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Constituição Federal - 1988
Art. 144 - “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio ...”
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GuARdA muNICIPAL- RECEBImENTO dAS VIATuRAS

Apresentação
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O presente trabalho tem por finalidade analisar os resultados da Política de Segurança
Pública e Defesa Civil. Para isso foram utilizadas duas metodologias. A primeira procura mostrar
os resultados obtidos ao longo do tempo - décadas de 70, 80, 90 e dos anos 2000-, por meio
de 35 indicadores. A segunda, utiliza 24 desses indicadores para construção do índice de
Segurança e Defesa Civil de Curitiba, aplicando o Método Genebrino ou Distancial. Os valores
obtidos serão utilizados como Valor Zero (V0) para acompanhamento permanente do setor.
Os indicadores utilizados estão divididos em quatro grandes eixos: crimes e contravenções,
trânsito, ação policial e defesa civil e infraestrutura. O eixo crimes e contravenções utiliza
indicadores de mortalidade, de roubos e furtos, de crimes envolvendo drogas; o eixo trânsito
trata de acidentes de trânsito com e sem mortes; o eixo ação policial trabalha indicadores
de ocorrências policiais e da defesa civil atendidas e de inquéritos abertos e concluídos; o
eixo infraestrutura utiliza número de policiais por 100 mil habitantes e número de delegaciais
e módulos policiais. Alguns indicadores apesar de não possuírem dados para comparação
foram incluídos por sua importância e para estabelecimento do V0.
Apesar de a atribuição da Segurança Pública ser dos estados e da União, cada vez mais
o Município se vê obrigado a agir em benefício da sua comunidade. Com essa preocupação,
a Prefeitura de Curitiba elaborou em 2007 o Plano Municipal de Segurança e Defesa Social.
Nele, além de um diagnóstico da realidade do município, foram expressos os princípios
que deveriam nortear a questão da Segurança na cidade. As definições da Política Pública
Municipal de Segurança e Defesa Social têm seus fundamentos estabelecidos nos artigos
34 e 35 da Lei 11.266/2004, que dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao
Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001).

5

Segundo o Plano Setorial,
“embora a violência esteja situada entre as principais preocupações dos habitantes das
regiões metropolitanas brasileiras há pelo menos duas décadas e tenha se tornado um
problema de gravidade crescente em muitas cidades, só no final dos anos 1990 se observa
o surgimento das primeiras experiências de segurança pública baseadas em diagnósticos
de criminalidade, planejamento e avaliação das ações de segurança pública”.

A Segurança Pública no Brasil, até o advento da Constituição de 1988, não tinha
praticamente nenhuma participação do Poder Local.
Durante os anos setenta, algumas ações foram compartilhadas entre o Estado e a
Prefeitura de Curitiba, especialmente no controle de Tráfego.
No início dos anos 80, a Prefeitura projetou Módulos Policiais para os locais potencialmente
mais perigosos. Na primeira metade dos anos noventa criou a Secretaria Extraordinária da

Defesa Social, aumentando o contingente da Guarda Municipal, ampliando as ações do
Município e reforçando o apoio à Segurança Pública Estadual.
A partir de 2001, o Município passou a atuar mais fortemente com a criação da Secretaria
Extraordinária de Defesa Social, que incorporou a Guarda Municipal e fortaleceu o foco na
defesa da sociedade. Em 2003 foi criada a Secretaria Municipal da Defesa Social de caráter
permanente.
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GuARdA muNICIPAL

Histórico
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No início da década de 80, consolida-se a capacidade inovadora da cidade e a Prefeitura
projeta Módulos Policiais para os eixos e bairros mais densos de Curitiba, prevendo nesses
locais, potencialmente mais perigosos, uma unidade de comunicação, o estacionamento
para uma viatura e uma sala para os policiais militares. Projeta também a expansão desses
equipamentos no tecido urbano e em vários compartimentos da cidade que, em tese,
abrangeriam um contingente finito de moradores no mesmo espaço territorial, que seriam
alcançados com rapidez pelas operações táticas de cada pelotão ou unidade motorizada.
De 1982 a 1986, ocorre uma grande expansão na implantação dos Módulos Policiais na
Cidade de Curitiba, que foi replicada em dezenas de cidades do interior do Estado. Há, neste
período, incentivo a uma intensa política de participação comunitária na área de segurança
pública, com estímulo à criação dos Conselhos Comunitários de Segurança.
Visando proteger de maneira mais efetiva e autônoma os equipamentos públicos urbanos,
bem como os logradouros e os seus cidadãos, quando em visita aos espaços públicos de
animação ou de valor ambiental, Curitiba cria então, no ano de 1986, sua própria Guarda
Municipal - corporação cujo regulamento não contém qualquer conflito com as atribuições
legais do policiamento estadual.
Entretanto, em razão da nova Constituição Federal promulgada em 1988, as guardas
municipais passam a atuar mais intensamente em algumas áreas de segurança, tipificadas
como de competência concorrente entre as esferas da Federação, tais como fiscalização
ostensiva sobre crimes contra o patrimônio público edificado ou o ambiente da cidade,
orientação de acessibilidade e segurança nas imediações de escolas e assim por diante.
Em 1996, o Ministério da Justiça contrata estudo junto ao Centro de Estudos de Cultura
Contemporânea – CEDEC (SP) para mapear os riscos da violência nas grandes cidades. O
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC realiza, em cooperação
com a entidade paulista, o trabalho de mapeamento referente à capital paranaense, no qual
compara a evolução de delitos nos bairros com os índices de satisfação com a qualidade de
vida dos moradores, sinalizando para as concentrações de ocorrências policiais na cidade.
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A Prefeitura de Curitiba cria então a Secretaria Extraordinária da Defesa Social
aumentando o contingente da Guarda Municipal e ampliando as ações do município no setor,
reforçando o apoio à Segurança Pública Estadual, complementada pela ação do Ministério
Público, que investiga o crime organizado em todo o território paranaense.
O novo Código Nacional de Trânsito confere ao município maior hegemonia sobre a
segurança de tráfego na cidade, criando-se a Diretoria de Trânsito – DIRETRAN junto à URBS,
empresa municipal que gerencia o transporte coletivo e o estacionamento regulamentado
de Curitiba. É instituída a função do Agente Municipal de Trânsito e implantada sinalização
urbana rigorosa para coibir as infrações e a violência no trânsito.
A cidade apresenta novas expectativas na prevenção e no combate ao crime e à cidadania
informal após o estabelecimento, em lei federal, dos Direitos de Moradia e dos avanços na
descentralização penal e na ação de corregedores e promotores públicos. Já a Prefeitura
inicia, por meio da Secretaria Extraordinária de Defesa Social, trabalhos coordenados de
Ação Social e de Análise da Violência Urbana, estabelecendo os indicadores preliminares na
esfera do planejamento local.
O “Mapa de Risco da Violência”, realizado pelo IPPUC em 1996, recoloca, de forma
ainda incipiente, o tema da Segurança Pública na pauta do planejamento municipal.
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LEI 11.266/2004
A lei 11.266/2004 em seu capítulo III trata da Defesa Social de Curitiba . O Art. 34 diz
que:
“A politíca municipal da defesa social tem como fundamento desenvolver e implantar
medidas que promovam a proteção do cidadão, articulando e integrando os organismos
governamentais e a sociedade, para organizar e ampliar a capacidade de defesa da
comunidade dos próprios municipais.”

Esta Lei do Plano Diretor define neste mesmo artigo como seus objetivos :
- potencializar as ações e os resultados de segurança pública mediante a articulação
com as instâncias públicas federal e estadual e com a sociedade organizada;
- articular as instâncias responsáveis pela proteção da população, dos bens, dos serviços
e dos próprios do Município;
- ampliar a capacidade de defesa social da comunidade;
- coordenar as ações de defesa civil no Município, articulando os esforços das instituições
públicas e da sociedade.
A mesma Lei do Plano Diretor define em seu Art. 35 as diretrizes gerais da política
municipal de desfesa social. Entre elas estão:
- estimular a parceria e a co-responsabilidade da sociedade com o poder público nas
ações de defesa comunitária e proteção do cidadão;
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- promover a educação e a prevenção na área de defesa social;
- intervir em caráter preventivo e preditivo nos ambientes e situações potencialmente
geradores de transtornos sociais;
- manter quadro efetivo adequado para a manutenção da segurança dos próprios
públicos e para colaboração aos programas emergenciais de defesa civil;
- integrar programaticamente aos sistemas estadual e federal de segurança pública,
suprindo pessoal, estrutura, tecnologia e informação necessários ao bom desempenho
de suas atribuições definidas em convênio;
- instituir o Plano Municipal de Segurança e defesa social.

PROTEÇÃO ESCOLAR
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PRAÇA 19 DE DEZEMBRO - GUARDA MUNICIPAL

Desempenho por décadas

1970 a 2009
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Para análise do desempenho da segurança e defesa social em Curitiba ao longo das
últimas décadas, foram utilizados 35 indicadores escolhidos por sua importância e por existirem
dados para comparação. Foi utilizado um sistema simples de cores onde:

Muitos dos dados considerados relevantes só passaram a ser medidos nos anos 2000 e
alguns apenas no final da década. Mas, por serem considerados importantes para avaliação do
desempenho da Segurança foram incluídos como V0 - ou seja, o primeiro medidor e passam a
ser avaliados a partir de agora.
Dos indicadores analisados dezenove apresentam dados de décadas anteriores. Destes,
seis obtiveram resultados positivos e treze, negativos.
Os demais indicadores foram introduzidos por serem representativos para a medição da
evolução da segurança na cidade e por terem dados desagregados para a cidade.
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INTEGRAÇÃO 190

PROTEÇÃO ESCOLAR
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ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR - PLANO SETORIAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - 1970/2009

*Se faz necessária a diferenciação entre local de residência e local de ocorrência por haverem casos em que o incidente ocorre em um determinado
local e a vitíma é atendida ,e vem a falecer, em outro munícipio, ﬁcando registrado o local onde ocorreu o óbito e não o indicente.
FONTE: SIM/SVS/MS - Instituto Sangari/MJ - SMS, SESP, BOU, Polícia Civil - 2009, Relatório Anual do GAP/DPC - PR 2007;2008;2009, URBS,
IPPUC - Curitiba em Dados - Copa 2014
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração - 2011
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OPERAÇÃO INTEGRAdA - AIFu

Crimes e contravenções
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CRIMES E CONTRAVENÇÕES
TAXAS DE HOMICÍDIOS, CRIMES CONSUMADOS POR TIPO E TOTAL, HOMICÍDIOS
DOLOSOS, LESÃO CORPORAL, CRIME POR AMEAÇA, FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS,
FURTOS E ROUBOS CONSUMADOS E ESTELIONATO (EM 100.000 HABITANTES)

*Se faz necessária a diferenciação entre local de residência e local de ocorrência por haverem casos em que o incidente ocorre em um determinado
local e a vitíma é atendida ,e vem a falecer, em outro munícipio, ficando registrado o local onde ocorreu o óbito e não o indicente.
FONTE: SIM/SVS/MS - Instituto Sangari/MJ - SMS, SESP, BOU, Polícia Civil - 2009, IPPUC - Curitiba em Dados
ELABORAÇÃO: IPPuC - Setor de Monitoração - 2011
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Fazem parte desta área quinze indicadores. Apenas dois deles não têm informações
além dos anos 2000: Taxa de Crimes Consumados Contra a Administração Pública e a Taxa
de Crime por Ameaça. Os demais indicadores têm informações de outras décadas.
Curitiba, assim como outras grandes cidades brasileiras, vem apresentando números
crescentes de homicídios. A Taxa de Homícidios por residência da vítima praticamente dobrou
do início dos anos 90 para o final dos anos 2000. Desde a década de 70, o crescimento foi de
quase 465%.
A Taxa de homícidios na população total de acordo com o local de ocorrência do crime
tem informações desde a década de 90. O crescimento foi de aproximandamente 120%.
A Taxa de homícidios na população de 15 a 24 anos também conta apenas com números
a partir da década de 90. O crescimento constatado neste indicador supera os 180%.
As Taxas de Crimes Consumados contra: Pessoas, Patrimônio e Costumes apresentaram
aumento. Não há informações sobre Crimes Contra a Administração Pública nas décadas
anteriores.
A Taxa de Crimes Consumados Contra Pessoas apresentou aumento superior à 432%.
Já a taxa que mede os Crimes Consumados Contra o Patrimônio apresentou um
aumento de 683,2%.
E os Crimes Consumados Contra os Costumes (atentado violento ao pudor, estupro,
etc.) registraram um aumento superior a 420%.
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O indicador Taxa Total de Crimes Consumados apresentou um crescimento de
133,72%.
Se for levada em conta a evolução da percentagem de cada tipo de crime em relação ao
total, teremos um panorama diferente:
A Taxa de Crimes Consumados Contra Pessoas aumentou sua participação dentro do
Total de Crimes Consumados.
Os Crimes Consumados Contra os Costumes apresentou um pequeno aumento.
A Taxa de Crimes Contra o Patrimônio diminuiu sua participação no Total de Crimes
Consumados em 15,99%.

TAXA TOTAL DE CRIMES CONSUMADOS (EM 100.000 HABITANTES) - 1970 A 2009

FONTE: SESP, BOU, Polícia Civil - 2009 /Curtiba em Dados - Principais Crimes Praticados em
Curitiba - 1986 a 2001
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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PORCENTAGEM DA TAXA DE CRIMES CONSUMADOS POR TIPO - 1990 A 1999

CRImES CONSumAdOS CONTRA PESSOAS
CRImES CONSumAdOS CONTRA O PATRImÔNIO

FONTE: SESP, BOU, Polícia Civil- 2009, Curtiba em Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

CRImES CONSumAdOS CONTRA OS COSTumES

PARTICIPAÇÃO dE TIPOS dE CRImES CONSumAdOS - 2000 A 2009

CRImES CONSumAdOS CONTRA PESSOAS
CRImES CONSumAdOS CONTRA O PATRImÔNIO
CRImES CONSumAdOS CONTRA OS COSTumES

FONTE: SESP, BOU, Polícia Civil- 2009, Curtiba em Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

CRImES CONSumAdOS CONTRA A
AdmINISTRAÇÃO PÚBLICA
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A Taxa de Homicídios Dolosos apresentou crescimento aproximado de 84% da década
de 1980 a 2000.
O gráfico Taxa de Lesão Corporal traz números desde a década de 80, apresentando
um aumento de 53%.
TAXA DE HOMICÍDIOS DOLOSOS (EM 100.000 HABITANTES) - 1970 A 2009

FONTE: SESP, BOU, Polícia Civil- 2009 /Curtiba em Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

TAXA DE LESÃO CORPORAL (EM 100.000 HABITANTES) - 1970 A 2009

FONTE: SESP, BOU, Polícia Civil- 2009 /Curtiba em Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Nesta área, Taxa de Furtos e Roubos de Veículos foi o único indicador a apresentar
desempenho positivo, com redução de 28,88%.
O indicador Taxa de Roubos Consumados teve aumento de 8%, já o indicador Taxa de
Furtos Consumados teve aumento superior a 100%, e o indicador Taxa de Estelionatos, por
sua vez, teve um aumento de mais de 250%.

TAXA dE FuRTOS E ROuBOS dE VEÍCuLOS
(EM 100.000 HABITANTES) - 1970 A 2009

FONTE: SESP, BOU, Polícia Civil- 2009, Curtiba em Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

TAXA dE FuRTOS E ROuBOS CONSumAdOS
E TAXA dE ESTELIONATO
(EM 100.000 HABITANTES) - 1970 A 2009

FONTE: SESP, BOU, Polícia Civil- 2009, Curtiba em Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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AV. VISCONdE dE GuARAPuAVA

Trânsito
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TRÂNSITO
TAXAS DE ATROPELAMENTOS, MORTOS NO LOCAL, HOMICÍDIOS CULPOSOS NO
TRÂNSITO, MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO E ACIDENTES DE TRÂNSITO

FONTE: SIM/SVS/MS - SMS, URBS, IPPUC - Curitiba em Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração - 2010

Fazem parte desta área seis indicadores. Exceção feita à Taxa de Homicídios Culposos
no Trânsito que não tem dados para comparação, os demais apresentaram evolução positiva
ao longo das décadas, com redução expressiva de todos os indicadores. Esses dados tornamse mais relevantes, ainda, levando-se em consideração tanto o aumento da população da
cidade ao longo das décadas, quanto o da frota automotiva. Podem ser apontados como
fatores que contribuíram para esta melhoria tanto as campanhas para educação no trânsito,
criadas pela Prefeitura Municipal de Curitiba e URBS nos anos 90 , como a maior fiscalização
exercida pela Diretoria de Trânsito - DIRETRAN.
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Este indicador apresenta dados desde a década de 70. Houve uma redução de cerca
de 50,9% no taxa de mortalidade por atropelamento na cidade nos últimos 30 anos, tendo a
década de 80 apresentado o maior percentual desta taxa.

TAXA DE ATROPELAMENTO (EM 100.000 HABITANTES) - 1970 A 2009

FONTE: Curtiba em Dados série histórica de 1979 a 2007
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

TAXA DE MORTOS NO LOCAL DO ACIDENTE (EM 10.000 VEÍCULOS) - 1970 A 2009

FONTE: Banco de Dados - IPPUC
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2011
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Observa-se uma melhoria considerável no indicador Taxa de Mortos no Local, ou seja,
redução da violência dos acidentes registrados. Essa redução foi de 86,3%. Sua importância
cresce, também quando se analisa o índice de motorização da cidade que passou de 4,52
pessoas por veículo, na década de 70, para 1,66 pessoas por veículo em 2009.
Entre as décadas de 70 e 80 houve um aumento de 36,3% na Taxa de Mortalidade
Geral por Acidentes de Trânsito. Essa taxa, ao longo das duas últimas décadas, apresentou
uma redução de aproximadamente 57%, como resultado de ações contínuas e integradas dos
orgãos e entidades públicas.

TAXA dE mORTALIdAdE POR ACIdENTES dE TRÂNSITO
(EM 100.000 HABITANTES) - 1970 A 2009

FONTE: SMS; IPPUC/Banco de Dados
ELABORAÇÃO: Monitoração - 2011
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Um indicador que aparecia em ascenção até a decada de 90, a Taxa de Acidentes de
Trânsito (em 100 mil habitantes) apresentou na última década uma redução de 16,6%. Se
a análise levar em consideração o crescimento da frota de veículos neste mesmo período, a
redução verificada torna-se ainda mais significativa.
Outro dado que confirma esta tendência descendente nos acidentes de trânsito é a Taxa de
Acidentes por 10 mil veículos. A redução da década de 80 para cá foi de aproximadamente 36%.

TAXA dE ACIdENTES dE TRÂNSITO
(EM 100.000 HABITANTES E EM 10.000 VEÍCULOS) - 1970 A 2009

FONTE: SMS; IPPUC/Banco de Dados
ELABORAÇÃO: Monitoração - 2011
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POLÍCIA mILITAR

Ação policial e defesa civil
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AÇÃO POLICIAL E dEFESA CIVIL
NÚMERO DE: INQUÉRITOS INSTAURADOS, INQUÉRITOS CONCLUÍDOS, OCORRÊNCIAS
ATENDIDAS PELA GUARDA MUNICIPAL E OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA DEFESA
CIVIL, E TAXA DE RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS FURTADOS/ROUBADOS

FONTE: Relatório Anual do GAP/DPC - PR 2007;2008;2009; SESP, BOU, Polícia Civil, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2011

Exceto o indicador referente ao percentual de veículos recuperados, não existem
informações de décadas anteriores aos anos 2000 sobre as ações policiais - militar, civil
e guarda municipal. Apesar disso, as informações foram mantidas por sua relevância
para que sejam medidas a partir de agora, funcionando como V0 dessa avaliação.
No entanto, a título de ilustração, foi feito gráfico demostrando o desempenho de dois
indicadores da área referentes aos últimos anos da década de 2000: Número de Inquéritos
Instaurados e Número de Inquéritos Concluídos, que apresentaram desempenho positivo.
Os Números de Inquéritos - tanto Instaurados, como Concluídos - vêm aumentando,
indicando uma maior eficácia das ações policiais.
O percentual de Veículos Furtados e/ou Roubados Recuperados apresenta uma queda
de cerca de 68% no número de recuperações.
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NÚMERO DE INQUÉRITOS INSTAURADOS E
NÚMERO DE INQUÉRITOS CONCLUÍDOS - 2004 A 2009

FONTE: Relatório Anual do GAP/DPC - PR - 2007 - 2008 - 2009, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2011

TAXA DE RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS/FURTADOS (%) - 1970 A 2009

FONTE: SESP, BOU. Polícia Civil-2009
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2011
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GuARdA muNICIPAL dE CuRITIBA

Infraestrutura
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INFRAESTRuTuRA
TAXA DE EFETIVO DE POLICIAIS CIVIS, MILITARES, GUARDAS MUNICIPAIS E CORPO
DE BOMBEIROS; CÂMERAS DE MONITORAMENTO; E NÚMERO DE MÓDULOS DE
DEFESA SOCIAL, DISTRITOS POLICIAIS, DELEGACIAS E CIAS DA POLÍCIA MILITAR

FONTE: Polícia Civil - GARH - 2007, IPPUC - Copa 2014
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2011

Foram utilizados nove indicadores para avaliar a infraestrutura da Segurança Pública e
da Defesa Civil em Curitiba. Não existem, no entanto, dados disponíveis para outras décadas
que permitam a avaliação desta área. Os indicadores foram mantidos por sua relevância e
para que componham o V0.
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GUARDA MUNUCIPAL - RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
A
DE SEGURANÇA
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LARGO DA ORDEM - GUARDA MUNICIPAL

Índice de desenvolvimento da
segurança e defesa civil

Método Genebrino 2009
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GuARdA muNICIPAL - PALESTRAS EduCATIVAS
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A metodologia utilizada é a Genebrino ou Distancial. Os trabalhos iniciaram com
a identificação dos indicadores que poderiam medir o desempenho da cidade a partir de
diretrizes gerais apresentadas pelo Plano Setorial. O resultado desse trabalho e dos grupos
de discussões montados dentro do IPPUC – Supervisão de Informações e Supervisão de
Planejamento – com a participação de especialistas de outras secretarias resultou em três
grandes grupos de indicadores: de resultados, de infraestrutura e de processo.
Neste primeiro momento, por dificuldades na obtenção de informações dos indicadores
de processo, optou-se por avaliar os indicadores de resultado e de infraestrutura. A implantação
de um Sistema de Informações – em elaboração pelo IPPUC, ICI e Sala de Situação do
Gabinete do Prefeito – permitirá ampliar essa avaliação também para os indicadores de
processo.
MÉTODO GENEBRINO OU DISTANCIAL
Os Planos Setoriais contam com um determinado número de indicadores, que podem
ser arranjados dentro de outros grupos e assim sucessivamente. Seja qual for este indicador,
neste texto ele será denotado por Y, e ainda admite-se que um determinado grupo conte com
i = 1, 2, ..., n indicadores.
Após definir os indicadores, a aplicação do Método Distancial é direta usando a
seguinte fórmula básica para cada indicador.
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onde:

Índice Parcial

representa o indicador
observado

o limiar mínimo

o limiar máximo

Observa-se que o índice calculado varia entre 0 (zero) e 100(cem), obtendo-se o primeiro
valor quando o nível observado coincide com o limiar mínimo estabelecido, e o segundo,
quando o valor observado coincide com o limiar máximo.
Uma questão chave para a aplicação do Método é a definição destes limiares, Sliwiany,
(1997), propõe algumas alternativas:
1. Critério Estatístico - média dos melhores e piores valores encontrados com um corte
de 20% dos bairros com melhor desempenho e 20% com pior desempenho,
quando os indicadores estão desagregados por bairro.
2. Critério de planejamento – alguns limiares principalmente os ótimos (máximos), são
determinados através de metas de variados programas.
3. Critério comparativo – os limiares são definidos com base na prática de outros países
ou regiões mais desenvolvidas.
4. Método Delfick – os limiares são firmados segundo consenso e validação de
especialistas.
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Estabelecidos os limiares, e aplicando a fórmula (1) tem-se o valor padronizado para
aquele indicador. O próximo passo é agrupar todos os indicadores de um determinado grupo,
para formar um índice grupal que é obtido através da média aritmética simples dos índices
parciais do grupo:

(2)

onde:

índice grupal

número de medidores representantes
aceitos para a caracterização estatística
do nível de satisfação do grupo de
necessidades sociais.

A fórmula (2) será aplicada para cada um dos grupos de indicadores propostos.
Para obtenção do índice sintético, ou seja o alcance do índice de satisfação de todos os
grupos de necessidades sociais, calcula-se a média aritmética dos índices grupais, conforme
a fórmula (3) a seguir:

(3)

onde:

índice sintético.

número de grupos de necessidades
sociais.
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Para aplicação do Método Genebrino ou Distancial foram utilizados 24 dos 35 indicadores
escolhidos. Essa redução ocorreu em função de não haver informações históricas e/ou
referências nacionais ou internacionais largamente utilizadas para elaboração dos limiares pior e melhor valores.
Como o método classifica o desempenho - valor empírico - conforme a distância que o
dado real está da melhor situação possível, os resultados foram divididos em cinco faixas de
satisfação, a saber:

A avaliação geral, ou seja, o índice sintético para a Segurança e Defesa Civil de Curitiba
chegou a 55,35% de satisfação, classificado na tabela de desempenho como “bom”.
O método permitiu, também, encontrar índices grupais, ou seja, qualificar o desempenho
por grupos:
Crimes e Contravenções - REGULAR - o índice foi de 33,66% de satisfação.
Trânsito - EXCELENTE - o índice foi de 85,70% de satisfação.
Ação Policial e Defesa Civil - BOM - o índice foi de 46,71% de satisfação.

39

Para os casos em que foi possível fazer comparações com outras capitais brasileiras
foram selecionadas as seguintes cidades: Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia,
Porto Alegre e Salvador . As demais comparações foram feitas com as AISP (Áreas Integradas

de Segurança Pública do Estado do Paraná - macrorregiões compostas por alguns municípios
vizinhos) de São José dos Pinhais, Londrina e Foz do Iguaçu.
O índice de Crimes e Contravenções foi classificado como regular. A falta de um sistema
nacional unificado de indicadores para segurança impediu uma comparação precisa com as
demais capitais brasileiras na maior parte dos indicadores. Em função disso, a maior parte dos
indicadores deste eixo foi comparada com algumas AISP. Essa comparação só foi possível
porque foram utilizadas taxas por 100 mil habitantes. Elas podem, no entanto, apresentar
algumas pequenas distorções.
A avaliação do Trânsito em Curitiba foi considerada ótima. Com exceção de um indicador
que utilizou capitais brasileiras como limiares, todos os demais utilizaram o desempenho
histórico da cidade como forma de comparação.
A Ação Policial e a Defesa Cívil obtiveram um resultado bom. Apenas um indicador foi
comparado com as cinco capitais brasileiras escolhidas, os demais utilizaram os números do
desempenho histórico da cidade como limiares.

GuARdA muNICIPAL
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QUADRO GERAL DOS ÍNDICES DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
ANÁLISE MULTICÊNTRICA - CIDADE DE CURITIBA - 2009

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, OMS, AISP
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2011
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CENTRAL dE mONITORAmENTO

42

GRuPO dE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Crimes e contravenções
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CRImES E CONTRAVENÇÕES

FONTE: Relatório de Atividades - Implantação do Sistema Único de Segurança Pública
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2011
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Para o cálculo do índice de crimes e contravenções foram utilizados dados da Secretaria
Municipal de Saúde, do Relatório de Atividades do Sistema Único de Segurança da Secretaria
de Estado da Segurança Pública e do Sistema de Boletim de Ocorrências Unificado. Os
limiares de melhores e piores valores foram definidos a partir da comparação do valor empírico
de Curitiba com o grupo de capitais, utilizadas também na área social, que são: Brasília,
Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Porto Alegre e Salvador e três AISP: São José dos
Pinhais, Foz do Iguaçu e Londrina.
O índice grupal de crimes e contravenções é de 33,66%, considerado regular.
Os índices parciais das Taxas de Homicídios na População Total por residência da vítima
e por local de ocorrência, e na População de 15 a 24 anos, foram obtidos utilizando-se a taxa
de 10 homicídios/100.000 habitantes como melhor valor - por ser o máximo tolerado pela OMS
- e o pior valor para os três indicadores foi encontrado em Salvador.
Para o indicador Taxa de Crimes Consumados Contra a Pessoa utilizou-se como melhor
valor o encontrado na AISP de Foz do Iguaçu e o pior na AISP da Região Metropolitana de
Curitiba.
Já a Taxa de Crimes Consumados Contra o Patrimônio foi obtido com a definição do
melhor limiar na AISP de Foz do Iguaçu e o pior na de Curitiba.
No que diz respeito a Taxa de Crimes Consumados Contra os Costumes foi utilizado
como melhor valor o encontrado na Região Metropolitana de Curitiba - RMC e o pior valor na
de Foz do Iguaçu.
Para calcular Taxa de Crimes Consumados Contra a Administração Pública foi utilizado
como melhor valor o da AISP de Foz do Iguaçu e pior na de Curitiba.
A Taxa do Total de Crimes Consumados teve como pior valor o da AISP de Curitiba e o
melhor na de Foz do Iguaçu.
A melhor Taxa de Homicídios Dolosos foi encontrada na AISP de Londrina e a pior na
da RMC.
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No entanto, a AISP da Região Metropolitana de Curitiba aparece com o melhor valor
para a Taxa de Homicídios Culposos no Trânsito, ao passo que a região de Londrina tem o
pior valor.
Tanto a Taxa de Lesão Corporal como a de Crime por Ameaça, tiveram os mesmos
limiares: melhor valor para a Área Integrada de Segurança Pública de Foz do Iguaçu e pior
para a da RMC.
Para calcular a Taxa de Furtos e Roubos de Veículos foi feita a comparação com outras
capitais brasileiras, tendo obtido o melhor valor a cidade de Salvador, e o pior a cidade de
Porto Alegre.
Por fim, os últimos três indicadores (Taxa de Roubos Consumados, Taxa de Furtos
Consumados e Taxa de Estelionatos) tiveram os mesmos limiares: AISP de Foz do Iguaçu
como melhor valor e Curitiba como o pior.
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CuRITIBA TRÂNSITO

Trânsito
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TRÂNSITO

FONTE: SMS - Secretaria Municipal de Saúde
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2011

O índice grupal para a área Trânsito é de 85,70% de satisfação, considerado
excelente.
É importante ressaltar que a taxa de motorização (população/número de veículos) é a
mais alta da história da cidade, com um veículo para cada 1,66 habitantes.
Dois indicadores obtiveram 100% de satisfação, Taxa de Atropelamentos (em 100 mil
habitantes) e Taxa de Acidentes de Trânsito (em 10 mil veículos), tendo sido utilizados dados
históricos da cidade como limiares.
Outro indicador que teve desempenho excelente foi a Taxa de Mortos no Local (em 10
mil veículos), tendo como cálculo o histórico da cidade para classificar o melhor e pior valor.
A Taxa de Mortalidade em Acidentes de Trânsito (em 100 mil habitantes) teve um índice
ótimo, tendo sido comparada com a cidade de Salvador e Goiânia, como melhor e pior valores,
respectivamente.
Um valor ótimo alcançado por Curitiba foi a Taxa de Acidentes de Trânsito (em 100
mil habitantes), usando como limiares os valores do Município registrados ao longo das
décadas.
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CuRITIBA TRÂNSITO BR 316
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CIA dA POLÍCIA mILITAR

Ação policial e defesa civil
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AÇÃO POLICIAL E dEFESA CIVIL

FONTE: Polícia Civil - GARH
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2011

Para análise dessa área foram utilizados três indicadores - Taxa de Recuperação de
Veículos Furtados/Roubados, Número de Ocorrências Atendidas pela Guarda Municipal
e Número de Ocorrências Atendidas pela Defesa Civil. O índice grupal foi de 46,71% de
satisfação.
A Taxa de Recuperação de Veículos Furtados/Roubados deixa a desejar em Curitiba,
tendo sido o pior valor dentre as capitais brasileiras comparadas. O melhor valor foi o de
Campo Grande.
Para os dois últimos indicadores, a definição de melhor e pior valor foi feita pelos
resultados históricos. A adoção do maior número de ocorrências como melhor valor, objetiva
apenas medir a atuação, tanto da Guarda Municipal como da Defesa Civil, no cumprimento de
suas atribuições de atendimento às solicitações da população de acordo com suas respectivas
competências.
No caso do número de ocorrências atendidas pela Guarda Municipal os dados foram
registrados por bairros da cidade o que permite uma análise dos locais de maior concentração
de ocorrências, como demonstrado no mapa a seguir, onde verificamos que 26 bairros (35%)
registraram número de ocorrências acima da média da cidade.

51

MAPA DAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARDA MUNICIPAL, POR BAIRRO - 2009

01-CENTRO
02-SÃO FRANCISCO
03-CENTRO CÍVICO
04-ALTO dA GLÓRIA
05-ALTO dA RuA XV
06-CRISTO REI
07-JARDIM BOTÂNICO
08-REBOUÇAS
09-ÁGUA VERDE
10-BATEL
11-BIGORRILHO
12-MERCÊS
13-BOm RETIRO
14-AHÚ
15-JUVEVÊ
16-CABRAL
17-HuGO LANGE
18-JARDIM SOCIAL
19-TARumÃ
20-CAPÃO dA ImBuIA
21-CAJURU
22-JARDIM DAS AMÉRICAS
23-GuABIROTuBA
24-PRAdO VELHO
25-PAROLIN
26-GuAÍRA
27-PORTÃO
28-VILA IZABEL
29-SEMINÁRIO
30-CAMPINA DO SIQUEIRA
31-VISTA ALEGRE
32-PILARZINHO
33-SÃO LOuRENÇO
34-BOA VISTA
35-BACACHERI
36-BAIRRO ALTO
37-uBERABA
38-HAUER

39-FANNY
40-LINdÓIA
41-NOVO muNdO
42-FAZENDINHA
43-SANTA QUITÉRIA
44-CAmPO COmPRIdO
45-MOSSUNGUÊ
46-SANTO INÁCIO
47-CASCATINHA
48-SÃO JOÃO
49-TABOÃO
50-ABRANCHES
51-CACHOEIRA
52-BARREIRINHA
53-SANTA CÂNdIdA
54-TINGuI
55-ATuBA
56-BOQUEIRÃO
57-XAXIm
58-CAPÃO RASO
59-ORLEANS
60-SÃO BRAZ
61-BuTIATuVINHA
62-LAMENHA PEQUENA
63-SANTA FELICIdAdE
64-ALTO BOQUEIRÃO
65-SÍTIO CERCAdO
66-PINHEIRINHO
67-SÃO mIGuEL
68-AUGUSTA
69-RIVIERA
70-CAXImBA
71-CAmPO dE SANTANA
72-GANCHINHO
73-UMBARÁ
74-TATUQUARA
75-CIdAdE INduSTRIAL

Média da cidade - 317 ocorrências/ano
acima da média
abaixo da média

FONTE: Guarda Municipal
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2011

52

O mapa ao lado foi apresentado por demonstrar um período atípico quando ocorreram
chuvas intensas na cidade, com precipitação fora do convencional, no ano de 2011.
Pode-se verificar que num curto período de 3 meses a defesa civil atendeu 483
alagamentos, 54 desabamentos, 11 deslizamentos e 20 ocorrências de erosão. Também
foram identificados 51 pontos com risco de desabamento/desmoronamento, 1 de enchente e
1 de enxurrada.
O mapa também demonstra que a área inundável em 1983 (mancha em azul claro)
foi ampliada (mancha na cor lilás) resultante da crescente impermeabilização do solo e
assoreamento do leito dos rios e córregos. As áreas sujeitas à inundação, identificadas pela
defesa civil, estão predominantemente ao longo dos rios Barigui e Iguaçu, coincidindo também
nessas áreas a maioria dos alagamentos, desabamentos e deslizamentos atendidos.

AÇÕES dA dEFESA CIVIL
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mAPA dOS ATENdImENTOS FEITOS PELA dEFESA CIVIL PERÍODO DE 01/01/2011 À 03/04/2011

LEGENdA
ALAGAMENTO - 483
dESABAmENTO - 54
DESLIZAMENTO - 11
ENXuRRAdA - 01
EROSÃO - 20
INUNDAÇÃO/ENCHENTE - 01
RISCO DE DESABAMENTO/DESMORONAMENTO - 51
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE BACIA
PARQUES E PRAÇAS

ÁREA INUNDÁVEL
1983
SUJEITAS

FONTE: GmC - COdS
ELABORAÇÃO: IPPuC - SETOR dE mONITORAÇÃO
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