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variáveis dependentes

 taxa de furto de veículos no menino deus

taxa de furto de veículos no rio branco

R SQUARE ADJUSTED R² ANOVA VARIÁVEIS INDEPENDENTES BETA - STANDARDIZED 
COEFFICIENTS (SIG)

DURANTE A NOITE

DURANTE A madrugada

nota: os resultados da analise de regressão multipla envolvendo taxa de furto de veículos durante a manhã, tarde e madrugada no 
bairro menino deus e envolvendo taxa de furto de veículos durante a manhã, tarde e noite no bairro rio branco não foram conside-
rados.
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variáveis dependentes

 taxa de furto em veículos no menino deus

taxa de furto em veículos no rio branco

R SQUARE ADJUSTED R² ANOVA VARIÁVEIS INDEPENDENTES BETA - STANDARDIZED 
COEFFICIENTS (SIG)

DURANTE A NOITE

DURANTE A NOITE

nota: os resultados da analise de regressão multipla envolvendo taxa de furto em veículos durante a manhã e tarde no bairro 
menino deus e envolvendo taxa de furto em veículos durante a manhã, tarde e madrugada no bairro rio branco não foram considera-
dos.
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INTRODUÇÃO

A relação entre variáveis físicas espaciais e a ocorrência de crimes têm sido estudado por diversos autores ao lon-
go do tempo. Portando, é necessário dar continuidade a essa pesquisa para aprofundar o conhecimento sobre a re-
lação entre a ocorrência de crimes, os turnos de ocorrência e as características do espaço urbano, especialmente 
em cidades brasileiras. OBEJTIVA-SE A INVESTIGAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE A OCORRÊNCIA DE CRIMES DE FURTO DE VEÍCULO E 
FURTO EM VEÍCULO, EM DIFERENTES PERÍODOS DO DIA (MANHÃ, TARDE, NOITE E MADRUGADA) E DETERMINADOS ATRIBUTOS ESPACIAIS 
DOS SEGMENTOS DE RUA ANALISADOS EM DOIS BAIRROS RESIDENCIAIS DE PORTO ALEGRE: MENINO DEUS E RIO BRANCO.

METODOLOGIA

Os dados relacionados à ocorrência de furtos de veículos e furtos em veículos, nos dois bairros, foram coletados 
junto à secretaria de segurança pública do estado do Rio Grande do Sul em um período de 5 anos (2006 - 2010).  Esses 
dados foram tabulados no programa arcgis e relacionados a cada segmento. 

As características dos segmentos, como comprimento do segmento, conectividade, integração e escolha, foram 
obtidas através de uma análise no depthmap a partir de um mapa axial dos dois bairros. Os dados referentes ao tipo 
de edificações residenciais e uso do solo foram coletados no departamento de planejamento urbano. Esses dados 
foram tabulados no programa spss v-18 E analisados através da ANÁLISE de regressão linear múltipla (método Ba-
ckward) no spss COM O USO DE VARIÁVEIS DEPENDENTES EXPLICADAS PELAS 15 VARIÁVEIS INDEPENDENTES.

VARIÁVEIS DEPENDENTES: TAXA DE FURTO DE VEÍCULO, TAXA DE FURTO EM VEÍCULO (CONSIDERADAS PARA CADA PERÍODO DO DIA - 
MANHÃ, TARDE, NOITE E MADRUGADA)

Variáveis independentes: conectividade, integração global, integração local (r750 metric), escolha global, escolha 
local (r750 metric), densidade de acesso residencial à casas, densidade de acesso residencial a edificações com 3 ou 
mais pavimentos, densidade de acesso residencial, densidade de acesso não residencial, taxa de conexão visual, taxa 
de conexão funcional, taxa de barreiras físicas visuais, taxa de barreiras físicas não visuais e taxa de postes de 
luz.

RESULTADOS

Furto em veículos, tanto no bairro menino deus quanto no bairro rio branco, é o tipo de crime com maiores números 
de ocorrência (757 e 563, respectivamente), enquanto furto de veículos possuem 305 casos no bairro menino deus e 
319 no bairro rio branco. No geral, o maior número de furtos em veículos ocorre durante o período da noite, assim 
como furto de veículos. Madrugada é o período considerado mais seguro em relação a furto de veículos. Em relação 
a furto em veículos, o período mais seguro no menino deus é a madrugada e no bairro rio branco, a manhã, tarde e 
madrugada são mais seguros que o período da noite.

FURTO DE Veículos BAIRROS MENINO DEUS E RIO BRANCO
Por volta de 1/3 da variação (32%) da taxa de furto de veículos durante a noite no menino deus é explicada pelas 
variáveis independentes, como mostrado pelo teste de previsão estatisticamente significante: taxa de barreiras 
físicas não visuais (+), integração global (+), densidade de acesso residencial (+) e escolha global (-). Desse modo, 
segmentos com maiores valores de escolha global têm menores taxas de furto de veículos durante a noite. 

Taxa de furto de veículos durante a madrugada no rio branco é explicada pelas seguintes variáveis: taxa de cone-
xão funcional (+), taxa de postes de luz (-), escolha global (-). Assim, segmentos com maiores taxas de postes de 
luz e maiores valores de escolha global têm menores taxas de furto de veículos durante a madrugada. 

Furto em veículos bairros menino deus e rio branco
O teste de previsão é estatisticamente significativo e possui uma alta porcentagem de variação (68%) da taxa de 
furto em veículos durante a noite no menino deus, que é explicada pelas seguintes variáveis independentes: taxa de 
barreiras físicas não visuais (+), taxa de conexão visual (+), taxa de barreiras físicas visuais (+) e escolha global 
(-). Segmentos com altos valores de escolha global apresentam baixas taxas de furto em veículos durante a noite. 

Em torno de 1/4 da variação (24%) da taxa de furto em veículo durante a noite no rio branco é explicada pelas 
seguintes variáveis independentes, como mostrado no teste de previsão estatisticamente significante: integração 
global (+), comprimento do segmento (+), taxa de postes de luz (-), escolha global (-), e conectividade (-). Portan-
do, segmentos com altas taxas de postes de luz, altos valores de escolha local e altos valores de conectividade 
têm menores taxas de furto em veículos durante a noite no rio branco.

Uma expressiva porcentagem (60%) da variação da taxa de furto em veículos durante a madrugada no menino deus 
é explicada pelas seguintes variáveis, como mostrado no teste de previsão estatisticamente significante: taxa de 
conexão funcional (+), taxa de barreiras físicas não visuais (+), taxa de barreiras físicas visuais (+) e escolha glo-
bal (-). Desse modo, segmentos com altos valores de escolha global apresentam baixas taxas de furto em veículos 
durante a madrugada. 

Os outros testes de previsão (furto de veículos durante a manhã, tarde e madrugada no bairro menino deus; furto 
de veículos durante a manhã, tarde e noite no bairro rio branco; furto em veículos durante a manhã e tarde no bair-
ro menino deus; e por fim, furto em veículos durante a manhã, tarde e madrugada no bairro rio branco) não foram 
considerados ou por serem testes estatisticamente não significantes ou por não possuírem explicação minimamen-
te expressiva (pelo menos 10% ou próximo) para a variação das variáveis dependentes.

considerações finais

A investigação sobre a relação entre a ocorrência de dois tipos de crimes em quatro diferentes periodos do dia e 
15 variáveis independentes revelaram, atraves da analise de regressao linear multipla, uma tendência para algumas 
dessas variaveis independentes serem mais recorrentes em explicar as variaveis dependentes e terem  um impacto 
mais efetivo em reduzir o crime na rua. 

Em relação ao furto de veículo em diferentes periodos do dia, escolha global é a unica variavel a ser relacionada 
com a redução do furto de veículo durante a noite e integração global é relacionada com o aumento do crime, En-
quanto escolha global, taxa de postes de luz e densidade de acesso residencial à casas estão relacionados com a 
redução de furto de veículo durante a madrugada.

No tocante a furto em veículo em distintos periodos do dia, as variaveis relacionadas a configuração espacial (es-
colha global, escolha local e conectividade) e atributos especificos do segmento (taxa de postes de luz) são as-
sociadas com uma redução em furos em veículos durante, enquanto escolha global é a unica variável relacionada 
com a redução do crime durante a madrugada. Por outro lado, somente variaveis que caracterizam a relação entre 
edificações e ruas então ligadas com um aumento no furto em veículos durante a madrugada, enquanto esses tipos 
de variaveis e integração global estão relacionadas com um aumento no furto em veículos durante a noite.

A análise de regressão linear multipla feita revelou que nenhuma das 14 variaveis independentes explica ambas as 
taxas de furto de veiculo e as taxas de furto em veículo durante a manhã e a tarde.

TABELA 1: FURTO EM VEÍCULOS

TABELA 2: FURTO de VEÍCULOS
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