colineariedade entre a violência e essas duas variáveis. 

Assim, elas perderam a significância quando foi incluído um preditor de grande impacto 

na taxa de denúncia. 

Por último, cabe registrar a robustez das variáveis Densidade, renda domiciliar per 

capita e população do bairro. Essas variáveis permaneceram com coerência tanto no 

sinal do coeficiente quanto na significância estatística com a inclusão ou não do índice 

de violência.  

 

Em síntese, queremos destacar que existem diferenças entre as localidades em relação à 

taxa de denúncia por 100.000 habitantes. Essas diferenças podem ser atribuídas a três 
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fatores: em primeiro lugar, ao contexto social da denúncia medido pelos diversos 

indicadores sociais agregados. 

Em segundo, a dependência ao local onde a taxa de denúncia está posicionada sendo 

associado espacialmente à taxa de denúncia de seus vizinhos. Além disso, nem todos os 

indicadores sociais compõem esse contexto social, e os diferentes tipos de denúncias 

geram diferentes tipos de dependência dos bairros vizinhos. 

Finalmente, o índice de violência influencia a taxa de denúncia. Assim, esse indicador 

constitui de um preditor linear associado à denúncia. Entretanto, mesmo quando esse 

indicador foi incluído, outras variáveis que geram o contexto socioespacial foram 

significativas. Além disso, existem casos onde ocorre uma distancia entre o indicador de 

violencia e o de denúncia. 
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Conclusão 

O objetivo desta dissertação foi analisar a distribuição socioespacial da taxa de 

denúncia. Assim, nesta dissertação, foram feitas análises sobre a variação das taxas de 

denúncias por bairros na cidade do Rio de Janeiro. Também se observou o motivo por 

que os bairros têm diferentes níveis de denúncias. Dessa forma, relacionou-se essa 

variação com a variação no nível de violência, a localização dos bairros e também com 

os indicadores sociais.   

Portanto, as razões por que algumas localidades apresentam um maior nível na taxa de 

denúncia por 100.000 habitantes do que outras são, principalmente, três. Em primeiro 

lugar, o nível desse índice ocorre em função da posição relativa do bairro na cidade, 

bem como o nível de denúncias dos bairros próximos. Em segundo lugar, o nível da 

taxa de denúncia também está relacionado com o nível dos indicadores sociais do 

próprio bairro. Finalmente, em terceiro lugar, o nível da taxa de denúncia é 

correlacionado com o grau de violência do bairro. 

Entende-se que a configuração social de um bairro, sua localização espacial e seu índice 

de violência são os fatores que alteram a taxa denúncia por 100.000 habitantes. Pode-se 

inferir que o contexto social e a dependência espacial dos bairros são elementos 

relevantes para a análise das taxas de denúncias dos bairros. 

Dessa forma, os indicadores sociais que influenciam a taxa de denúncia por 100.000 

habitantes dependem da inclusão do indicador de violência e das consequencias dessa 

ação. Assim, as variáveis que em algum momento foram significativas e que geram o 

contexto social específico em que a taxa de denúncia se insere são: densidade, os anos 

de estudos médios, percentual de idosos de um bairro, percentual de criança e 

adolescentes. . Entretanto, as variáveis Renda domiciliar per capita e população do 
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bairro não contribuem para a discriminação dos bairros com relação ao nível na taxa de 

denúncia analisada. 

Cabe destacar que apesar do indice de violencia ser significativo para explicar o nível da 

denúncia, existem bairros violentos não apresentam tantas denúncias, e bairros com 

pouca violência apresentaram altas taxas de denúncias. Desse modo, não é verdade que, 

para todos os bairros do Rio de Janeiro, a alta violência induz a um alto nível nas 

denúncias. Assim, a simples análise da violência não seria informação suficiente para 

análise da denúncia. Em outras palavras, a violência somente é parte da história.  

Com relação à análise espacial dos bairros, infere-se que os bairros são interdependentes 

em relação à taxa de denúncia. Assim, as taxas de denúncia dos bairros produzem um 

processo de externalidade espacial relacionando o nível do bairro com os bairros 

vizinhos. Em outras palavras, a localização do bairro constitui elemento importante para 

a análise da taxa de denúncia. 

Ainda na análise espacial, é possível entender que cada tipo de categoria de denúncia 

apresenta uma autocorrelação com um nível específico e para bairros distintos. Ou seja, 

as denúncias apresentam diferentes intensidades de dependência espacial de acordo com 

o tipo de denúncia. Além disso, não são sempre os mesmos bairros que apresentam 

dependência, mas eles variam de acordo com o tipo de denúncia. 

Entre as limitações, podem-se apontar outros fatores que não foram incorporados ao 

modelo, mas que podem constituir elementos importantes da análise como, por 

exemplo, a maior divulgação do Disque-Denúncia na Baixada do que na zona sul, 

fatores intrínsecos aos bairros como um maior percentual de religiosos dos bairros, ou 

as variações intrabairro. Assim, pode-se considerar que essas particularidades ou 

idiossincrasias do próprio bairro levam também a ações peculiares do denunciante. 
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Finalmente, os estudos de externalidade espacial dos mecanismos sociais deveriam ser 

agenda central para pesquisa futura, pois os efeitos da externalidade espacial de uma 

política pública local (ou ausência desta) são observados raramente.  

Além disso, para auxiliar o Estado na elaboração de políticas públicas de redução da 

violência via ação social é interessante que se analise a distribuição socioespacial da 

taxa de denúncia. A partir disso, as políticas públicas deveriam incorporar estratégias de 

mobilização social contra a violência. 
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ANEXO 1  

Mapas do teste de hipótese de dependência local por tipo de denúncia nos 
bairro da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 

 
 

Mapa 8 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias por 100.000 habitantes nos bairros da cidade do Rio de Janeiro no ano 

de 2002 por 100.000 habitantes 

 
 
 
 

Mapa 9 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de crimes contra a pessoa por 100.000 habitantes nos bairros da cidade 

do Rio de Janeiro no ano de 2002 
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Mapa 10 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de crimes contra o patrimônio por 100.000 habitantes nos bairros da 

cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 

 
 
 
 

Mapa 11 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de crimes contra liberdade sexual por 100.000 habitantes nos bairros da 

cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 
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Mapa 12 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de crimes contra a criança e o adolescente por 100.000 habitantes nos 

bairros da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002  

 
 
 
 

Mapa 13 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de perturbação calamidade pública por 100.000 habitantes nos bairros 

da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 
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Mapa 14 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de crimes de trânsito calamidade pública por 100.000 habitantes nos 

bairros da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002  

 
 
 
 

Mapa 15 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de crimes de Saúde pública por 100.000 habitantes nos bairros da 

cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 
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Mapa 16 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de crime contra a administração pública por 100.000 habitantes nos 

bairros da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 

 
 
 
 
 

Mapa 17 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de crime contra a  Administração da Justiça por 100.000 habitantes nos 

bairros da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 
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Mapa 18 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de crime contra o meio ambiente por 100.000 habitantes nos bairros da 

cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 

 
 
 
 
 

Mapa 19 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de armas de fogo por 100.000 habitantes nos bairros da cidade do Rio de 

Janeiro no ano de 2002 
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Mapa 20 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de substâncias entorpecentes por 100.000 habitantes nos bairros da 

cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 

 
 
 
 

Mapa 21 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de substâncias explosivas por 100.000 habitantes nos bairros da cidade 

do Rio de Janeiro no ano de 2002 
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Mapa 22 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de  defesa do cidadão Saúde pública por 100.000 habitantes nos bairros 

da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 

 
 
 
 

Mapa 23 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de crimes de calamidade pública por 100.000 habitantes nos bairros da 

cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 
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Mapa 24 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
denúncias de crimes praticados por funcionários públicos por 100.000 habitantes 

nos bairros da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 

 
 
 
 
 

Mapa 25 - p-valor do teste de hipótese de dependência local da variável taxa de 
outras denúncias por 100.000 habitantes nos bairros da cidade do Rio de Janeiro 

no ano de 2002  

 
 
 


