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DINAMICA ESPACIAL DO CRIME NAS CIDADES REGIÕES DE PORTO ALEGRE E 

CAXIAS DO SUL (1990-2007): ESTUDO DE CASO DA GANGUE DOS MICHARIA, QUINTA 

DO PORTAL, LOMBA DO PINHEIRO, PORTO ALEGRE. Tiago Demaman Silva, Joel Gusmao 

Outtes Wanderley Filho (orient.) (UFRGS). 

O projeto pretende identificar, investigar, descrever e compreender as trajetórias dos criminosos, sua origem social, 

os padrões estatísticos espaciais e os fatores explicativos da incidência dos homicídios dolosos nas cidades de Porto 

Alegre e Caxias do Sul (1990-2009) com vistas à formulação de políticas públicas, prevenção da criminalidade e 

redução da violência. Grande parte dos homicídios dolosos tem um padrão espacial verificável. Áreas específicas das 

regiões metropolitanas do Brasil e do mundo tem sido caracterizadas pela existência de territorialidades fortemente 

marcadas pelo poder de grupos criminosos organizados.No caso de Porto Alegre, a maioria dos homicídios está 

associada ao tráfico de drogas (Souza, 1999). Nosso estudo iniciou a identificação das áreas-problemas em Porto 

Alegre, e pretende se concentrar na trajetória destes criminosos, sua origem social, em uma análise das vítimas e 
avaliação dos métodos de investigação destes crimes, no acompanhamento do roteiro processual, e finalmente na 

criação e medição de indicadores de criminalidade e eficácia processual e na recomendação de políticas preventivas e 

repressivas deste tipo de crime além da análise das características das áreas onde os crimes foram perpetrados. A 

temática será discutida através do estudo de caso da Gangue dos Micharia, atuante no bairro Lomba do Pinheiro. A 

pesquisa já realizada aponta que esta quadrilha exerce o comércio ilegal de drogas e, para adquirir respeito diante de 

outros traficantes e compradores, comete homicídios e mantém as testemunhas residentes da área em silêncio 

mediante ameaças. Através de um estudo mais aprofundado desta vila e de outras áreas semelhantes, pretendemos 

identificar fatores em comum entre tais espaços contribuindo para a solução desta problemática. (Fapergs). 
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