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APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório tem o objetivo de apresentar os resultados da análise da 

criminalidade no Estado do Amazonas, no período compreendido entre os anos 

de 2011 e 2012, com base nos dados estatísticos da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado do Amazonas. O trabalho foi realizado por uma comissão 

instituída na SSP/AM, cujo objetivo principal foi de construir o diagnóstico da 

criminalidade. Para isso, foram coletadas e analisadas informações criminais 

registradas no banco de dados oficial (INFOPOL, SISP).  

As atividades foram desenvolvidas por profissionais do próprio Sistema de 

Segurança Pública do Estado, cujas habilidades permitiram produzir um 

documento capaz demonstrar a realidade situacional da criminalidade, devendo 

ser utilizado para subsidiar ações tático-operacionais, além de proporcionar à 

gestão pública um instrumento norteador para a adoção de políticas estratégicas, 

adequadas às necessidades de segurança para a sociedade amazonense. 

Outro ponto a ser considerado tem a ver com a possibilidade de o Estado do 

Amazonas se adequar às novas diretrizes nacionais sugeridas pela Secretaria 

Nacional de Segurança Pública – SENASP, que vem desenvolvendo esforços no 

sentido de universalizar a padronização de processos de coleta, tratamento e 

análise de dados criminais, tendo em vista à melhoria da produção do 

conhecimento no âmbito da segurança pública no país. 

Finalmente, a partir do presente diagnóstico, o Amazonas passa a integrar o 

seleto grupo de entes federados imbuídos da missão de criar metodologias 

inovadoras para aferição da criminalidade no Território Nacional. Entende-se que 

isso só ocorrerá no momento em que essas novas maneiras de pensar a 

segurança pública possam ser sociabilizadas com os operadores de todo o 

sistema de segurança. Pois, através dessa interação serão criados novos 

instrumentos capazes de reduzir o tempo de resposta às mais diversas demandas 

relacionadas à segurança pública. Com isso, importantes transformações 

ocorrerão num menor esforço, no momento em que os problemas relacionados ao 

tema exigem cada vez menos força física e mais produção de informação e 



 

conhecimento. É preciso abandonar o emprego do “senso comum”, num tema tão 

complexo como é a criminalidade. Daí que esse relatório significa para o 

Amazonas o primeiro passo ao encontro dessa quebra de paradigma tão 

necessária. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Seja em seu caráter individual ou coletivo, a violência sempre foi uma 

preocupação dos indivíduos. A busca pela paz e a ordem pública permanentes 

tem sido um desafio constante, ainda que impossível, mas muitos foram os 

avanços que permitiram conquistas importantes em prol da paz, que assumiu 

valor primordial nos dias atuais.  

Essas conquistas, do ponto de vista da história demográfica das civilizações, 

constituem um fato relativamente recente, mas elas não ocorreram de forma 

homogênea na população mundial. Muitos países, sobretudo os latino-

americanos, ainda apresentam taxas de mortalidade por violência acima da média 

mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 1,6 milhões de 

pessoas perdem a vida, a cada ano, por causa da violência. Um número ainda 

maior de pessoas é acometido por problemas físicos, sexuais e psicológicos 

relacionados à violência. 

Assim, vivenciar cada fase da vida na sua plenitude ainda é um projeto 

civilizatório incompleto. Há grandes desafios postos, principalmente para os 

países de economias emergentes, onde a mortalidade por causas violentas 

consomem consideráveis anos de vida de crianças e jovens. Nesse aspecto, o 

efeito recai sobre a expectativa de vida da população, que, por conseguinte, 

interfere negativamente no envelhecimento natural e na melhoria da qualidade de 

vida, desejo universal de todos os indivíduos.  

O aumento da mortalidade por homicídio, principalmente de jovens, ao provocar a 

redução na expectativa de vida, empurra para baixo o Índice de Desenvolvimento 

Humano de qualquer região afetada pela epidemia das mortes violentas. Esse 

efeito cascata, por outro lado, provoca vazamentos crônicos no orçamento dos 

governos que são obrigados, a cada ano, a aumentar os gastos em segurança 

pública, no sistema carcerário e em cuidados de saúde.   

Na verdade, o homicídio, consensualmente entendido como a expressão máxima 

da violência, é prática bastante presente em diversas localidades (Brito et al., 
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2004, Nascimento, 2011), em clara inobservância de um dos princípios básicos e 

primordiais dos direitos humanos, que é o direito à vida. Quando esse direito é 

violado com emprego da violência, o resultado se traduz em crime que agrava o 

estado de bem-estar social e compromete a paz e a ordem pública. Nesse ato, os 

Sistemas de Segurança e de Justiça são chamados a restabelecer o equilíbrio 

social e a manutenção da ordem pública. 

As ações do Sistema de Segurança Pública, quase sempre antecedem às da 

Justiça. Como sistema, nesse caso, de primeira ordem, o Sistema de Segurança 

tem a responsabilidade da manutenção da paz enquanto ao Sistema de Justiça 

compete a promoção e a difusão da justiça. Nesse aspecto, ao primeiro cabe uma 

tarefa gigantesca, pra não dizer de dimensões planetárias e extremamente difícil 

diante das fragilidades históricas das questões estruturais vigentes nos Estados 

brasileiros.  

Assim, as soluções propostas pelos sistemas de segurança pública em suas 

várias esferas governamentais, nas mais diversas localidades, não tem se 

mostrado eficazes. Muitos estudiosos do tema têm demonstrado que a eficácia 

passa por programas e estratégias de segurança baseados numa articulação 

multiinstitucional entre Estado e sociedade (Sherman, 1997; Short, 1997; 

Greenwood, Model e Rydell, 1996; Felson e Clarke, 1997; Beato, 1999). As 

demandas públicas de caráter social, na maioria das vezes, não atendem de 

maneira satisfatória a população, sobretudo de crianças e jovens, e,com o passar 

do tempo, a ineficiência de tais políticas passa a exigir soluções cada vez mais 

complexas do setor de segurança que necessita de diagnósticos mais detalhados 

que indiquem as causalidades dos diversos tipos de desequilíbrios sociais que 

resultam nas ocorrências criminais. 

As Secretarias de Segurança Pública (ou defesa social), em vários Estados da 

Federação tem buscado elaborar diagnósticos da criminalidade em suas áreas de 

ação, tendo em vista identificar os principais fatores que resultam na ocorrência 

do crime em suas circunscrições para, a partir de uma visão holística, desenvolver 

ações integradas com outras instituições ligadas direta e indiretamente à 

segurança pública, buscando adotar políticas específicas e adequadas às 

realidades locais. 
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No entanto, o acelerado processo de urbanização experimentado nas últimas 

décadas tem provocado maior concentração populacional nos centros urbanos e 

tem exigido cada vez mais eficiência na capacidade de gestão dos governos, 

especialmente no que diz respeito à oferta de bens públicos capazes de melhorar 

as condições de vida da população. Em regiões menos adensadas e com difícil 

acesso, como acontece na Região Norte do Brasil, onde os fatores distância, 

isolamento e dificuldade de acesso estão presentes, há um esforço maior para a 

promoção do bem-estar social. No Estado do Amazonas esses fatores são 

históricos e estão sempre conjugados dificultando a aplicação, principalmente, de 

políticas de saúde e segurança. 

Desde 1980 e, mais adiante com o processo de redemocratização do Brasil, a 

partir de meados da década de 1980, tem-se o início de uma maior presença das 

questões de segurança no debate público, devido ao aumento da criminalidade 

que paulatinamente foi ganhando visibilidade e importância nos debates políticos 

e na mídia. Assim, paradoxalmente a tão sonhada democracia brasileira festejada 

com samba, suor e cerveja, teve que enfrentar uma situação de debate interno 

sobre a forma de como prevenir e controlar o crime. Os debates, ainda que 

tardios, pois somente depois de quase 15 anos do “viva a democracia brasileira” é 

que efetivamente o Estado Brasileiro, após a criação do Plano Nacional de 

Segurança Pública – PNSP, em junho de 2000, abandona o discurso em favor de 

ações práticas, ainda que embrionárias.  

Enquanto isso, durante essa fase, o Estado do Amazonas em meio às fragilidades 

econômicas e sociais passa a ter de enfrentar peremptoriamente também as 

questões relacionadas ao aumento da criminalidade. Se por um lado a falta de 

saneamento básico, alta mortalidade infantil, déficit habitacional, debilidade do 

sistema energético, precariedade do sistema de transporte, baixas taxas de 

escolarização, baixo nível de qualificação profissional, precariedade do sistema 

de saúde (falta de hospitais, leitos, remédios e médicos) eram desafios já 

estabelecidos, por outro lado o medo da violência crescente, a cada momento 

encetado na consciência coletiva, principalmente dos residentes em Manaus, 

passava a fazer parte da agenda dos governos instituídos no Estado.  
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Alguns desses problemas foram atenuados ao longo do tempo. Por exemplo, 

houve redução das taxas de mortalidade infantil, mas grande parte das crianças 

nascidas no período de transição democrática e, mais adiante, na década de 

1990, que sobreviveu à batalha da infância, agora, infelizmente, está a enfrentar 

os desafios da sobrevivência na juventude diante da mortalidade por violência. 

Esse exemplo, somado aos problemas citados anteriormente aumentam a 

demanda por bens públicos e impactam na capacidade da oferta governamental 

desses bens e serviços. Nesse momento a gestão governamental entra em xeque 

diante do dilema das prioridades. As decisões de onde prioritariamente aplicar os 

recursos, já escassos, necessita de um diagnóstico rápido, preciso, confiável e 

exeqüível.  

É diante dessas preocupações que esse relatório, resultado de um esforço 

conjunto dos órgãos do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, ainda que 

se trate de um trabalho seminal, busca responder questões elementares de forma 

bastante simples, distante da falácia e da capciosidade que muitas vezes põe em 

risco a tomada de decisão dos gestores do Sistema de Segurança Pública do 

Estado do Amazonas. Assim, esse estudo se alinha às preocupações 

governamentais, pois, a Segurança Pública é hoje um dos principais temas da 

agenda do Governo do Estado do Amazonas.  

Este trabalho tem dois objetivos. Em primeiro lugar, estabelecer um quadro para a 

interpretação do fenômeno da criminalidade no Estado do Amazonas, 

identificando o cenário atual e as necessidades mais prementes relacionadas aos 

problemas locais que possam melhorar as respostas às políticas públicas. 

Segundo, identificar problemas de diferentes magnitudes relacionados aos 

processos estabelecidos nas rotinas que acabam por interferir na qualidade e 

confiabilidade das informações prestadas pelos operadores do Sistema de 

Segurança Pública do Estado do Amazonas.  

Este relatório constitui um contributo para o estudo da Segurança Pública no 

Amazonas, através do desenvolvimento de um diagnóstico em cinco categorias 

criminais: 1) crimes contra a pessoa, 2) crimes contra o patrimônio, 3) crimes 

contra a dignidade sexual, 4) drogas e 5) armas de fogo apreendidas e 

localização de veículos. Nele, há uma breve comparação dos diferenciais no 
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tempo e no espaço dessas categorias o que identifica os níveis de gravidade de 

cada fenômeno em relação as Zonas Administrativas e bairros de Manaus. 

Finalmente, existem grandes desafios a serem enfrentados no curto e médio 

prazo para, assim, implantar medidas de prevenção e controle do crime. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO AMAZONAS 

2.1 Aspectos Gerais 

O Estado do Amazonas é formado por 62 municípios. Juntos, esses municípios 

compõem a maior Unidade da Federação. Mantém extensa fronteira com 

Colômbia, Venezuela e Peru e importantes divisas com os Estados de Roraima, 

Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre. 

Uma de suas características históricas mais marcantes é a sua densidade 

populacional atrelada aos recortes fluviais que se estendem por todo o seu 

território, formando uma gigantesca bacia hidrográfica. Sua capital, Manaus, após 

décadas de desenvolvimento, concentra mais da metade da população de todo o 

Estado. 

Gráfico 01 – Concentração proporcional da população do Estado do 
Amazonas (Manaus e Demais municípios), segundo os anos censitários. 
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Em 1900, cerca de 80% da população amazonense residia nos municípios do 

interior do Estado do Amazonas e apenas 20 % vivia em Manaus. Atualmente, 

mais de 50% de toda a população amazonense está concentrada em Manaus. 

Para melhor compreensão dessa elevada concentração populacional no espaço 

urbano de Manaus, observada nas últimas décadas, é necessária a observação 

dos vários processos ocorridos a partir da implantação da Zona Franca de 

Manaus (ZFM). 

Em sua fase inicial, a ZFM constituiu-se em forte atrativo para consumidores 

brasileiros da região e de fora dela. Estes consumidores chegavam a Manaus, 

provenientes de vários estados brasileiros, para adquirir bens de consumo 

importados, de baixo preço e de excelente qualidade. O centro comercial de 

Manaus, nessa primeira fase, foi estimulado pelo aquecimento das transações 

comerciais, que impulsionou o crescimento do setor de serviços (hotéis, 

restaurantes, bares, transportes, etc). As atividades industriais nessa época ainda 

estavam em processo de gestação (Vergolino e Gomes, 2004, p. 461; 

Nascimento, 2011). 

Nessa primeira fase, centrada nos anos 1970, com a economia estimulada pelas 

atividades do terceiro setor, Manaus passou a expandir-se no sentido norte, com 

a construção de grandes conjuntos residenciais para atender à crescente 

demanda habitacional, induzida pela forte migração de trabalhadores 

provenientes de outros estados.  Essa migração foi determinante em todo esse 

processo de concentração urbana. Um grande contingente populacional de 

origem interiorana, sem qualificação profissional, passou a ocupar as margens 

dos igarapés e áreas particulares das zonas Norte e Leste. Foi nessa década, 

conforme mostra a TAB. 01, que ocorreu o maior incremento populacional em 

Manaus (Bentes, 1983; Melo e Moura, 1990; Nascimento, 2011).  

Em 1980, após a primeira década de progresso, crescimento econômico e 

demográfico, a população praticamente dobrou de tamanho e chegou aos 633 mil 

habitantes.  No decorrer da década de 1980, Manaus passou a enfrentar os 

problemas provenientes das crises de produção e da falta de investimentos, aliás, 

observados em todo o país. O saldo migratório diminuiu e a população cresceu 
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menos que nos anos 1970, embora ainda com uma taxa bastante elevadade 4,3% 

ao ano (Nascimento, 2011). 

Em 1991, Manaus já contava com mais de 1 milhão de habitantes e concentrava 

44% da população do Estado. As demandas por bens públicos se espalharam, na 

medida em que também se expandiram os núcleos habitacionais formados pelos 

novos bairros. A Zona Leste consolidava-se como a mais populosa do município, 

até ser superada posteriormente pela Zona Norte. Consolidaram-se também os 

problemas causados pela desorganização da ocupação do solo urbano do 

município, que contribuíram decisivamente para o aumento da segregação 

econômica, social, cultural e espacial da maioria da população, que, de igual 

modo, se alinha às características marcantes das áreas urbanas brasileiras, 

especialmente aquelas que passaram ou passam por fases de acelerado 

crescimento como Manaus. (Grostein, 2001; Nascimento, 2011). 

Segundo o IBGE, a população manauara, em 2000, constituía-se de 1.405.835 

pessoas, concentradas, predominantemente, na Zona Urbana. Os dados indicam 

que 99,35% dos habitantes de Manaus estavam estabelecidos na zona urbana, 

ao passo que 0,65% (9.072 habitantes) residiam na zona rural do município. O 

elevado crescimento verificado a partir da década de 1960 deve-se à forte 

migração ocasionada pela implantação do modelo de crescimento econômico 

industrial em Manaus, além das altas taxas de fecundidade da população, 

prevalecentes pelo menos até os anos oitenta (Nascimento, 2011). 

Dados do censo 2010 mostraram um incremento populacional de 396.690 

habitantes entre 2000 e 2010 e um pequeno aumento da concentração urbana em 

Manaus. Com uma população de 1.793.416 pessoas residindo na zona urbana de 

Manaus e 9.109 residindo na Zona Rural do município, a taxa de urbanização 

aumentou para 99,5% (Nascimento, 2011). 
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Tabela 01 – Evolução histórica do crescimento populacional do Estado do 
Amazonas entre 1900 e 2010. 

 
 

A ZFM continua provocando avanços econômicos e sociais bastante significativos 

na economia regional. Ela foi, desde sua implantação, e é, em grande parte, 

responsável pela modernização de Manaus. Com o passar do tempo, após sua 

implantação, nota-se que houve um grande crescimento da produção industrial, 

mesmo quando são consideradas as fases de crise nacional. Houve, além disso, 

um processo de formação de uma nova classe média.  

Por outro lado, pode-se notar a redução das atividades rurais, provocada pelo 

intenso movimento migratório com destino à cidade, além de uma exacerbada 

concentração da produção de bens e serviços em um único sítio urbano; a rápida 

destruição do ecossistema no entorno da cidade, em decorrência da ausência de 

um efetivo processo de planejamento urbano; a concentração da renda pessoal; 

as carências referentes ao saneamento básico, como água potável, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo, somaram-se a problemas como falta de escolas, 

hospitais, médicos (e pronto-socorros), transporte, habitação (atributo das 

invasões), lazer e segurança, provocando um conjunto de seqüelas sobre a 
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população natural e migrante do município (Vergolino e Gomes, 2004, p. 461; 

Nascimento, 2011). 

Hoje a cidade de Manaus está dividida em 63 bairros distribuídos entre sete (07) 

Zonas Administrativas (Centro-Oeste, Centro-Sul, Leste, Norte, Oeste, Sul e 

Rural) que concentram contingentes populacionais bastante heterogêneos. 

Figura 01 – Mapa de distribuição da população urbana, segundo os bairros 
de residência – Manaus, 2012 

 

Os bairros de Cidade Nova, Novo Aleixo e Jorge Teixeira possuem contingentes 

populacionais acima de 100.000 habitantes. Outros dez bairros têm população 

acima de 50.000 e no máximo 100.000 habitantes. Quinze bairros possuem 

população acima de 20 até 50.000. Os 35 bairros restantes possuem populações 

com no máximo 10.000 habitantes. A composição populacional e o peso relativo 

da população de cada bairro nas Zonas Administrativas poderão ser mais bem 

visualizados a seguir. 

ZONA CENTRO-OESTE 

A Zona Centro-Oeste (ZCO) de Manaus concentra uma população em torno de 

154 mil habitantes distribuídos em cinco bairros (Alvorada, Redenção, Da Paz, 
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Dom Pedro I e Planalto). Em toda a zona, o bairro Alvorada concentra maior parte 

da população (43,6%), seguido por Redenção (23,7%). 

Gráfico 02 - Distribuição proporcional da população, por bairro, Zona 
Centro-Oeste, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: IBGE – Estimativas Populacionais, 2012 

 

Os bairros de Dom Pedro I, Planalto e Da Paz, juntos representam cerca de 1/3 

da população de toda a ZCO.  

Esses cinco bairros se conectam por importantes corredores comerciais, com 

destaque para o bairro Alvorada, onde se localiza o maior centro comercial de 

toda essa zona. 

A Zona Centro-Oeste, proporcionalmente, perdeu importância relativa no total da 

população de Manaus. Em 2000 essa zona representava 10,1% da população de 

Manaus, após uma década, em 2010, passou a representar pouco mais de 8% do 

total da população residente nas Zonas Urbanas de Manaus. 

O bairro Alvorada, durante o período de 2000 a 2010 foi o único, em toda a zona, 

que apresentou perdas populacionais. Com taxa de crescimento populacional 

negativa em torno de 0,3% ao ano, esse bairro, que em 2000 detinha 47% do total 

da população dessa zona, alcançou, em 2010, um contingente populacional de 

44% de toda a Zona Centro-Oeste. 

Dos demais bairros, o da Paz foi o que apresentou a maior taxa de crescimento 

populacional anual (2,12%a.a.) no período decenal o que lhe garantiu um 

incremento populacional de cerca de 24% em 2010.Também o Planalto com taxa 
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de crescimento anual girando em torno de 1,98% a.a. obteve quase 22% a mais 

em sua população em 2010. Já os bairros de Dom Pedro, com taxa de 

crescimento anual de 0,73 % a.a. e Redenção com taxa de crescimento de 0,63% 

a.a. tiveram acréscimos populacionais de 7,61% e 6,50%, respectivamente. 

ZONA CENTRO-SUL 

A Zona Centro-Sul (ZCS) de Manaus concentra uma população em torno de 159 

mil habitantes distribuídos em sete bairros (Flores, Parque Dez, Aleixo, Nossa 

Senhora das Graças, Chapada, Adrianópolis e São Geraldo). Pouco mais de 1/3 

da população dessa zona (31,5%) é residente no bairro de Flores e, 

aproximadamente, 1/4 (27%) está concentrada no bairro do Parque Dez. Esses 

dois bairros juntos concentram quase 60% de toda a população da ZCS. 

Gráfico 03 – Distribuição proporcional da população, por bairro, Zona 
Centro-Sul, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: IBGE – Estimativas Populacionais, 2012 

 

O bairro Nossa Senhora das Graças, com 10% da população dessa zona 

destaca-se pelo seu desenvolvimento comercial. Nesse bairro estão localizados 

grandes magazines, lojas, restaurantes e lanchonetes, escritórios e faculdade que 

atraem, todos os dias, um grande e seleto grupo populacional ao local. 

ZONA LESTE 

A Zona Leste (ZL) de Manaus concentra uma população de, aproximadamente, 

466 mil habitantes distribuídos em onze bairros (Jorge Teixeira, São José 
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Operário, Gilberto Mestrinho, Coroado, Tancredo Neves, Zumbi dos Palmares, 

Armando Mendes, Mauazinho, Colônia Antonio Aleixo, Puraquequara e Distrito 

Industrial II). Essa zona possui uma distribuição populacional bastante desigual. O 

bairro de Jorge Teixeira é o que concentra maior população residente, cerca de 

1/4 do total da população de toda a zona administrativa. 

Gráfico 04 – Distribuição proporcional da população, por bairro, Zona Leste, 
2012 

 
Fonte dos dados básicos: IBGE – Estimativas Populacionais, 2012 

 

 

O bairro de São José é o segundo bairro mais populoso. Ele concentra quase 

15% da população, seguido por Gilberto Mestrinho (12,4%), Coroado (11,5%) e 

Tancredo Neves (10,9). Vale ressaltar que esses cinco bairros formam uma 

conurbação onde reside cerca de 350 mil habitantes, o equivalente a 75% de toda 

a população da Zona Leste. Deslocados noutro extremo, formando uma 

população de, aproximadamente, de 118 mil habitantes estão os bairros de Zumbi 

(7,8%), Armando Mendes (6,3%), Mauazinho (5,3%), Colônia Antônio Aleixo (3,7), 

Puraquequara (1,3%) e Distrito Industrial II com uma população bastante rarefeita 

(aprox. 4.000 hab.), equivalente a menos de 1% da população total da Zona 

Leste. 

ZONA NORTE 

A Zona Norte (ZN) de Manaus, com uma população de mais de meio milhão de 

habitantes (521 mil hab.) é a zona administrativa mais populosa de Manaus.  
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Recentemente sofreu uma reestruturação administrativa e aos seis bairros 

oficiais, até então existentes (Cidade Nova, Colônia Terra Nova, Monte das 

Oliveiras, Santa Etelvina, Colônia Santo Antonio e Novo Israel), quatro novos 

bairros foram criados e incorporados a essa zona (Novo Aleixo, Cidade de Deus, 

Nova Cidade e Lago Azul) que passou a ter dez bairros. Mesmo com isso o bairro 

da Cidade Nova continuou sendo o mais populoso (125.985 habitantes) com 

24,2% da população total da ZN, seguido pelo bairro de Novo Aleixo (100.479 

habitantes) com 19,3% da população total residente nessa zona.  

 

Gráfico 05 – Distribuição proporcional da população, por bairro, Zona Norte, 
2012 

 
Fonte dos dados básicos: IBGE – Estimativas Populacionais, 2012 

 

Vale ressaltar que esses dois bairros concentram elevados contingentes 

populacionais, populações estas extremamente superiores àquelas observadas 

em praticamente todos os municípios do Estado do Amazonas, exceto Manaus e, 

o município de Parintins, que hoje tem um quantitativo populacional equivalente 

ao bairro de Novo Aleixo. 

ZONA OESTE 

A Zona Oeste (ZO) de Manaus concentra uma população em torno de 264 mil 

habitantes distribuídos em doze bairros (Compensa, Tarumã, São Jorge, Lírio do 

Vale, Santo Antônio, Nova Esperança, Santo Agostinho, São Raimundo, Tarumã-



 44 

Açu, Vila da Prata, Glória e Ponta Negra). Dentre esses bairros, Compensa 

historicamente se destaca por apresentar uma alta densidade populacional. É no 

bairro da Compensa onde reside cerca de 78.900 habitantes, o que representa 

1/3 da população dessa zona (29,9%).  

 

Gráfico 06 – Distribuição proporcional da população, por bairro, Zona Oeste, 
2012 

 
    Fonte dos dados básicos: IBGE – Estimativas Populacionais, 2012 

 

Com exceção do bairro do Tarumã que detem 11% da população total da ZO, os 

demais bairros concentram população variável em torno de 8,5% e 2,0%. Cabe 

ressaltar que o bairro com menor concentração populacional (2,0%), Ponta Negra, 

é também aquele que se caracteriza como um bairro residencial em franca 

expansão localizado em área nobre da cidade e de alta migração pendular, 

principalmente nos horários noturnos e nos fins de semana quando grande parte 

da população ocupa o entorno do calçadão da praia para se divertir.  

ZONA SUL 

A Zona Sul (ZS) de Manaus concentra uma população em torno de 298 mil 

habitantes distribuídos em dezoito bairros (Japiim, Petrópolis, Centro, 

Cachoeirinha, São Francisco, Educandos, Crespo, Raiz, São Lázaro, Morro da 

Liberdade, Betânia, Praça 14 de Janeiro, Colônia Oliveira Machado, Presidente 

Vargas, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia, Distrito Industrial I e Vila Buriti).  
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Gráfico 07 – Distribuição proporcional da população, por bairro, Zona Sul, 
2012 

 
Fonte dos dados básicos: IBGE – Estimativas Populacionais, 2012 

 

Na Zona Sul é onde está localizado o Centro de Manaus, nesse bairro situa-se o 

maior centro comercial da cidade. Essa característica lhe imprime uma maior 

capacidade de atração populacional temporária para essa área. É para o Centro 

que um grande fluxo de pessoas se desloca todos os dias para trabalho ou para 

compras e isso o torna um bairro diferenciado dos demais. Outros bairros que 

também têm áreas comerciais intensas nesta zona são os bairros de 

Cachoeirinha, Educandos, Betânia e Praça 14 de Janeiro. Vila Buriti e o Distrito 

Industrial I caracterizam-se como os bairros com menor população residente 

(1.900 e 2.800 hab.). O primeiro é na verdade uma vila militar da Marinha do 

Brasil, enquanto que o segundo é uma área que concentra o maior número de 

indústrias e ambos apresentam-se com uma população bastante rarefeita.    

2.2 Considerações Adicionais 

Não há como negar que questões demográficas, como o crescimento 

populacional, não podem ser desconsideradas quando o objetivo é a promoção 

do bem-estar social. Populações grandes impactam em maiores 

responsabilidades dos gestores públicos, maiores demandas por bens públicos e 

maiores oportunidades de crescimento econômico. É preciso aproveitar a “janela 

de oportunidades” provocada pelo “bônus demográfico”. Não há como 
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desperdiçar o momento. Se o desperdício é ocasionado por perdas populacionais 

causadas por mortes plenamente evitáveis, com, por exemplo, mortes infantis, 

que representam perdas de reposição do estoque populacional e mortes 

violentas, que afetam diretamente as idades produtivas economicamente e 

reprodutivas demograficamente, os esforços devem ser redobrados a qualquer 

custo, tanto para o setor de saúde quanto para o setor de segurança pública.  

Se por um lado a demanda por segurança tem aumentado, por outro a demanda 

por saúde tem exigido uma atenção cada vez mais especializada, como é o caso 

da mortalidade infantil. Os dados do Censo Demográfico 2010 mostraram que dos 

1.207 óbitos de crianças antes de completar um ano de idade ocorridos no 

Amazonas, 39% ocorreram em Manaus. 

 

Gráfico 08 – Distribuição proporcional dos óbitos de crianças menores de 1 
ano de idade nos 10 bairros de Manaus com maiores incidências, 2010 

 
Fonte dos dados básicos: IBGE – Censo Demográfico 2010 

 

Os dez bairros com maiores incidências (Jorge Teixeira, Compensa, Cidade 

Nova, Alvorada, Novo Aleixo, Colônia Terra Nova, Nova Cidade, Gilberto 

Mestrinho, Tancredo Neves e Cidade de Deus), juntos, concentram mais de 50% 

do total das mortes (470 óbitos) de crianças nessas idades. 
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Por outro lado, a necessidade de intervenções mais complexas e mais 

especializadas recai nos casos de lesões violentas, onde ocorrem grandes 

vazamentos orçamentários devido a procedimentos plenamente evitáveis, mas 

distantes do setor de saúde. 

Quando se busca observar as condições econômicas dos residentes em Manaus 

evidencia-se situações bastante preocupantes. Ao analisar o rendimento nominal 

mensal per capita por domicilio, em salários mínimos, tem-se no bairro do Jorge 

Teixeira a maior quantidade de domicílios (2.193) sem rendimento. É nesse bairro 

também onde se observou a maior quantidade de domicílios com rendimento per 

capita mensal, com no máximo 1/4 do salário mínimo. Esse bairro ainda se 

manteve a frente dos demais bairros de Manaus com 7.868 domicílios com 

rendimento domiciliar per capita entre 1/4 a 1/2 salário mínimo/mês. 
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3. MÉTODOS E OPERACIONALIZAÇÃO 

3.1 Notas Técnicas e Metodológicas 

Embora se saiba que há uma diversidade de tipologias de crimes que afetam de 

forma negativa a vida das pessoas, este relatório selecionou 12 categorias 

criminais comumente utilizadas para medir o efeito da criminalidade sobre a 

população brasileira. No caso do Estado do Amazonas, algumas categorias, 

diferentemente do que se observa em outros estados do Sul e Sudeste, ainda são 

considerados eventos muito raros, como por exemplo, roubo de carga, explosão 

de caixas eletrônicos e sequestros. Observações desse tipo permitiramavançar 

nos estudos sem perder de vista a necessidade de obedecer parâmetros 

metodológicos eficientes para obtenção de um diagnóstico que proporcione a 

elaboração de um planejamento estratégico  pautado em nossa realidade local. 

Também, em consonância com estudos de outras Unidades da Federação, este 

relatório permitirá, em análises futuras, com mínimos ajustes metodológicos, 

análises comparativas entre o Estado do Amazonas e outros Estados brasileiros. 

Outra observação importante deve ser feita no que se refere à área de 

abrangência desse relatório. Como se viu no capítulo anterior, o Estado do 

Amazonas possui características geográficas peculiaridades que interferem na 

celeridade da transmissão de informações criminais para a capital. Como se sabe, 

a ligação da capital amazonense com a maior parte dos municípios é feita através 

dos rios. Exatamente como afirmara o escritor Leandro Tocantins, que nesses 

lugares “o rio comanda a vida”. Daí que, na maioria das unidades policiais dos 61 

municípios, a tabulação dessas informações é feita manualmente e a transmissão 

desses dados, quando é feita, chega através de navegação fluvial por barcos que, 

dependendo da localidade, pode demorar até semanas.  

Por outro lado, muitas unidades policiais civis e militares ainda padecem com a 

falta de recursos humanos para execução de tarefas dessa natureza. Há uma 

perspectiva de que em breve as delegacias estejam dotadas de condições físicas 
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e materiais para reportar as informações estatísticas on-line para o SISP. No 

entanto, para este relatório, diante da ausência dos dados de registros criminais 

de 2011 e 2012 da maioria dos municípios do interior do Estado do Amazonas, as 

análises criminais se concentraram nos registros de ocorrências da capital do 

Estado do Amazonas. 

Como aproximadamente 90% dos crimes estão concentrados em Manaus,esse 

relatório representa significativamente o universo das ocorrências criminais do 

Estado do Amazonas. 

3.2 Fonte e Organização dos Dados 

Os dados utilizados para esse relatório foram obtidos do Sistema de Informações 

Policiais (INFOPOL/AM) para o período de 2007 a fevereiro de 2012 e do Sistema 

Integrado de Segurança Pública (SISP/AM) a partir de 12/03/2012. Todas as 

informações de ambos os sistemas foram coletadas dos registros de ocorrências 

das delegacias da capital. Vale ressaltar que as ocorrências provenientes de 

atendimentos emergenciais da Polícia Militar registradas no CIOPS, ainda não 

são compartilhadas com as informações das delegacias policiais no banco de 

dados do SISP. Devido à falta de interação das informações provenientes dessas 

duas fontes e, para evitar prováveis duplicidades de ocorrências, sobretudo 

daquelas em que as vítimas também fizeram registro de ocorrência nas 

delegacias distritais e/ou especializadas, optou-se por não levar em consideração, 

nesse primeiro momento, essas informações para efeito de análise nesse 

relatório.  

Os dados populacionais por sexo e idade foram extraídos da base de dados do 

Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS), que 

mantém os resultados dos Censos Demográficos e Estimativas Populacionais 

fornecidos pelo IBGE. Em alguns casos, quando necessário, foram ajustados os 

dados de população para 1º de julho. 

Para efeito metodológico, as informações criminais foram distribuídas em cinco 

grupos. O primeiro, caracterizado pelos crimes contra a pessoa, que agrega 

informações de homicídio doloso tentado, homicídio doloso consumado, lesão 
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corporal dolosa e violência doméstica (lesões). O segundo, crimes contra o 

patrimônio, integra as informações de furto, roubo e latrocínio (roubo seguido de 

morte). O terceiro grupo, crimes contra a dignidade sexual, inclui o estupro e 

estupro de vulnerável. No quarto grupo, drogas, foram agregadas as informações 

sobre tráfico de entorpecentes, porte, posse e uso de entorpecentes e apreensão 

de entorpecentes. Por fim, o último grupo compõe as informações sobre Armas de 

fogo apreendidas e Localização de Veículos. 

Como forma de melhor analisar o fenômeno do crime no espaço urbano da cidade 

de Manaus, algumas naturezas de crime foram desagregadas em três categorias:  

a) furto em residências;  

b) furto em estabelecimentos comerciais; 

c) furto em via pública. 

Nesse estudo ainda foi possível verificar alguns resultados com relação aos 

atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Nesse 

caso, as informações contidas nesse relatório foram provenientes da 

Coordenadoria de estatística do Corpo de Bombeiros Militar. 

3.3 Métodos e Operacionalização 

Inicialmente foram coletados os números absolutos das ocorrências e de vítimas 

de cada um dos grupos analisados. A fim de minimizar os efeitos de possíveis 

flutuações aleatórias nos resultados, nas análises de tendência, trabalhou-se com 

médias móveis trimestrais dos crimes. Em alguns casos, quando foram 

identificadas características numéricas não informadas, optou-se por absorver 

essas informações através de uma distribuição "pro-rata" desses valores, para 

reduzir o efeito de cifras negras, comumente existente nos registros criminais.  

Uma discussão sobre a qualidade das informações criminais deve incluir 

referências ao sub-registro, que na maioria dos casos está relacionado à falta de 

sensibilização da importância da coleta das informações e ao baixo nível de 

qualificação dos agentes responsáveis pelos registros de ocorrências policiais, 
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passando pela confiança nas instituições policiais, até alcançar problemas 

relacionados ao gerenciamento das informações no banco de dados do SISP.  

As razões ou proporções de crimes por natureza, sexo, faixa etária e área, para 

um determinado período, foram calculadas como: 

  

                                                                                                                               [1] 

  

As taxas ou coeficientes de criminalidade podem se expressas como: 

 

                                                                                                                               [2] 

  

Nas equações 1 e 2 tem-se que: 

nOx,irepresenta a ocorrência de determinada natureza criminal n, com atributo x, 

no ano i; 

nPx,irepresenta a população com determinada característica n, com atributo x, no 

ano i. 

Esses indicadores tem a vantagem de serem de grande simplicidade e, por meio 

deles, pode-se processar a análise de tendência. Cuidados foram tomados nas 

análises de taxas brutas em que tanto os pequenos números quanto a estrutura 

etária podem criar um viés de confundimento nos resultados.  

Nas áreas com densidade demográfica pequena, as taxas de crime por 100 mil 

habitantes deverão ser vistas com cautela devido a problemas que envolvem os 

pequenos números, já que a taxa é resultado de um coeficiente de ocorrências de 

naturezas e atributos específicos pela população. Nesse caso, quando se tem 

população muito pequena basta um evento a mais para alterar totalmente os 

resultados que poderá prejudicar as análises, principalmente naquelas 
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comparativas em que se pretende estabelecer um ranking. Nesse relatório foram 

observados problemas dessa natureza com os bairros: Distrito Industrial I e II e 

Ponta Negra. 

Além destes, foram calculadas as variações proporcionais ocorridas entre os anos 

de 2011 e 2012, para dar conta do crescimento ou declínio dos tipos criminais. 

Ainda foram utilizados dados básicos para a elaboração de análise espacial por 

distribuição de pontos e identificação das áreas quentes de crimes, os chamados 

“hot spots”. Para essa análise foram levadas em consideração as variáveis Zonas 

Urbanas Administrativas, bairros, delegacias integradas de polícia (DIP) e as 

naturezas e atributos criminais. Os mapas foram construídos com auxílio de 

ferramenta de GIS (GeographicInformation System). Para a distribuição de 

população e ocorrências, através de pontos, foi utilizado o MapInfo enquanto que 

para a indicação das Zonas Quentes de Crimes foram utilizados o ArcGis e 

TerraCrim.  

Os mapas de Kernel têm adquirido considerável importância para identificar zonas 

quentes de criminalidade, pois funciona como uma valiosa técnica estatística de 

visualização e exploração dos dados criminais. É um método estatístico de 

estimação de densidade por suavização ou interpolação usando funções kernel. 

Isso permite gerar um filtro sobre a variabilidade local usando uma média 

ponderada de crimes na vizinhança. Inicia-se com um conjunto de pontos de 

crimes. Se houver mais de um crime no mesmo ponto, haverá dois ou mais 

registros no banco de dados. Para estimar a densidade de crimes numa posição 

(x,y), conta-se o número de eventos dentro de um dado raio r em torno de (x,y). 

Essa contagem é ponderada pela distância de cada evento ao ponto de referência 

(x,y) através de uma função de suavização chamada Função de Kernel 

(Assunção, Notas de aula, 2010). 
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4. RESULTADOS 

Os resultados dispostos nesse relatório cobrem todas as ocorrências da Zona 

Urbana de Manaus. Os dados para o restante dos municípios do Amazonas, para 

os anos de interesse desse estudo, ainda não foram consolidados e na sua 

grande maioria ainda estão incompletos. Embora tenha havido um esforço no 

sentido de acelerar a coleta dos dados isso não foi possível em tempo hábil 

devido às distâncias entre os municípios do interior do Amazonas e sua capital 

Manaus que, nesse caso, em se tratando de tempo de envio de dados 

estatísticos, se mede em horas de barco. Diante dessas fragilidades, este 

relatório apresentará os resultados das análises criminais apenas de Manaus e, 

numa versão seguinte, será apresentada outra edição complementar com os 

resultados para os demaismunicípios do Estado do Amazonas. 

4.1 INFRAÇÕES PENAIS 

4.1.1 Análise de tendência 

Nesta etapa serão apresentados os resultados da análise descritiva dos dados 

criminais de Manaus, dos últimos cinco anos (2008 a 2012).  

As 12 naturezas em análise foram agregadas em duas categorias:  

a) Infrações Penais corresponde aos crimes de Homicídio Doloso (tentado e 

consumado), Roubo Seguido de Morte (latrocínio), Lesão Corporal Dolosa, 

Violência Doméstica, Estupro, Roubo e Furto;  

b) Produtividade compreende as naturezas Tráfico de Entorpecentes, 

Porte/Posse/Uso de Entorpecentes, Armas de Fogo Apreendidas e Localização 

de Veículos.  

No que se refere às Infrações Penais ocorridas entre 2008 a 2012, observou-se 

uma quase estabilidade entre os anos de 2008 e 2010, com quantitativo de 



 56 

ocorrências oscilando em torno de 6 e 7 mil infrações, até alcançar o seu ponto de 

máximo em (agosto e dezembro/2011) toda a série quinquenal no ano de 2011, 

alcançando um total de, aproximadamente, 8 mil registros. 

Gráfico 09 – Evolução do quantitativo de ocorrências de infrações penais, 
segundo os meses do ano, no período entre janeiro/2008 e dezembro/2012 

 
Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

 

No ano de 2012, a partir de fevereiro ocorreu um declínio vertiginoso das 

infrações penais que evidenciam uma clara tendência de redução dessas 

naturezas de crimes em Manaus, que certamente, mantendo-se as estratégias 

inalteradas, se confirmarão nos próximos meses. 

4.1.2 Evolução dos registros de Ocorrências 2011/2012 

As primeiras observações recaem sobre o número total de ocorrências 

registradas em Manaus entre o período de 2011 a 2012. Os dados analisados 

correspondem ao quantitativo mensal de ocorrências de todas as naturezas 

criminais, objeto de estudo deste relatório. 

Em 2011, foram registradas 92.112 ocorrências contra 87.469 registros em 2012. 

Entre os meses de janeiro e maio verificou-se, em 2012, um volume maior de 

registros do que o ocorrido em 2011, no entanto, a partir de junho/2012 houve 

queda constante dos registros que pode ser explicada a partir de uma análise 

desagregada por categorias de crimes e por áreas de ocorrência. 

Considerando o quantitativo de todas as ocorrências registradas no sistema oficial 

de estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, não 
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há dúvidas de que houve uma considerável diferença no número de registros de 

ocorrências, como se observa na franja escura disposta no Gráfico 10. 

Gráfico 10 – Total de ocorrências, por mês, registradas em Manaus, 2011-
2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

Além disso, também foi possível observar uma tendência de queda a partir de 

setembro/2012 que se acentua no final do ano (2012) diferentemente do 

observado para o final do ano de 2011. 

4.1.3 Variação relativa das Infrações Penais entre 2010/2012 

Para uma análise mais robusta da variabilidade ocorrida entre as naturezas 

criminais foi feita uma digressão temporal para se observar as mudanças 

ocorridas entre os dois biênios (2010/2011, 2011/2012).  

A análise da variação proporcional da criminalidade no período compreendido 

entre os anos de 2010 e 2012 mostrou que o primeiro biênio (2010/2011) foi 

marcado por forte crescimento dos crimes analisados. Já no biênio seguinte, 

2011/2012 os resultados foram bastante satisfatórios, com declínios significativos 

em relação as variações observadas no biênio anterior, conforme se observa nos 

Gráfico 11. 
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O crime de lesão corporal (violência doméstica), que apresentou crescimento de 

2,4% entre os anos de 2010/2011, sofreu uma redução significativa de 33% de 

2011 para 2012 (Gráfico 11). 

Gráfico 11 – Variação percentual das infrações penais registrados em 
Manaus, 2010/2011, 2011/2012. 

 
Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP//SSP/AM 

Enquanto isso, para o crime de homicídio houve um aumento de 20,9% entre 

2010 e 2011. Já no período subsequente (2011/2012) ocorreu uma desaceleração 

do crescimento que ao final de 2012 representou um aumento proporcional do 

número de ocorrências bem inferior (2,4%) àqueles alcançados anteriormente. 

Outra natureza criminal que apesar do crescimento vem desacelerando é o crime 

de estupro. Ao final de 2011 cresceu 36% em relação ao ano de 2010. Resultados 
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mais animadores, embora ainda não satisfatórios, foram conseguidos em 2012 

quando esse crescimento foi de 10%. 

Resultado bastante significativo foi obtido com a redução do roubo seguido de 

morte (latrocínio). Se entre 2010 e 2011 houve aumento considerável desse crime 

(52%), no biênio seguinte, 2011/2012, foi possível experimentar uma queda 

vertiginosa do latrocínio que implicou numa variação negativa de 5% na 

comparação com resultados alcançados entre 2010/2011. 

Para a natureza lesão corporal os resultados mostraram que enquanto houve 

aumento de 5% entre 2010 e 2011, no biênio seguinte de 2011/2013 esse 

aumento elevou-se para 13%. Uma das razões mais prováveis é que essa 

variação possa ser explicada pelas ações do Programa Ronda no Bairro que 

intensificou maior presença da polícia nos bairros e, ocasionalmente, isso tem 

proporcionado maior confiança da população que, por conseguinte vem 

denunciando mais seus agressores.  

No que se refere à tentativa de homicídio, observou-se uma variação proporcional 

positiva de 38% entre 2010/2011. No biênio seguinte (2011/2012) houve uma 

queda significativa que ocasionou uma variação negativa de 16%. 

Também os furtos, houve no último biênio (2011/2012) houve uma variação 

negativa (1%), isto implica em redução do número de ocorrências já que entre 

2010/2011 houve um aumento de 6%. Com relação à natureza roubo, observa-se 

que houve um aumento de 29% no ano de 2011 em relação a 2010, no entanto, 

ao se comparar os dados de 2012 com 2011, verifica-se redução de 16%. 

A análise seguinte recairá sobre as oito categorias de infrações penais e as 

quatro de produtividade, considerando-se todas as zonas administrativas da 

cidade de Manaus, no ano de 2012. Nessa análise, serão consideradas variáveis 

como sexo, idade, dias de semana e período do dia, além da distribuição das 

ocorrências nas zonas administrativas e respectivos bairros. 
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4.2 CRIMES CONTRA A PESSOA 

4.2.1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: TENDÊNCIA E CENÁRIO ATUAL 

4.2.1.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

Para esta análise foi utilizado o número absoluto de registros de ocorrência. O 

gráfico de tendência, do quantitativo de ocorrências de violência doméstica, 

mostra que há uma disposição dos dados na faixa de 200 (duzentos) e 500 

(quinhentos) vítimas, aumentando lentamente até atingir estabilidade que vai de 

maio de 2009 e se estende até janeiro de 2012, com um quantitativo de 

ocorrências em torno de 400 registros. 

Gráfico 12 – Evolução do número de ocorrências de violência doméstica 
(lesões), segundo os meses do ano, no período entrejaneiro/2008 e 

dezembro/2012 

 
Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

A partir de fevereiro/2012 tem-se um declínio acentuado. Em abril/2012, 

observou-se uma queda de, aproximadamente 50% em relação a fevereiro de 

2012, mantendo-se num patamar de 200 registros/mês até julho/2012 para em 

seguida aumentar ligeiramente até o mês de dezembro/2012, quando atinge 

aproximadamente 300 registros de lesões/mês, equivalente a 10 ocorrências por 

dia, mesmo assim isso equivale a cerca de 6 ocorrências diárias a menos que o 

observado nos meses dos anos anteriores. Alem do mais, vale ressaltar que o 

nível e o padrão das ocorrências de lesões domésticas em 2012 em nada se 

comparam àqueles observados nos anos anteriores do período em análise. É 
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visível a mudança de melhorias bastante significativa que ocorreu nesse último 

ano em relação a violência doméstica. 

4.2.1.2 Distribuição espacial em Manaus, 2012 

O mapa a seguir mostra a distribuição espacial da natureza criminal em análise, 

considerando-se os bairros, conforme densidade populacional em Manaus, em 

2012. 

Figura 02 – Distribuição das ocorrências de lesão corporal violência 
doméstica, segundo os bairros, conforme densidade populacional – 

Manaus– 2012 

 

4.2.1.3 Cenário atual nas Zonas Administrativas de Manaus 

As Lesões Corporais ocorridas no interior dos domicílios, ditas violência 

doméstica foram analisadas com base nos cálculos das taxas de ocorrências por 

100 mil habitantes para cada zona administrativa e para o município de Manaus. 

Em seguida, foram dispostas em ilustrações gráficas, juntamente com as 

distribuições relativas ou proporcionais de cada natureza analisada por cada zona 

administrativa da capital amazonense. 
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Gráfico 13 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Violência Doméstica (lesões), por Zona Administrativa, 

Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 

A taxa de violência doméstica para Manaus, em 2012, correspondeu a 180,1 

lesões para cada 100 mil habitantes. Entre as seis zonas administrativas, a Zona 

Leste foi a que apresentou a maior taxa (244,5 lesões por 100 mil hab.) e também 

aquela que concentrou o maior número de ocorrências dessas lesões (34%). A 

Zona Norte também apresentou taxa acima de 200 ocorrências de lesões por 100 

mil habitantes (202,1 lesões por 100 mil hab.) e, essa zona também foi 

responsável por,aproximadamente, 1/3 de todas as ocorrências ocorridas em 

Manaus. Juntas essas duas zonas foram responsáveis por pouco mais de 65% 

das violências domésticas ocorridas na cidade. Embora as demais zonas (Oeste, 

Sul, Centro-Sul e Centro-Oeste) tenham registrado em torno de 35% das 

ocorrências de lesões domésticas suas taxas individualizadas alcançaram 

padrões bastante preocupantes. Enquanto as Zonas Oeste e Sul alcançaram 

taxas oscilando em torno de 150 lesões por 100 mil habitantes, as Zonas Centro-

Oeste e Centro-Sul atingiram taxas de 92,7 e 96,9 lesões domésticas por 100 mil 

habitantes, respectivamente (GRAF. 13). 

4.2.1.4 Cenário atual nos bairros de Manaus 

A seguir, as análises recaem sobre os bairros que compõem as zonas 

administrativas. Foram calculadas as taxas por 100 mil habitantes de 

Lesão/Violência Doméstica em cada bairro, para dar conta da exposição ao risco 
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em que a população residente de cada bairro está submetida. A fim de se verificar 

o grau de incidência dessa natureza de crime, também foi calculada a distribuição 

relativa das ocorrências, em cada zona administrativa e em cada bairro de 

Manaus.  

Assim, os gráficos a seguir se referem à taxa por 100 mil habitantes e a 

distribuição proporcional das ocorrências por zonas e em seus respectivos 

bairros, considerando-se o ano de 2012.  

A análise descritiva desses gráficos encontra-se descrita nas considerações 

adicionais, no final dessa natureza criminal, onde se pode ler um resumo do que 

foi observado em relação a esse crime. 

Gráfico 14 - Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Violência Doméstica, por bairros da Zona Centro-Oeste, 

Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 

Gráfico 15 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Violência Doméstica, por bairros da Zona Centro-Sul, 

Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 
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Gráfico 16 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Violência Doméstica, por bairros da Zona Leste, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 

Gráfico 17 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Violência Doméstica, por bairros da Zona Oeste, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 

Gráfico 18 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Violência Doméstica, por bairros da Zona Norte, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 



 66 

Gráfico 19 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Violência Doméstica, por bairros da Zona Sul, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 

4.2.1.5 Diferenciais por sexo e idade das vítimas de violência 
doméstica 

Em 2012 os crimes de violência doméstica (lesões) representaram o total de 

3.354 registros, tendo ocorrido predominantemente contra mulheres (97%), na 

faixa etária de 18 a 24 anos (29%). 

Gráfico 20 – Distribuição do número de crimes de violência doméstica, 
segundo o sexo e idade das vítimas, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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4.2.1.6 Período do dia e dia da semana das ocorrências 

Na análise das ocorrências por período Os dias de semana com maior 

intensidade se caracterizaram por domingo (26%). O período da noite apontou 

41% dos casos. 

Gráfico 21 – Distribuição proporcional do período do dia e dia da semana 
das ocorrências de violência doméstica, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

4.2.1.7 Considerações Adicionais 

Após crescimento gradual de 2008 até janeiro/2012 as ocorrências de violência 

doméstica, a partir de fevereiro/2012, declinaram consideravelmente. A trajetória 

de crescimento dessas ocorrências foi interrompida a partir de fevereiro e se 

manteve, após rápida estabilidade no quadrimestre seguinte, em lento 

crescimento, sem, contudo, apresentar índices iguais aos experimentados nos 

anos anteriores. 

Quanto à distribuição espacial da violência doméstica, em 2012, tem-se as Zonas 

Leste e Norte com maiores incidências (34% e 31,4%, respectivamente). A Zona 

Oeste, com 13,3% dessas ocorrências, também teve um peso significativo no total 

de Manaus, embora, como se pode observar no GRÁF.17, o bairro da Compensa, 

dentre os bairros dessa zona, foi responsável por mais de 1/3 das violências 

domésticas. 

Quando a análise recai sobre a população o cálculo da taxa por 100.000 

habitantes evidencia a exposição da população de Manaus ao risco de violências 
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domésticas. Como a ocorrência de violência doméstica não está restrita aos 

domicílios, mas pode ocorrer em qualquer lugar, optou-se por trabalhar no 

denominador do cálculo das taxas com a população. Com isso, os resultados 

indicaram que em Manaus ocorreram 180,1 lesões domésticas para cada 100.000 

habitantes. Com taxa superior a media do município, com risco maior, 

apareceram as Zonas Leste (244,5 lesões para cada 100.000 habitantes) e Norte 

(202,1 lesões por 100.000 habitantes). Abaixo da média de Manaus ficaram as 

Zonas Oeste (169,1 lesões por 100.000 habitantes), Sul (140,6 lesões por 

100.000 habitantes), Centro-Sul (96,9 lesões por 100.000 habitantes) e Centro-

Oeste (92,7 lesões por 100.000 habitantes).  

Ainda foi possível observar, em cada Zona Administrativa de Manaus, o 

comportamento dessa natureza no ano de 2012 em cada bairro, tanto em relação 

a sua composição relativa quanto em relação à exposição ao risco populacional.  

O bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste, é aquele que concentra a maior 

proporção (52,4%) de lesões domésticas. Também é esse bairro que, na Zona 

Centro-Oeste, apresentou a maior taxa (111,59 Lesões domésticas/100.000 

habitantes) seguido pelo Bairro da Paz (107,59 Lesões domésticas/100.000 

habitantes). Nessa zona, o menor risco e a menor concentração proporcional de 

lesões domésticas foram observados no bairro do Planalto (GRAF.14).  

Na Zona Centro-Sul, o bairro de Flores apresentou a maior concentração 

proporcional (43,5%) das ocorrências, enquanto que no bairro da Chapada foi 

observada a menor proporção (5,8%) dessas lesões. Quanto ao risco, com taxas 

acima de 100 lesões/100.000 habitantes ficaram os bairros de Flores (133,9 

Lesões domésticas/100.000 habitantes), São Geraldo (113,9 Lesões 

domésticas/100.000 habitantes) e Adrianópolis (108,7 Lesões 

domésticas/100.000 habitantes). No outro extremo, o bairro de Nossa Senhora 

das Graças foi aquele que apresentou a menor taxa (63,6 Lesões 

domésticas/100.000 habitantes) (GRAF.15). 

Na Zona Leste de Manaus, o bairro de Jorge Teixeira concentra quase 1/3 do 

total das ocorrências de violência doméstica (28,6), seguido pelo bairro de São 

Jose (14,8%), Gilberto Mestrinho (13,3%), Tancredo Neves (11%) e Zumbi dos 
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Palmares (7%). Em contrapartida, todos os bairros dessa zona apresentaram 

taxas muito elevadas que variaram entre 146,0 lesões domésticas por 100.000 

habitantes (Coroado) e 690,5 lesões domésticas por 100.000 habitantes (Distrito 

Industrial II). Como o bairro do Distrito Industrial II abriga uma população bastante 

reduzida, a sua taxa deve ser analisada com cautela. Já o bairro Colônia Antonio 

Aleixo, com uma taxa (324,3 lesões domésticas por 100.000 habitantes) duas 

vezes superior a média do Manaus, merece atenção redobrada. Nos bairros de 

Jorge Teixeira, Gilberto Mestrinho, Tancredo Neves, São José as taxas 

observadas foram superiores a 200 lesões/100.000 habitantes. O bairro Coroado 

foi o único a se manter abaixo da média municipal (GRAF.16). 

Na Zona Oeste os bairros da Compensa e Tarumã registraram praticamente a 

metade das ocorrências de lesões domésticas, mas foi o bairro da Glória que 

apresentou o maior risco de lesões dessa natureza (235,5 lesões 

domésticas/100.000 habitantes). Esses dois bairros, juntamente com Compensa e 

Vila da Prata alcançaram taxas acima daqueles verificadas em Manaus 

(GRAF.17).  

Na Zona Norte é o bairro da Cidade Nova que concentra 1/4 das ocorrências. Os 

bairros de Cidade de Deus, Nova Cidade e Novo Aleixo concentraram juntos 40% 

das ocorrências de lesões domésticas. Nessa zona, todos os bairros, de um modo 

geral, apresentaram taxas observadas sempre acima de 115 lesões 

domésticas/100.000 habitantes. Novo Israel foi o bairro que apresentou o maior 

índice (371,5 lesões domésticas/100.000 habitantes). (GRAF. 18). 

Do total de lesões domésticas ocorridas na Zona Sul de Manaus 37% foi 

registrado nos bairros de Petrópolis (14,3%), Centro (12,6%) e Educandos 

(10,0%). O restante foi pulverizado entre os 15 bairros restantes dessa zona. O 

risco de lesões domésticas nessa área foi maior no bairro do Distrito Industrial I, 

porém a taxa calculada para esse bairro exige um olhar cauteloso devido ao 

pequeno total populacional. Assim, o bairro de Colônia Oliveira Machado se 

destaca com uma taxa de 305,2 lesões domésticas/100.000 habitantes. Além 

desse bairro, Educandos (254,67 lesões domésticas/100.000 habitantes), Morro 

da Liberdade (201,8 lesões domésticas/100.000 habitantes) e São Lázaro (201,4 

lesões domésticas/100.000 habitantes) apresentaram taxas acima daquelas 
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observadas para Manaus. Os bairros de São Francisco, Nossa Senhora 

Aparecida e Japiim apresentaram taxas abaixo de 100 lesões domésticas/100.000 

habitantes (GRAF. 19). 

Ainda vale ressaltar que essa natureza de crime foi predominantemente 

observada no sexo feminino (97%) e a maioria concentrada nas idades entre 18 e 

24 anos, sem, contudo, desprezar as idades femininas entre 25 e 44 anos 

(GRAF.20). Enfim, são as mulheres jovens residentes em bairros ditos mais 

carentes que sofrem esse tipo de violência, na maioria das vezes nas noites 

dominicais. 

4.2.2 LESÃO CORPORAL DOLOSA: TENDÊNCIA E CENÁRIO ATUAL 

4.2.2.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

Gráfico 22 – Evolução do número de ocorrências de lesão corporal dolosa, 
segundo os meses do ano, no período entre janeiro/2008 e dezembro/2012 

 
Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

 

 

Para o número de vítimas de lesão dolosa em Manaus, o gráfico apresenta 

aumento deste total de vítimas a partir do mês de março até setembro, com 

redução nos meses do final e início do ano, percebe-se esta evidência em todos 

os anos estudados. Desde março de 2012, visualiza-se crescimento no número 

de registros deste crime, alcançando mais de 1000 (mil) vítimas mensais. 
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4.2.2.2 Distribuição Espacial em Manaus 

O geoprocessamento dessa natureza criminal indicou maior concentração nos 

bairros Cidade Nova, Jorge Teixeira, São José Operário, Zumbi, Armando 

Mendes, Petrópolis, Educandos, Centro, Glória, Compensa, Alvorada e Redenção 

(FIG. 03). 

Figura 03 – Distribuição das ocorrências de lesão corporal dolosa, segundo 
os bairros, conforme densidade populacional, Manaus – 2012 

 

4.2.2.3 Cenário atual nas Zonas Administrativas de Manaus 

A taxa calculada para a cidade de Manaus foi de 534,3 lesões por 100.000 

habitantes. As Zonas Sul e a Centro-Sul foram aquelas que apresentaram taxas 

superiores a observada em todo o município de Manaus. 
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Gráfico 23 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Lesão Corporal Dolosa, por Zona Administrativa, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 

Duas zonas concentram mais de 50% das ocorrências de lesões corporais 

dolosas. A zona administrativa com maior quantitativo de ocorrências foi Norte 

(28%) e em seguida a Leste (24%). 

4.2.2.4 Cenário atual nos bairros de Manaus 

A seguir, as análises recaem sobre os bairros que compõem as zonas 

administrativas. Foram calculadas as taxas por 100 mil habitantes de Lesão 

Corporal Dolosa, em cada bairro, para dar conta da exposição ao risco em que a 

população residente de cada bairro está submetida. A fim de se verificar o grau de 

incidência dessa natureza de crime, também foi calculada a distribuição relativa 

das ocorrências, em cada zona administrativa e em cada bairro de Manaus.  

Assim, os gráficos a seguir se referem à taxa por 100 mil habitantes e a 

distribuição proporcional das ocorrências por zonas e em seus respectivos 

bairros, considerando-se o ano de 2012. 

A análise descritiva desses gráficos encontra-se descrita nas considerações 

adicionais, no final dessa natureza criminal, onde se pode ler um resumo do que 

foi observado em relação a esse crime. 
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Gráfico 24 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Lesão Corporal Dolosa, por bairros da Zona Centro-Oeste, 

Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 

Gráfico 25 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Lesão Corporal Dolosa, por bairros da Zona Centro-Sul, 

Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 

Gráfico 26 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Lesão Corporal Dolosa, por bairros da Zona Leste, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 
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Gráfico 27 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Lesão Corporal Dolosa, por bairros da Zona Oeste, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 

Gráfico 28 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Lesão Corporal Dolosa, por bairros da Zona Norte, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 

Gráfico 29 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Lesão Corporal Dolosa, por bairros da Zona Sul, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativa Populacional 2012 
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4.2.2.5 Diferenciais por sexo e idade das vítimas 

As mulheres foram as maiores vítimas de lesão corporal dolosa (54%). As idades 

predominantes foram entre 18 e 24 anos, tanto para homens quanto para 

mulheres. 

Gráfico 30 – Distribuição do número de crimes de lesão corporal dolosa, 
segundo o sexo e idade das vítimas, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

4.2.2.6 Período do dia e dia da semana das ocorrências 

Os domingos concentraram a maior quantidade dos registros (23%). O período do 

dia predominante foi a noite (39%). 
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Gráfico 31 – Distribuição proporcional do período do dia e dia da semana 
das ocorrências de violência doméstica, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

4.2.2.7 Considerações adicionais 

No período de 2008 a 2011 os crimes de lesão corporal dolosa seguiram um 

mesmo padrão, onde se atinge o pico nos meses de junho a agosto, diminuindo 

posteriormente até o mês de dezembro. Nos anos de 2009 e de 2012 o pico é 

atingido no mês de outubro e diminui até o mês de dezembro, sem, contudo 

alcançar índices iguais aos dos anos anteriores a 2012. 

Para as zonas administrativas o maior quantitativo de ocorrências foi verificado na 

Zona Norte com 28%, e na Zona Leste com 24%. Essas duas zonas juntas 

representaram mais da metade das ocorrências de lesão corporal dolosa 

registrada na cidade.  

Na Zona Centro-Oeste, em relação aos bairros, observa-se que o maior 

quantitativo foi observado no Alvorada (49,9%), seguido de Redenção (25,7%) e 

Dom Pedro (11,3%). A menor concentração de lesões dolosas ocorreu nos 

bairros de Planalto (6,4%) e Bairro da Paz (6,7%). 

Na Zona Centro-Sul a maior concentração foi no bairro de Flores (33,7%) seguido 

pelo bairro do Parque Dez (20%), Aleixo (12,4%) e Nossa Senhora das Graças 

(11,0%). No outro extremo, as menores concentrações foram observadas em São 

Geraldo (6,8%), Adrianópolis (8,0%) e Chapada (8,0%). 

A Zona Leste houve uma maior concentração no Bairro Jorge Teixeira (24,9%), 

Em seguida apareceu o bairro de São José (16,8%) e Coroado (11,3%). Os 
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bairros com menores prevalências dessas ocorrências foram os bairros de 

Puraquequara (2,1%) e Distrito Industrial II (2,5%). 

Passando à Zona Oeste, observou-se que o bairro com maior proporção de 

lesões dolosas foi Compensa (29,0%) e Tarumã (18,5%) e, as menores 

prevalências ocorreram em Glória 2,7% e Vila da Prata (3,7%). 

Já na Zona Norte a maior concentração foi observada na Cidade Nova (34,1%), 

Novo Aleixo (13,3%) e Cidade de Deus (12,9%), Enquanto isso, menores 

observações se deram nos bairros de Lago Azul (1,8%) e Colônia Santo Antônio 

(3,3%). 

Na Zona Sul o bairro do Centro com 23,1% concentrava a maior proporção 

seguido de Petrópolis (14,2%) e Japiim (11,0%). Menores concentrações foram 

observadas na Vila Buriti (0,4%) e nos bairros de Nossa Senhora de Aparecida e 

Santa Luzia, ambos com 1,2%. 

Em relação ao sexo e idade das vítimas observou-se que a maior proporção 

dessas ocorrências recaiu sobre as mulheres (54%) jovens nas idades entre 18 e 

24 anos. 

O dia da semana que concentrou a maior quantidade de ocorrências foi o 

Domingo com (23%), e foi durante à noite que a maior parte (39%) dessas 

ocorrências se consolidaram. 
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4.2.3 TENTATIVA DE HOMICÍDIO: TENDÊNCIA E CENÁRIO ATUAL 

4.2.3.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

Gráfico 32 – Evolução do número de ocorrências de tentativa de homicídio, 
segundo os meses do ano, no período entre janeiro/2008 e dezembro/2012 

Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

Em relação às vítimas de tentativa de homicídio, observou-se uma estabilidade 

em torno de 40 ocorrências entre os anos de 2008 até 2010. A partir de janeiro de 

2011, houve uma elevação constante até julho daquele ano quando passou a 

recuar, mas ainda encerrou 2011 com elevação em relação aos anos anteriores. 

No ano de 2012, observou-se redução das vítimas deste crime a partir do mês de 

março até agosto. No entanto, houve aumento a partir de setembro até encerrar o 

ano com uma crescente tendência de aumento dos registros. 

4.2.3.2 Distribuição espacial em Manaus, 2012 

A análise da distribuição espacial está representada no Mapa da cidade de 

Manaus (FIG. 04) que mostra a concentração populacional em cada bairro de 

Manaus e faz uma distribuição da quantidade absoluta de crimes de tentativa de 

homicídio, onde cada ponto representa um registro de ocorrência. Desta forma, foi 

possível observar que, quase sempre, os bairros que concentram maiores 

contingentes populacionais são também aqueles em que ocorreram as maiores 

quantidades de crimes dessa natureza (Cidade Nova, Nova Cidade, Cidade de 

Deus, Jorge Teixeira, São José Operário, Compensa, Alvorada e Centro). 
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Figura 04 – Distribuição das ocorrências de tentativa de homicídio, segundo 
os bairros, conforme densidade populacional, Manaus, 2012 

 

4.2.3.3 Cenário atual nas Zonas Administrativas em Manaus 

A distribuição gráfica seguinte se refere à distribuição proporcional dos registros 

criminais nas seis zonas administrativas de Manaus. 

Gráfico 33 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Tentativa de Homicídio, por Zona Administrativa, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Nas Zonas Leste, Oeste e Centro-Oestea taxa observada foi superior àquela 

encontrada para Manaus (26,5 ocorrências por 100.000 habitantes). As Zonas 

Sul, Norte e Centro-Sul apresentaram taxas inferiores aquela de Manaus. As 

ocorrências dos crimes de tentativa de homicídio tiveram maior incidência na 

Zona Leste (32%) e Norte (23,5%). Nestas duas zonas foi observado cerca de 

50% dessas ocorrências. 

4.2.3.4 Cenário atual nos bairros de Manaus 

A seguir, as análises recaem sobre os bairros que compõem as zonas 

administrativas. Foram calculadas as taxas por 100 mil habitantes de Tentativa de 

Homicídio, em cada bairro, para dar conta da exposição ao risco em que a 

população residente de cada bairro está submetida. A fim de se verificar o grau de 

incidência dessa natureza de crime, também foi calculada a distribuição relativa 

das ocorrências, em cada zona administrativa e em cada bairro de Manaus.  

Assim, os gráficos a seguir se referem à taxa por 100 mil habitantes e a 

distribuição proporcional das ocorrências por zonas e em seus respectivos 

bairros, considerando-se o ano de 2012. 

A análise descritiva desses gráficos encontra-se descrita nas considerações 

adicionais, no final dessa natureza criminal, onde se pode ler um resumo do que 

foi observado em relação a esse crime. 

Gráfico 34 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Tentativa de homicídio, por bairros da Zona Centro-Oeste, 

Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 



 81 

Gráfico 35 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Tentativa de homicídio, por bairros da Zona Centro-Sul, 

Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

Gráfico 36 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Tentativa de homicídio, por bairros da Zona Leste, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

Gráfico 37 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Tentativa de homicídio, por bairros da Zona Oeste, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Gráfico 38 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Tentativa de homicídio, por bairros da Zona Norte, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

Gráfico 39 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Tentativa de homicídio, por bairros da Zona Sul, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

4.2.3.5 Diferenciais por sexo e idade das vítimas 

A maioria das vítimas foi do sexo masculino (83%). A faixa etária predominante foi 

entre 18 e 24 anos (28%). Observou-se que são nas idades mais jovens, 18 a 29 

anos, onde se concentra a maior incidência (46%) dos crimes de tentativa de 

homicídio. 
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Gráfico 40 – Distribuição do número de crimes tentativa de homicídio, 
segundo o sexo e idade das vítimas, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

4.2.3.6 Período do dia e dia da semana das ocorrências 

O meio mais utilizado na geração da ocorrência constituiu-se pelo uso de arma de 

fogo (42%), seguido muito perto pelo uso de armas brancas (41%). 
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Gráfico 41 – Distribuição proporcional do instrumento utilizado para 
consumação do crime, do período do dia e dia da semana das ocorrências 

de tentativa de homicídio, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

Os crimes ocorreram em maior quantidade aos domingos (25%). Tendo ocorrido, 

a maioria, no período da noite (39%). 

4.2.3.7 Considerações adicionais 

Entre os anos de 2008 e 2010, observa-se a disposição dos dados em torno de 

30 a 50 casos mensais de tentativa de homicídio, a partir do ano de 2011 há um 

breve crescimento dessas ocorrências até o mês de julho, decrescendo a partir 

deste mês até agosto de 2012, com um acréscimo nos últimos meses deste ano.  

Quanto à distribuição espacial da tentativa de homicídio do ano de 2012, as 

Zonas Leste e Norte concentram os maiores índices (32,2% e 23,5%, 

respectivamente). Observando a distribuição por bairro, observa-se maior 

concentração de ocorrências nos bairros com maiores contingentes 

populacionais, como Cidade Nova, Centro, Compensa, Jorge Teixeira e São José 

Operário. 
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Quando a análise recai sobre a população, evidencia-se a exposição ao risco da 

população de Manaus medido a partir do cálculo da taxa por 100.000 habitantes. 

Nas Zonas Leste, Oeste e Centro-Oeste a taxa observada foi superior àquela 

encontrada para Manaus (26,5 ocorrências por 100.000 habitantes). As Zonas 

Sul, Norte e Centro-Sul apresentaram taxas inferiores aquela de Manaus. As 

ocorrências dos crimes de tentativa de homicídio tiveram maior incidência na 

Zona Leste (32%) e Norte (23,5%). Nestas duas zonas foi observado cerca de 

50% dessas ocorrências. Os bairros da Zona Centro-Oeste, Alvorada e 

Redenção, concentraram juntos aproximadamente 80% das ocorrências de 

tentativa de homicídio (41,9% e 37,2%, respectivamente).A taxa no bairro 

Redenção por 100.000 habitantes foi a maior (43,75), seguida pelo bairro Dom 

Pedro I (28,16 tentativas de homicídio por 100.000 habitantes).  

Dentro da Zona Centro-Sul, o bairro Flores reuniu 47,6% das ocorrências e taxa 

de 20,0 tentativas de homicídio por 100.000 habitantes. Em 2012, os bairros que 

obtiveram maior índice na Zona Leste foram Jorge Teixeira, São José e Zumbi 

(28,9%, 15,7% e 13,2%, respectivamente), o bairro com maior taxa por 100.000 

habitantes foi o Puraquequara (65,7), pelo fato do baixo contingente populacional, 

seguido da Colônia Antônio Aleixo e Zumbi (57,9 e 57,4 tentativas de homicídio 

por 100.000 habitantes, respectivamente). Os bairros da Zona Oeste que 

concentraram maior índice de tentativa de homicídio foram Compensa e Tarumã. 

Juntos foram responsáveis por 55,1% dos casos. Tarumã apresentou maior taxa 

por 100.000 habitantes (51,4), seguido pela Ponta Negra e São Raimundo (38,41 

e 37,47 tentativas de homicídio por 100.000 habitantes, respectivamente).  

Os bairros de Cidade Nova e Cidade de Deus representaram 28,4% e 24,1% dos 

casos, respectivamente. Quando distribuídos pela população, os bairros da Zona 

Norte que apresentaram maior taxa foram Cidade de Deus (38,38 tentativas de 

homicídio por 100.000 habitantes) e Santa Etelvina (36,61 tentativas de homicídio 

por 100.000 habitantes). Na Zona Sul, o bairro Distrito Industrial I apresentou 

maior taxa de tentativa de homicídio por 100.000 habitantes (71,01) e os bairros 

Nossa Senhora Aparecida e Vila Buriti obtiveram taxa nula, provavelmente por 

não ter havido registro de ocorrências nestes locais, o bairro Japiim obteve maior 
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proporção de casos (22,1%) dentro da Zona Sul, seguido do Petrópolis (19,5%) e 

Centro (13,0%). 

No que se refere à idade e sexo das vítimas de tentativa de homicídio, observou-

se em 2012 que a maioria das vítimas (83%) foi do sexo masculino, concentrado 

na faixa etária de 18 a 24 anos (28%). Em relação ao dia da semana das 

ocorrências de tentativa de homicídio, percebe-se que a maioria concentra-se de 

sexta-feira a domingo (13%, 15% e 25%, respectivamente) totalizando 53% dos 

casos. O período do dia onde houve o maior índice foi durante a noite (39%), 

seguido da tarde (24%). Quando se menciona o meio utilizado na geração da 

ocorrência de tentativa de homicídio, o instrumento mais utilizado foi a arma de 

fogo, 42%, seguido da arma branca, 41% e outros meios, com 17%. 

4.2.4 HOMICÍDIO: TENDÊNCIA E CENÁRIO ATUAL 

Para analisar os dados de homicídios, inicialmente foram tabulados os dados por 

ocorrências e em seguida por vítimas em 2011 e 2012. Esse exercício foi feito 

para o Estado do Amazonas, para Manaus e para os demais 61 municípios que 

neste relatório foi chamado de interior do Estado. Este agrega todos os 

municípios do Amazonas, excluindo Manaus. 

Vale ressaltar que os dados estatísticos do interior do Estado, até o encerramento 

deste trabalho, não foram consolidados integralmente.  

Em 2011, o Amazonas registrou 1047 óbitos que compuseram 1019 registros de 

ocorrências ao passo que, em 2012, houve 1039 óbitos devido a homicídios 

registrados em 1012 ocorrências. Essas diferenças são explicadas devido aos 

homicídios múltiplos que quase sempre estão associados ao tráfico de 

entorpecentes. Essas diferenças, de um modo geral, recaíram na cidade de 

Manaus.  

Em 2011, a capital do Estado registrou 925 vítimas em 897 registros de 

ocorrências ao passo que, em 2012, foram computadas 947 óbitos em 920 

ocorrências (Tabela 02). 
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Tabela 02 – Taxa de mortalidade por homicídio, segundo o local de 
ocorrência do crime, Amazonas, 2011 e 2012 

HOMICÍDIO

TAXA 

POR 100 

MIL HAB

% HOMICÍDIO

TAXA 

POR 100 

MIL HAB

%

MANAUS 1832424 925 50,5 88,3 897 49,0 88,03

INTERIOR 1705960 122 7,2 11,7 122 7,2 11,97

AMAZONAS 3538384 1047 29,6 100,0 1019 28,8 100,00

HOMICÍDIO

TAXA 

POR 100 

MIL HAB 

% HOMICÍDIO

TAXA 

POR 100 

MIL HAB

%

MANAUS 1861838 947 50,9 91,1 920 49,4 90,91

INTERIOR 1729147 92 5,3 8,9 92 5,3 9,09

AMAZONAS 3590985 1039 28,9 100,0 1012 28,2 100,00

2011

POPULAÇÃO

POPULAÇÃO

Vítimas Ocorrências

LOCAL
Vítimas Ocorrências

LOCAL

2012

Fontes dos dados básicos: Dados criminais - INFOPOL/SISP/SSP-AM.Para a população de 2011 e 2012 

foram utilizadas as estimativas populacionais do IBGE, com data de referência de 1º de julho. 

NOTA: Os dados de homicídios do Interior do Amazonas dos anos de 2011 e 2012 são parciais. 

 

Quando se trabalhou com taxas verificou-se que o risco de mortalidade por 

homicídio teve leve redução. Em 2011, o Amazonas tinha uma taxa de vitimização 

de 29,6 óbitos por 100.000 habitantes ao passo que, em 2012, essa mesma taxa 

declinou para 28,9 óbitos por 100.000 habitantes.  Se o foco recai sobre as 

ocorrências, também houve redução na mesma dimensão. Em 2011, a taxa de 

ocorrências de homicídio para o Estado do Amazonas foi de 28,8 ocorrências por 

100.000 habitantes ao passo que, em 2012, essa taxa recuou para 28,2 

ocorrências por 100.000 habitantes. Se as observações se voltam sobre as taxas 

de homicídios para Manaus tem-se 50,5 óbitos por 100.000 habitantes em 2011, 

ao passo que em 2012 houve um leve acréscimo com taxa de 50,9 óbitos por 

100.000 habitantes. Variação na mesma magnitude foi observada quando se 

analisa o homicídio contado a partir das ocorrências. A taxa encontrada para 2011 

foi de 49,0 ocorrências por 100.000 habitantes ao passo que em 2012 essa taxa 

cresceu levemente para 49,4 ocorrências por 100.000 habitantes. 
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Outra importante observação que deve ser levada em consideração é a forte 

concentração dos homicídios na cidade de Manaus. Em 2011, 88% dos 

homicídios, tanto de vítimas quanto de ocorrências, estiveram circunscritos a 

capital do Estado do Amazonas. Em 2012, apesar da coleta de informações ainda 

não conclusa, Manaus concentrou, até o momento, mais de 90% dos casos de 

homicídios. 

Diante dessa falta de cobertura integral em todos os municípios e, considerando a 

forte concentração dos homicídios na capital amazonense, as análises seguintes 

se estenderam sobre os dados de homicídios registrados e ocorridos em Manaus. 

Isso significa que as análises seguintes recaíram sobre, aproximadamente, 90% 

dos registros de homicídios de todo o Estado do Amazonas. Assim, entende-se 

que as análises são representativas de todo o universo dessa natureza criminal. 

Diante dos resultados descritos anteriormente, também foi feito um exercício para 

se estimar o total de vidas salvas em decorrência das ações policiais ocorridas 

em Manaus. Sabe-se que para esse tipo de estimativa pode-se utilizar uma 

variedade de modelos matemáticos e estatísticos. No caso dos homicídios poder-

se-ia utilizar métodos como o de Riscos Competitivos (Chiang, 1968), ou o 

método Anos de Vida Perdidos (Arriaga, 1996) ou, até mesmo, um modelo 

ajustado de mensuração dos Anos de Vida Perdidos desenvolvido por 

Nascimento (2011). Todos esses modelos trabalham com estimativas 

probabilísticas que com a utilização de tábuas de vida abreviada pode-se calcular 

as probabilidades de morte e de sobrevivência brutas (com todas as causas de 

morte) e líquidas (sem a causa de morte em estudo) e se chegar às estimativas 

de pessoas mortas devido a uma determinada causa. Esse resultado confrontado 

com as mortes observadas resulta em mortes previstas devido ao efeito de uma 

causa especifica. Como esse exercício exige um tempo maior, nesse relatório, 

para análise de homicídio foi utilizado calculo mais simples.  

Tomando como pressuposto de que a taxa de homicídio cresce linearmente em 

função do crescimento populacional observado no período intercensitário obteve-

se os resultados dispostos no Gráfico 42. 
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Gráfico 42 – Estimativa do número de vidas salvas e óbitos previstos devido 
aos homicídios dolosos em Manaus, 2011/2014 

Fonte dos dados básicos: INFOPOL, SISP/SSP/AM 

Tendo como base o total de óbitos registrados em 2010 e a taxa de crescimento 

populacional de 2,5% ao ano, pode-se calcular que, para 2011, seria esperado 

um total de 948 óbitos. Como o observado foi de apenas 925 óbitos, então 23 

vidas foram poupadas. Se o suposto de mortalidade com base na variação anual 

do crescimento populacional se aplica, então se espera para 2014, 

aproximadamente 1020 homicídios em Manaus, sem levar em consideração o 

fluxo de turistas esperados para a Copa do Mundo. Uma projeção de óbitos 

violentos que leve em consideração o fluxo de turistas exigiria a aplicação de um 

modelo mais sofisticado, o que, no momento, foge o escopo desse trabalho. 

Em seguida foi analisada a curva de tendência de ocorrências de homicídio para 

o período de 2008 a 2012 e o cenário atual dos crimes de homicídio em Manaus. 

4.2.4.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

O número de ocorrências de homicídio apresentou crescimento anual constante 

desde 2008. Até os primeiros cinco meses de 2008 ocorriam, mensalmente, em 

torno de 40 registros de óbitos de homicídios. Essa média é duplicada a partir de 

julho de 2011. Vale ressaltar que os três primeiros anos observados seguem 

praticamente o mesmo padrão. De 2008 a 2010 há certa estabilidade das 

ocorrências praticamente nos primeiros seis meses desses anos para nos meses 
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subsequentes ocorrer um rápido aumento das ocorrências. A curva de 

mortalidade por homicídio não segue o mesmo padrão nos dois anos seguintes. 

Gráfico 43 – Evolução do número de ocorrências de homicídio doloso, 
segundo os meses do ano, no período entre janeiro/2008 e dezembro/2012 

 
Fonte dos dados básicos: INFOPOL, SISP/SSP/AM 

 

Em 2011 há nitidamente um crescimento exponencial da curva de mortalidade de 

homicídios que só desacelera, brandamente, em dezembro de 2011, seguindo a 

mesma trajetória de queda até fevereiro/2012. Nos meses seguintes de março e 

abril, com níveis bem acima dos observados nos meses dos anos anteriores, as 

ocorrências se mantém estáveis e, já nos meses subsequentes passam a 

representar elevações até atingir patamares mais elevados dessa série anual. Foi 

a partir de julho/2012 que se observou uma interrupção mais longa na trajetória 

de crescimento do número de registros de mortes por homicídio ao longo desses 

cinco anos analisados.  

Outros fatores devem ser levados em consideração quando se pretende avaliar a 

evolução da mortalidade por homicídio. Mudança em quaisquer das componentes 

demográficas (fecundidade, mortalidade e migração) podem interferir na análise, 

assim como também a mudança de hábitos de vida da população, sobretudo o 

alto consumo de drogas e bebidas muito comum entre os jovens e, até mesmo, 

mudanças climáticas influenciando no volume de ocorrências registradas nos 

primeiros seis meses do ano. 
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4.2.4.2 Distribuição espacial em Manaus, 2012 

O mapa a seguir ilustra a distribuição do crime de homicídio doloso nos bairros e 

suas respectivas zonas administrativas, conforme densidade populacional. Nessa 

figura, é possível verificar maior concentração dos crimes em análise nas zonas 

leste e norte, principalmente nos bairros Cidade Nova, Jorge Teixeira e São José 

Operário. Observa-se, também, relativa concentração na Zona Oeste, 

notadamente no bairro Compensa. 

Figura 05 – Distribuição das ocorrências de homicídio, segundo os bairros, 
conforme densidade populacional, Manaus, 2012 

 

Quando se busca identificar os “hots spots1” ficam evidentes as áreas mais 

endêmicas de crimes de homicídio. A área do 14º DIP e áreas circunvizinhas do 

4º, 25º, 27º, 13º e 30º DIP’s foram aquelas que apresentaram a mancha criminal 

mais evidente e que exige maior atenção de todo o Sistema de Segurança local. 

                                            

1
 São chamadas as “Zonas Quentes de Crimes” ou “Manchas Criminais”. 
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Figura 06 – Concentração espacial dos homicídios, segundo áreas de 
circunscrição dos distritos interativos de polícia - Manaus , 2012 

 

Também foi possível observar áreas quentes de crimes de homicídios em áreas 

centrais do 1º, 2º, 3º e 24º DIPs, nas proximidades das áreas centrais, na Zona 

Sul. Outra área endêmica de menor intensidade do que as anteriormente 

descritas se observa nas proximidades do bairro da Compensa, entre as áreas do 

8º e 10 º DIPs. 

4.2.4.3 Cenário atual nas Zonas Administrativas em Manaus 

Os crimes de homicídio ocorreram em maior intensidade na Zona Leste (33%), 

seguida pela Zona Norte (25%). A Zona Centro-Sul foi a que menos contribuiu 

(3,5%) para as estatísticas de homicídio em 2012. 
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Gráfico 44 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Homicídio Doloso, por Zona Administrativa, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

A taxa de homicídio calculada a partir do número de ocorrências registradas em 

Manaus é de 49,4 ocorrências por 100.000 habitantes. Se o cálculo for realizado 

com o número de óbitos de pessoas vítimas de homicídio a taxa passa a 50,9 

óbitos por 100.000 habitantes. Essa divergência é devida às ocorrências de 

múltiplos homicídios, isto é, nos casos em que foi verificado um evento com mais 

de uma vítima. 

4.2.4.4 Cenário atual nos bairros de Manaus 

A seguir, as análises recaem sobre os bairros que compõem as zonas 

administrativas. Foram calculadas as taxas por 100 mil habitantes de Homicídio, 

em cada bairro, para dar conta da exposição ao risco em que a população 

residente de cada bairro está submetida. A fim de se verificar o grau de incidência 

dessa natureza de crime, também foi calculada a distribuição relativa das 

ocorrências, em cada zona administrativa e em cada bairro de Manaus.  

Assim, os gráficos a seguir se referem à taxa por 100 mil habitantes e a 

distribuição proporcional das ocorrências por zonas e em seus respectivos 

bairros, considerando-se o ano de 2012. A análise descritiva desses gráficos 

encontra-se descrita nas considerações adicionais, no final dessa natureza 

criminal, onde se pode ler um resumo do que foi observado em relação a esse 

crime. 
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Gráfico 45 –Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de homicídio doloso, por bairros da Zona Centro-Oeste, 

Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Gráfico 46 –Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de homicídio doloso, por bairros da Zona Centro-Sul, Manaus, 

2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Gráfico 47 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de homicídio doloso, por bairros da Zona Leste, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 
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Gráfico 48 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de homicídio doloso, por bairros da Zona Oeste, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Gráfico 49 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de homicídio doloso, por bairros da Zona Norte, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Gráfico 50 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de homicídio doloso, por bairros da Zona Sul, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

4.2.4.5 Diferenciais por sexo e idade das vítimas 

No que se refere ao sexo das vítimas, os crimes de homicídio em Manaus 

seguem um padrão mundial. São os homens as principais vítimas de homicídio 
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(93%). A faixa etária predominante foi entre18 e 24 anos. Nesse grupo etário as 

vítimas de homicídios eram 31% do sexo masculino e 30% de mulheres. 

Gráfico 51 – Distribuição do número de crimes de homicídio, segundo o 
sexo e idade das vítimas, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

4.2.4.6 Período do dia e dia da semana das ocorrências 

O instrumento mais frequente utilizado na consumação do crime foi a arma de 

fogo (73%). As ditas armas brancas foram utilizadas em 19% das ocorrências de 

homicídio e 8% corresponderam ao emprego de outros meios. 

Pouco mais de 40% das mortes ocorreram nas madrugadas dos fins de semana. 
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Gráfico 52 – Distribuição proporcional do instrumento, período do dia e dia 
da semana das ocorrências de homicídio, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

4.2.4.7 Considerações adicionais 

Em todo o Estado do Amazonas houve redução do quantitativo de homicídios de 

2011 para 2012. Essa redução também refletiu em taxas mais baixas. O 

Amazonas que em 2011 tinha taxa de 29,6 óbitos por 100.000 habitantes passou 

a 28,9 óbitos por 100.000 habitantes. Esse declínio também foi observado quando 

se comparam as taxas de ocorrências entre esses dois anos (ver Tabela 02, 

p.87).  

Sabe-se que a complexidade dos fatores contributivos para o crime de homicídio 

aumenta nas grandes cidades, pois em cidades pequenas essa natureza de crime 

é quase sempre característica de conflitos familiares ou de pessoas afins. Daí que 

a taxa de esclarecimento dos homicídios é maior nesses locais, contrariamente ao 

que se observa nas grandes cidades, onde há maior desorganização social que 

contribui decisivamente para a maior taxa de concentração da criminalidade.  

Manaus concentra aproximadamente 90% dos crimes de homicídio ocorridos em 

todo o Estado do Amazonas. A análise descritiva dos crimes de homicídio 

ocorridos em Manaus no ano de 2012 mostrou que o número de ocorrências 
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duplicou nos últimos cinco anos e que a trajetória de crescimento constante 

sofreu uma desaceleração em 2012. Com isso, 47 vidas foram poupadas entre 

2011 e 2012, em Manaus. 

Mais da metade dos crimes (58 %) ocorreram nas Zonas Norte e Leste. 

Aproximadamente 1/3 dos homicídios ocorreu nas Zonas Oeste e Sul.  

A taxa de homicídios de Manaus, em 2012, foi de 49,4 homicídios por 100.000 

habitantes quando o foco recai sobre as ocorrências e, 50,9 óbitos por 100.000 

habitantes, se o cálculo for realizado com o número de óbitos de pessoas vítimas 

de homicídio. As taxas de mortalidade calculada para as Zonas Leste (65,5 

homicídios por 100.000 habitantes) e Oeste (55,7 homicídios por 100.000 

habitantes) foram superiores a média do município. Na Zona Centro-Sul 

observou-se a menor taxa anual (20,1 homicídios por 100.000 habitantes). 

Quando se observa o comportamento das taxas entre os 63 bairros de cada zona 

administrativa têm-se 25 bairros com taxas superiores a média de Manaus. No 

que se refere à frequência de ocorrências de homicídio observada em 2012, em 

algumas zonas administrativas, a distribuição dos eventos não ocorre de maneira 

homogênea. Na Zona Centro-Oeste 72% das ocorrências se deu nos bairros de 

Alvorada (50%) e Redenção (21%), enquanto que na Zona Centro-Sul, 73% 

ocorreram nos bairros de Flores (34,4%), Parque 10 (21,9%) e Aleixo (15,5%).  

Já na Zona Leste quatro bairros concentraram 69% das ocorrências de 

homicídios, são eles Jorge Teixeira (28,9%), São José (18%), Gilberto Mestrinho 

(11,8%) e Tancredo Neves (10,5%). Os sete bairros restantes concentram 31% 

das ocorrências de homicídios. 

Dos doze bairros da Zona Oeste, apenas dois (Compensa – 38,8% e Tarumã – 

24,5%) concentraram mais de 63% dos homicídios. Enquanto isso, nas Zonas 

Norte, os bairros de Cidade Nova (27,6%), Cidade de Deus (16,7%), Colônia 

Terra Nova (13,2%) e Novo Aleixo (11,0%), juntos, foram responsáveis por 68,5% 

de todos os crimes de homicídios registrados nessa zona. 

A Zona Sul é aquela em que as ocorrências se distribuíram de modo mais 

pulverizado. Os bairros do Centro (24%), que alcançou quase 1/4 das ocorrências 
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de toda a região, e o Japiim (11,6%) foram responsáveis por 36% dos homicídios 

registrados nessa zona. Em quinze bairros a prevalência desse crime variou entre 

8,2% e 1,4%. No bairro de Vila Buriti não foi observada ocorrência de homicídio 

doloso em 2012. 

Em Manaus, como nos demais municípios brasileiros, quase sempre, as vítimas 

de homicídios são homens em idades jovens variando entre 15 e 29 anos. 

Observou-se que, em 2012, na cidade de Manaus a maior parte das vítimas era 

de jovens do sexo masculino, nas idades entre 18 e 24 anos e que na maioria das 

vezes foram vítimas de armas de fogo, nas madrugadas de fins de semana. 
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4.3 CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL 

4.3.1 ESTUPRO: TENDÊNCIA E CENÁRIO ATUAL 

4.3.1.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

Gráfico 53 – Evolução do número de ocorrências de estupro, segundo os 
meses do ano, no período entre janeiro/2008 e dezembro/2012 

 
Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

 

De acordo com o Gráfico 53, as ocorrências de estupro em Manaus vêm 

aumentando desde 2008, chegando ao final da série analisada com, 

aproximadamente, 100 (cem) registros em dezembro de 2012. Ainda que, durante 

12 (doze) meses (Set/2011 e Ago/2012) estes números mantiveram-se estáveis 

em torno de 80 vítimas mensais. 

4.3.1.2 Distribuição espacial em Manaus, 2012 

O mapa a seguir mostra a distribuição do crime em análise nas zonas 

administrativas e seus respectivos bairros. 
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Figura 07 – Distribuição espacial das ocorrências de estupro, segundo os 
bairros, conforme densidade populacional, Manaus, 2012 

 

4.3.1.3 Cenário atual nas Zonas Administrativas em Manaus 

Os gráficos seguintes se referem à distribuição proporcional dos registros 

criminais nas seis Zonas Administrativas de Manaus e seus respectivos bairros, 

considerando-se a taxa de ocorrência por 100 mil habitantes.  

Inicialmente observa-se a taxa de estupro para o município de Manaus em 52,3 

estupros por 100.000 habitantes. 
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Gráfico 54 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Estupro, por Zona Administrativa, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

O crime de estupro teve sua maior incidência na Zona Leste (29,5%), seguida 

pela Zona Norte (26,8%). 

4.3.1.4 Cenário atual nos bairros de Manaus 

A seguir, as análises recaem sobre os bairros que compõem as zonas 

administrativas. Foram calculadas as taxas por 100 mil habitantes de Estupro, em 

cada bairro, para dar conta da exposição ao risco em que a população residente 

de cada bairro está submetida. A fim de se verificar o grau de incidência dessa 

natureza de crime, também foi calculada a distribuição relativa das ocorrências, 

em cada zona administrativa e em cada bairro de Manaus.  

Assim, os gráficos a seguir se referem à taxa por 100 mil habitantes e a 

distribuição proporcional das ocorrências por zonas e em seus respectivos 

bairros, considerando-se o ano de 2012. A análise descritiva desses gráficos 

encontra-se descrita nas considerações adicionais, no final dessa natureza 

criminal, onde se pode ler um resumo do que foi observado em relação a esse 

crime. 
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Gráfico 55 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Estupro, por bairros da Zona Centro-Oeste, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Figura 56 –Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Estupro, por bairros da Zona Centro-Sul, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Gráfico 57 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Estupro, por bairros da Zona Leste, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 
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Gráfico 58 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Estupro, por bairros da Zona Oeste, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Gráfico 59 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Estupro, por bairros da Zona Norte, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Gráfico 60 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Estupro, por bairros da Zona Sul, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

4.3.1.5 Diferenciais por sexo e idade das vítimas 

A maioria dos crimes ocorreu contra pessoas do sexo feminino (87%), na faixa 

etária ente 0 (zero) a 11 anos (41%) e 12 a 17 anos (36%). 
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Gráfico 61 – Distribuição do número de crimes de estupro, segundo o sexo e 
idade das vítimas, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

4.3.1.6 Período do dia e dia da semana das ocorrências 

Os domingos registraram a maior quantidade de ocorrências (17%), no entanto, 

os demais dias de semana indicaram relativa proximidade em relação aos outros 

dias da semana. Os estupros se consolidaram na maioria das vezes no período 

da tarde (31%) e noites (29%). 

Gráfico 62 – Distribuição proporcional do período do dia e dia da semana 
das ocorrências de estupro, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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4.3.1.7 Considerações adicionais 

Observa-se que as ocorrências do crime de estupro apresentam incremento entre 

janeiro de 2008 e junho de 2011, momento em que se inicia um processo de 

declínio até o mês de setembro do mesmo ano. A partir desse período, e até o 

mês de agosto do ano seguinte, os registros apontam relativo equilíbrio, passando 

a sofrer novo aumento no mês de setembro de 2012. 

Vale ressaltar a influência da implantação da lei 12.015 (crimes hediondos) sobre 

o aumento no quantitativo de registros criminais de estupro no ano de 2009, 

provocado, em grande medida, pela nova redação que transforma os “crimes 

contra os costumes” em “crimes contra a dignidade sexual”. Assim, ocorrências 

que envolviam “atentado violento ao pudor” passaram a ser registrados como 

“estupro”. 

Quanto à distribuição espacial dessa tipologia criminal em 2012, verifica-se que a 

Zona Norte apresenta o maior indicador (29%), seguida da Zona Leste (27%). Os 

bairros com maior frequência foram Cidade Nova e Jorge Teixeira, 

respectivamente. 

Considerando-se a análise criminal no contexto da população da cidade de 

Manaus, e tomando-se a taxa por 100 mil habitantes, observa-se para essa 

tipologia criminal um valor de 52,3 ocorrências de estupro para cada 100 mil 

habitantes na cidade de Manaus. Quatro das seis zonas administrativas 

apontaram, isoladamente, taxas superiores a esse valor, sendo que a Zona 

Centro-Oeste apresentou a maior delas (60,9 estupros por 100 mil habitantes), 

seguida da Zona Oeste (56,5 estupros por 100 mil habitantes), Zona Leste (56 

estupros por 100 mil habitantes) e Zona Norte (55,1 estupros por 100 mil 

habitantes). As outras duas ficaram abaixo da média, nesse caso, Zona Centro-

Sul (42,2 estupros por 100 mil habitantes) e Zona Sul (38,6 estupros por 100 mil 

habitantes). 

Em relação aos bairros, tem-se que o bairro Distrito Industrial I, Zona Sul, 

apresentou a maior de todas (213,0 estupro por 100 mil habitantes), seguido 

pelos bairrosDistrito Industrial II,Puraquequara e Colônia Antônio Aleixo, na Zona 
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Leste, que revelaram taxas de 197,3; 164,2 e 133,2 estupros por 100 mil 

habitantes, respectivamente. Planalto, na Zona Centro-Oeste (124,0 estupros por 

100 mil habitantes), Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul (63,6 estupros 

por 100 mil habitantes), Tarumã, Zona Oeste (119,9 estupros por 100 mil 

habitantes) e Santa Etelvina, Zona Norte (109,8 estupros por 100 mil habitantes) 

também apresentaram os maiores riscos em suas respectivas zonas. 
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4.4 CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO 

4.4.1 LATROCÍNIO: TENDÊNCIA E CENÁRIO ATUAL 

O crime de latrocínio é, entre os tipos criminais, aquele caracterizado como a face 

mais perversa da violência. Quase sempre um crime de latrocínio produz grande 

comoção social. Em Manaus essa prática ainda pode ser considerada um evento 

raro, se tomarmos como parâmetro as cidades do Sudeste, Sul e até mesmo o 

Nordeste. 

4.4.1.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

Uma análise descritiva demonstra que nos últimos cinco anos esse tipo de crime 

não teve um padrão definido. O Gráfico 63 mostra que se trata de um evento 

bastante rarefeito e sem um padrão definido. Nem mesmo a utilização de médias 

móveis trimestrais deu conta de uma suavização da curva de latrocínios. Esse 

tipo de problema é típico de análises com grandes flutuações aleatórias, 

principalmente em se tratando de números reduzidos de ocorrências como é o 

caso dos latrocínios em Manaus. 

Gráfico 63 – Evolução do número de ocorrências de latrocínio, segundo os 
meses do ano, no período entre janeiro/2008 e dezembro/2012 

 
Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

 

O que ficou muito evidente foi uma instabilidade nesses números que, em toda a 

série quinquenal, não ultrapassaram a quantidade de 6 ocorrências. 
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4.4.1.2 Distribuição espacial em Manaus, 2012 

Em Manaus, no ano de 2012 foram registradas 38 ocorrências de latrocínio. A 

Figura 08 ilustra a distribuição desse crime nos bairros e suas respectivas zonas 

administrativas, conforme densidade populacional. Nessa figura, cada ponto 

representa uma ocorrência criminal. Desse modo, é possível verificar maior 

concentração dos crimes em análise nas Zonas Leste e Norte, principalmente nos 

bairros Cidade Nova, Jorge Teixeira e São José Operário. Observa-se, também, 

ocorrência na Zona Oeste, notadamente no bairro Compensa. 

Figura 08 – Distribuição das ocorrências do crime de latrocínio, segundo os 
bairros, conforme densidade populacional, Manaus, 2012 
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4.4.1.3 Cenário atual nas Zonas Administrativas em Manaus 

Gráfico 64 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Latrocínio, por Zona Administrativa, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

4.4.1.4 Cenário atual nos bairros de Manaus 

A análise das ocorrências, segundo os bairros mostraram que dos 65 bairros de 

Manaus apenas 25 registraram crimes de latrocínio. Nessa análise não foram 

calculadas as taxas de latrocínios por 100 mil habitantes, em cada bairro, devido 

aos pequenos números observados na maioria dos bairros onde se observou 

ocorrência de latrocínio. Assim, o Gráfico 65 refere-se ao quantitativo de 

ocorrências de latrocínio somente para aqueles bairros em que foram 

identificadas ocorrências em 2012. 

 Ao final dessa análise ainda foram descritas algumas considerações adicionais, 

onde se pode ler um resumo do que foi observado em relação a essa natureza de 

crime. 
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Gráfico 65 – Distribuição das ocorrências de Latrocínios nos bairros de 
Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Dentre os 38 casos de latrocínios registrados em Manaus, no ano de 2012, os 

bairros, Cidade Nova e Jorge Teixeira foram aqueles em que se observou o maior 

número de ocorrências (6 e 5, respectivamente). 

4.4.1.5 Diferenciais por sexo e idade das vítimas 

A análise por diferenciais tanto de sexo quanto de idade se refere às vítimas. 

Esse tipo de análise necessita extrapolar para o sexo e idade dos autores, porém, 

muitas vezes os autores são desconhecidos o que compromete a qualidade da 

informação.  

No caso dos latrocínios registrados em Manaus a maior parte das vítimas eram 

homens (87%), na faixa etária entre 18 e 34 anos de idade (39%). 
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Gráfico 66 – Distribuição do número de crimes de latrocínio, segundo o sexo 
e idade das vítimas, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

4.4.1.6 Período do dia e dia da semana das ocorrências 

Gráfico 67 – Distribuição proporcional do período do dia e dia da semana 
das ocorrências de latrocínio, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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O instrumento mais utilizado na consumação do latrocínio foi arma de fogo (63%). 

A utilização de armas brancas e outros meios representaram em torno de 18%. Já 

os dias de sábado, quartas e quintas-feiras registraram as maiores incidências 

(18%). 

4.4.1.7 Considerações adicionais 

As observações dão conta de que o latrocínio não tem um padrão definido. Com 

um número de ocorrências bastante reduzido em cada ano do período analisado 

pode-se dizer que os níveis de violência se mantiveram oscilando entre 1 e no 

máximo 5 registros a cada mês. 

Em 2012, ocorreram em Manaus 38 latrocínios. Isso corresponde a uma média de 

3 ocorrências a cada mês. Ocorre que essas ocorrências não seguiram uma 

distribuição linear, isto é, elas não ocorreram sistematicamente no mesmo 

período, nem em um único bairro ou área da cidade de Manaus. Com isso, a taxa 

observada para Manaus ficou em 2,04 latrocínios por 100.000 habitantes. 

A Zona Oeste, com taxas superiores as de Manaus, foi a que apresentou a maior 

taxa de latrocínio (3,2 latrocínio por 100.000 habitantes) no ano de 2012, 

enquanto que a Zona Sul foi aquela que apresentou a maior concentração de 

latrocínios (39,5%) entre as demais zonas administrativas. 

Durante todo o ano, houve apenas um registro de ocorrência na Zona Centro-

Oeste, no bairro Alvorada. Do mesmo modo, apenas uma ocorrência observada 

na Zona Centro-Sul, no bairro de Nossa Senhora das Graças. 

A Zona Leste foi a que mais contribuiu com o total de ocorrências em Manaus. 

Foram 15 registros ao ano, sendo que 5 ocorreram no bairro Jorge Teixeira, 3 no 

bairro São José, 2 no Tancredo Neves. Os bairros de Colônia Antonio Aleixo, 

Coroado, Distrito Industrial II, Gilberto Mestrinho e Zumbi registraram uma 

ocorrência, cada um. Com isso, essa zona se manteve com uma taxa de 3,2 

latrocínios por 100.000 habitantes. 
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Na Zona Oeste seis bairros tiveram registros de ocorrência de latrocínio. Cidade 

Nova foi o bairro com maior quantidade de registros (06) em toda a zona e em 

Manaus. Dos nove bairros restantes dessa zona apenas os bairros de Colônia 

Terra Nova, Lago Azul, Monte das Oliveiras, Nova Cidade e Santa Etelvina 

registraram uma ocorrência de latrocínio. 

Entre os doze bairros da Zona Oeste, foi observado apenas 1 registro de 

latrocínio nos bairros Compensa, Santo Agostinho, São Jorge e Vila da Prata. 

Entre os 38 bairros da Zona Sul, apenas os bairros do Centro (2), Distrito 

Industrial I (1), Japiim (1), Presidente Vargas (1) e Raiz (1) registraram 6 

latrocínios. 

A maior parte das vítimas eram homens (87%), na faixa etária entre 18 e 34 anos 

de idade (39%). Apenas 4 mulheres foram vítimas de latrocínio do ano de 2012.  

Em resumo, no ano de 2012 em Manaus a maior parte das vítimas de latrocínio 

eram homens jovens lesionados por armas de fogo, na maioria dos casos nas 

madrugadas de quartas, quintas-feiras e sábados. 

4.4.2 ROUBO: TENDÊNCIA E CENÁRIO ATUAL 

4.4.2.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

Entre janeiro de 2008 e dezembro de 2010, os crimes de roubo, em termos 

quantitativos, apresentaram estabilidade, mostrando a partir de fevereiro de 2011 

um crescimento atípico, alcançando valores mensais em agosto e setembro de 

três mil (3.000) ocorrências. No entanto, de outubro de 2011 a dezembro de 2012 

estes quantitativos sofreram um declínio acentuado que teve início em outubro de 

2011 estendendo-se por todo o ano de 2012, onde atingiu os níveis mais baixos 

de toda a série em análise (Gráfico 68). 
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Gráfico 68 – Evolução do número de ocorrências de Roubo, segundo os 
meses do ano, no período entre janeiro/2008 e dezembro/2012 

 
Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

4.4.2.2 Distribuição espacial em Manaus, 2012 

A análise da distribuição espacial dos crimes de roubo em Manaus mostrou que 

há formação de manchas criminais, com predominância nos bairros Cidade Nova, 

Novo Israel, Tancredo Neves, Jorge Teixeira, São José Operário, Zumbi, 

Armando Mendes, Educandos, Centro, Chapada, Compensa, Alvorada e 

Redenção. A distribuição espacial pode ser observada na Figura 09. 

Figura 09 – Distribuição das ocorrências de crimes de Roubo, segundo os 
bairros, conforme densidade populacional, Manaus, 2012 
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O geoprocessamento dessa natureza criminal pode ser observado nas 

distribuições espaciais a seguir (mapas de Kernel). As ocorrências foram 

distribuídas espacialmente obedecendo à orientação de ocorrências por 

Delegacias Interativas de polícia (DIP’s), conforme a Figura 10. 

Na análise do mapa seguinte observa-se que para as ocorrências de roubos, 

zonas quentes de crimes na área do 24º e toda a área circunvizinha na Zona Sul, 

notadamente no bairro do Centro. Também é possível observar que a Zona Leste 

sinaliza áreas endêmicas de roubo nas circunscrições do 9º e 14º DIPs. O bairro 

São José se destaca por apresentar-se como o setor mais preocupante dessa 

área.   

Figura 10 – Concentração espacial de Roubo, segundo áreas de 
circunscrição dos distritos interativos de polícia - Manaus, 2012 
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4.4.2.3 Cenário atual nas Zonas Administrativas em Manaus 

Em 2012, praticamente 70% dos crimes de roubo ocorreram nas Zonas Leste, Sul 

e Norte. A maior incidência recaiu sobre a Zona Leste (25%), seguida da Zona Sul 

(23%) e Zona Norte (22%). As demais zonas, juntas, concentraram cerca de 30% 

dos roubos, sendo a Zona Oeste aquela que apresentou menor concentração 

(7,8%) proporcional dessa natureza de crime. 

Gráfico 69 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Roubo, por Zona Administrativa, Manaus, 2012 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

As representações gráficas seguintes se referem à análise da distribuição 

proporcional e taxas de ocorrência por 100 mil habitantes dos registros criminais 

de roubo nos bairros de Manaus. 

4.4.2.4 Cenário atual nos bairros de Manaus 

A seguir, as análises recaem sobre os bairros que compõem as zonas 

administrativas. Foram calculadas as taxas por 100 mil habitantes de roubo, em 

cada bairro, para dar conta da exposição ao risco em que a população residente 

de cada bairro está submetida. A fim de se verificar o grau de incidência dessa 

natureza de crime, também foi calculada a distribuição relativa das ocorrências, 

em cada zona administrativa e em cada bairro de Manaus.  
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Assim, os gráficos a seguir se referem à taxa por 100 mil habitantes e a 

distribuição proporcional das ocorrências por zonas e em seus respectivos 

bairros, considerando-se o ano de 2012.  

A análise descritiva desses gráficos encontra-se descrita nas considerações 

adicionais, no final dessa natureza criminal, onde se pode ler um resumo do que 

foi observado em relação a esse crime. 

Gráfico 70 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Roubo, segundo os bairros da Zona Centro-Oeste, Manaus, 

2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

 

Gráfico 71 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Roubo, segundo os bairros da Zona Centro-Sul, Manaus, 

2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 
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Gráfico 72 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Roubo, segundo os bairros da Zona Leste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

 

Gráfico 73 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Roubo, segundo os bairros da Zona Oeste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

 

Gráfico 74 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Roubo, segundo os bairros da Zona Norte, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 
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Gráfico 75 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Roubo, segundo os bairros da Zona Sul, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

 

4.4.2.5 Diferenciais por sexo e idade das vítimas 

Gráfico 76 – Distribuição do número de crimes de roubo, segundo o sexo e 
idade das vítimas, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Tanto entre os homens quanto entre as mulheres são altas as incidências de 

vitimização de crimes de roubos, geralmente nas idades mais jovens, entre 18 e 
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24 anos.  Os homens estão mais expostos aos riscos de roubo conforme 

demonstrado no Gráfico 76. 

4.4.2.6 Período do dia e dia da semana das ocorrências 

Verificou-se que 40% das ocorrências de crimes de roubo registradas em 

Manaus, em 2012, ocorreram durante o período da noite.  

Gráfico 77 – Distribuição proporcional do período do dia e dia da semana de 
ocorrências de roubo, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

 

Os registros de Roubo ocorreram de maneira uniforme nos dias de semana, sem 

intensificar-se em um dia específico. Segundas-feiras indicaram 17%. Terças, 

quartas e quintas registraram 15% cada.  

 

4.4.2.7 Considerações adicionais 

Ao longo dos três primeiros anos da série estudada (2008-2012) observou-se uma 

estabilidade da quantidade de ocorrência de roubo em Manaus, em torno de 

2.100 registros. No ano seguinte, em 2011, houve uma elevação até o mês de 

setembro de 2011 e, a partir de outubro daquele ano, seguiu-se um declínio 

acentuado até dezembro de 2012. 
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Quando se refere à distribuição espacial das ocorrências na cidade de Manaus, 

em 2012, verificou-se maior quantitativo nos bairros da Zona Sul, especificamente 

no bairro Centro. Embora se tenha identificado a área do 24º como aquela de 

maior concentração de ocorrências de roubo, não se pode ignorar o que acontece 

na área do 9º DIP, onde há grandes aglomerações populacionais e também de 

crimes de roubo, conforme se pode observar na FIG. 10. 

 Quando se subdividem as ocorrências de roubo por zonas da cidade, vê-se que 

praticamente 70% ocorrem nas Zonas Leste (24,8%), Sul (23,1%) e Norte 

(22,0%). A taxa de roubo na Cidade de Manaus, em 2012, foi de 1.404,4 roubos 

por 100.000 habitantes. Relacionando este valor ao das zonas geográficas, 

percebe-se que apenas as Zonas Centro-Sul e Sul apresentaram valores maiores 

que o total da Capital (1.675,6 e 2.025,5 roubos por 100.000 habitantes, 

respectivamente). Enquanto que todas as outras zonas obtiveram taxas menores 

que da cidade de Manaus. Essas áreas possuem especificidades que justificam 

altas concentrações de crimes dessa natureza. O Centro de Manaus é fortemente 

marcado por uma grande quantidade de população flutuante e maior 

concentração de estabelecimentos comerciais da cidade. Na Zona Centro-Sul é 

onde estão estabelecidos os domicílios com melhores condições 

socioeconômicas e grandes centros comerciais e de serviços. 

Na Zona Centro-Oeste, o bairro Alvorada foi responsável por 41% dos casos de 

roubo em 2012, no entanto, sua taxa (1.242,41 roubos por 100.000 habitantes), 

ficou abaixo dos bairros de Planalto e Dom Pedro I (1.895,49 e 1.599,69 roubos 

por 100.000 habitantes, respectivamente). Os bairros Flores e Parque 10 tiveram 

aproximadamente 50% das ocorrências da Zona Centro-Sul.  Chapada foi o bairro 

com maior taxa por 100.000 habitantes (2.906,4). Enquanto isso, o bairro Parque 

10 apresentou a menor taxa, 1.239,9 roubos por 100.000 habitantes.  

Os bairros da Zona Leste com maiores proporções de roubo foram São José, 

Jorge Teixeira e Tancredo Neves (28,4%, 23,2% e 12,3%, respectivamente), 

enquanto o Puraquequara e Colônia Antônio Aleixo tiveram menores 

concentrações relativas (0,6% e 1,5%, respectivamente). Os bairros com maiores 

taxas por 100.000 habitantes foram Distrito Industrial II e São José (2.688,0 e 

2.682,4 roubos por 100.000 habitantes, respectivamente) e as menores taxas 
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foram apresentadas pelos bairros Colônia Antônio Aleixo e Mauazinho (556 e 453 

roubos por 100.000 habitantes, respectivamente).  

Na Zona Oeste, o bairro com maior concentração de roubo foi a Compensa, com 

37,2% dos casos, enquanto que Ponta Negra foi o bairro com maior taxa por 

100.000 habitantes (2.573,23). Na outra extremidade, com menor taxa aparece o 

bairro do Tarumã-Açú (454,71 roubos por 100.000 habitantes). O bairro da Cidade 

Nova, na Zona Norte, foi o que concentrava maior proporção de roubo (37,1%). 

No que se refere à taxa, o bairro Novo Israel superou os demais bairros dessa 

zona com uma taxa de 1.977,53 roubos por 100.000 habitantes. O bairro com 

menor taxa nessa zona foi Lago Azul (352,75 roubos por 100.000 habitantes).  

Na Zona Sul, o Bairro Centro apresentou maior percentual de roubos, 39%, 

enquanto que Vila Buriti e Nossa Senhora Aparecida obtiveram os menores 

índices (0,1% e 0,5%). Já o Distrito Industrial I obteve maior quantidade de roubos 

por 100.000 habitantes (1.5551,65) e o bairro com menor taxa foi Vila Buriti 

(263,14 roubos por 100.000 habitantes), seguido pelo Morro da Liberdade (403,69 

roubos por 100.000 habitantes). 

Quando a análise recai sobre os diferenciais de sexo e idade tem-se que a maior 

quantidade de roubos em 2012 incidiu sobre vítimas nas idades entre 18 e 24 

anos. O sexo masculino respondeu por 57% das ocorrências enquanto que 43% 

das vítimas eram mulheres. Observou-se que as ocorrências de roubo 

aconteceram na maioria das vezes durante a noite e de forma bastante 

homogênea entre os dias da semana, com ligeira concentração nos dias de 2ª-

feira (17%).  

4.4.3 FURTO: TENDÊNCIA E CENÁRIO ATUAL 

Ao analisar os furtos ocorridos em Manaus foi necessária uma avaliação criteriosa 

da qualidade das informações registradas no banco de dados do SISP. Isto 

porque os registros de ocorrências oficiais recebem as informações registradas na 
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Delegacia Interativa2que, em termos estatísticos, são complementares àquelas 

registradas em todos os Distritos Integrados de Polícia e Delegacias 

Especializadas. Após a crítica dos dados provenientes dos registros da Delegacia 

Interativa foi observado, em 2012, aproximadamente, um total de 13.500 

ocorrências e, desse quantitativo, pouco mais de 10.300 registros tratava-se de 

notificações de furto de água e hidrômetro, registrados pela empresa Águas do 

Amazonas, concessionária dos serviços de fornecimento de água em Manaus. 

4.4.3.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

De um modo geral, o Gráfico 78 mostra o declínio do total de ocorrências de furto 

na cidade de Manaus ao longo de toda a série quinquenal. No entanto, esse 

declínio não se deu de maneira uniforme. De janeiro de 2008 até março de 2009 a 

curva de furto obedece ao mesmo padrão de queda entre esses anos. Essa 

queda persiste até março de 2010 quando se observa uma mudança no padrão 

da curva e crescimento do nível de registros de furtos que passam a oscilar entre 

3.000 e 3.200 registros entre junho/2010 e outubro/2011. Após redução naquele 

período, o número de registros de furto elevou-se ao nível mais alto dos últimos 5 

anos no período de novembro a janeiro de 2011, atingindo, aproximadamente 

3.800 registros em janeiro de 2012.  

A partir de fevereiro até abril/2012 observou-se um tímido declínio desses 

números. Porém, a partir de maio/2012 observou-se um rápido declínio que vai 

culminar, em julho de 2012, com o menor nível de registros de furto nos últimos 

cinco anos (2.600 registros). Apesar do crescimento nos meses subsequentes os 

níveis de registros de ocorrências de furtos se mantêm em queda no mês de 

dezembro/2012, com número de registros inferiores aqueles observados nos 

meses dos anos anteriores. 

 

                                            

2
Essa delegacia é virtual, assim, os registros são realizados eletronicamente com uso de internet no site: 

www.delegaciainterativa@ssp.am.br 

 

http://www.delegaciainterativa@ssp.am.br/
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Gráfico 78 – Evolução do número de ocorrências de Furto, segundo os 
meses do ano, Manaus, 2008/2012 

 

Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

 

Para os crimes de furto, estes foram analisados em duas categorias. Na primeira 

considerou-se o total de registros, incluindo aqueles procedentes da delegacia 

interativa (internet). Na segunda foram retirados esses tipos de registros, 

representados, em grande medida (cerca de 90%), por furtos de água ("gatos em 

residências") e hidrômetros.  

A opção pela metodologia adotada teve o objetivo de mostrar um comportamento 

atípico dessa tipologia criminal no contexto considerado, que nesse caso o crime 

é originado a partir da relação de consumo (de forma ilegal), entre consumidor e 

concessionária de serviço essencial, como é o caso de fornecimento de água, 

cuja ocorrência independe da ação preventiva da polícia, uma vez que as 

instalações hídricas estão dentro das propriedades residenciais. No entanto, para 

efeito estatístico, foi considerado o total de registros. 

4.4.3.2 Distribuição espacial em Manaus, 2012 

Para o crime em análise, as manchas criminais ficaram concentradas, 

basicamente, nos bairros de Novo Israel, Santa Etelvina, Cidade Nova, Jorge 

Teixeira, São José Operário, Zumbi, Armando Mendes, Raiz, Cachoeirinha, 

Petrópolis, Adrianópolis, Chapada, Santa Luzia, Educandos, Centro e Compensa, 

conforme pode ser visto no mapa a seguir. 



 128 

Figura 11 – Distribuição das ocorrências de crimes de Furto, segundo os 
bairros, conforme densidade populacional, Manaus, 2012 

 

As manchas criminais observadas na Figura 11 podem ser mais bem observadas 

quando colocadas no formato de Kernel, em que os crimes são distribuídos 

conforme o número de ocorrências em determinado período tempo, filtrando a 

variabilidade local, usando média ponderada de ocorrências por vizinhança. 

Nesse relatório, como forma de melhor estudar esse fenômeno criminal no 

espaço urbano da cidade de Manaus, essa natureza foi desagregada em três 

categorias:  

a) furto em residências;  

b) furto em estabelecimentos comerciais; 

c) furto em via pública. 

Na distribuição espacial dos furtos em residências, considerando-se as 

ocorrências por Distritos Integrados de Polícia (DIP’s), observa-se de forma clara 

a predominância dessa natureza criminal nos bairros Jorge Teixeira, São José 

Operário e João Paulo, conforme pode ser verificado no Mapa de Kernel (Figura 

12). 
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Figura 12 – Concentração espacial de Furto em Residência, segundo áreas 
de circunscrição dos distritos interativos de polícia, Manaus, 2012 

 

Os resultados mostram a necessidade de intensificação das ações para controlar 

o crime de furtos nas áreas de circunscrição do 14º DIP e áreas adjacentes, 8º 

DIP e adjacências, 1º e 3º DIP e 18º DIP.  

Para as ocorrências de furtos em estabelecimentos comerciais, observou-se 

mudança na área de concentração dessa natureza, passando da Zona Leste para 

a Zona Sul, notadamente no bairro Centro. 
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Figura 13 – Concentração espacial de Furto em Estabelecimento Comercial, 
segundo áreas de circunscrição dos distritos interativos de polícia, Manaus, 

2012 

 

No caso dos furtos em vias públicas, estes continuam sendo praticados, em sua 

maioria, na Zona Sul, principalmente no bairro Centro, local onde se concentra 

uma população predominantemente flutuante, composta por residentes que se 

deslocam para aquela área da cidade para desenvolverem atividades tipicamente 

comerciais. A mancha pode ser observada na Figura 14. 
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Figura 14 – Concentração espacial de Furto em Via Pública, segundo áreas 
de circunscrição dos distritos interativos de polícia, Manaus, 2012 

 

4.4.3.3 Cenário atual nas Zonas Administrativas em Manaus 

As representações gráficas seguintes se referem à distribuição proporcional dos 

registros criminais de furto nas seis zonas administrativas de Manaus 

A maior incidência dessa natureza criminal se deu nas Zonas Sul (26,6%) e Norte 

(20,7%). 
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Gráfico 79 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Furto, por Zona Administrativa, Manaus, 2012 

         
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

4.4.3.4 Cenário atual nos bairros de Manaus 

A seguir, as análises recaem sobre os bairros que compõem as zonas 

administrativas. Foram calculadas as taxas por 100 mil habitantes de Furto, em 

cada bairro, para dar conta da exposição ao risco em que a população residente 

de cada bairro está submetida. A fim de se verificar o grau de incidência dessa 

natureza de crime, também foi calculada a distribuição relativa das ocorrências, 

em cada zona administrativa, em cada bairro de Manaus.  

Assim, os gráficos a seguir se referem à taxa por 100 mil habitantes e à 

distribuição proporcional das ocorrências por zonas e em seus respectivos 

bairros, considerando-se o ano de 2012.  

A análise descritiva desses gráficos encontra-se descrita nas considerações 

adicionais, no final dessa natureza criminal, onde se pode ler um resumo do que 

foi observado em relação a esse crime. 
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Gráfico 80 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Furto, segundo os bairros da Zona Centro-Oeste, Manaus, 

2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Gráfico 81 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Furto, segundo os bairros da Zona Centro-Sul, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Gráfico 82 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Furto, segundo os bairros da Zona Leste, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Nota:A taxa calculada para o bairro do Distrito Industrial II deve ser analisada com cuidado, devido aos 

pequenos números, para não prejudicar a análise dos demais bairros. O D. Industrial II teve 139 ocorrências 

de furto, porém sua população estimada era de 4.055 residentes o que resultou uma taxa de 3.427,8/100.000 

habitantes. 
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Gráfico 83 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Furto, segundo os bairros da Zona Norte, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Gráfico 84 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Furto, segundo os bairros da Zona Oeste, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Nota: A taxa do bairro Ponta Negra, merece atenção devido aos pequenos números, para não prejudicar a 

análise dos demais bairros. O referido bairro teve 441 ocorrências de furto, porém sua população estimada é 

muito pequena. 

Gráfico 85 – Taxa por 100.000 habitantes e Distribuição Proporcional de 
Ocorrências de Furto, segundo os bairros da Zona Sul, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM; IBGE – Estimativas Populacionais 

Nota: A análise das taxas calculadas para os bairros do Distrito Industrial I e Vila Buriti precisam ser 

relativizadas devido aos pequenos números. O D. Industrial teve 688 ocorrências de furto, porém sua 

população é muito pequena (2.816 residentes). Já no bairro de Vila Burti ocorreram 8 furtos para uma 

população residente de 1900 habitantes. 
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4.4.3.5 Diferenciais por sexo e idade das vítimas 

Quando se observa o sexo e a idade das vítimas de furtos tem-se que ambosos 

sexos são afetados pelos crimes de furto, porém os homens foram mais 

acometidos.  

Gráfico 86 – Distribuição do número de crimes de furto, segundo o sexo e 
idade das vítimas, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
 

No que se refere às idades, nota-se que, diferentemente do que ocorre nos 

crimes de roubo, a maior incidência recai nas idades adultas entre 30 e 34 anos.   

4.4.3.6 Período do dia e dia da semana das ocorrências 

Assim, como nos casos de roubos, o crime em análise ocorreu também de 

maneira uniforme nos dias de semana. As quartas, quintas e sextas-feiras 

concentraram 15%, cada dia. Os dias de segundas, terças e sábados apontaram 

14% do total de crimes. 
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Gráfico 87 – Distribuição proporcional do período do dia e dia da semana 
das ocorrências de furto, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

4.4.3.7 Considerações adicionais 

Após analisar a curva de evolução do crime de furto, excluídas as ocorrências de 

furto de água (“gatos” e hidrômetros) no período entre janeiro de 2008 e março de 

2010, observou-se um processo de redução gradativa no quantitativo de registros, 

com declínio acentuado a partir de agosto de 2011 e que vai prosseguir por todo o 

ano de 2012.  

Deve-se considerar, no entanto, que a exclusão das ocorrências relacionadas a 

furtos de água nas residências (gatos) e hidrômetros, para efeito de análise 

criminal, foi necessária devido à necessidade de compreensão dos fatores 

intervenientes no plano tático e estratégico do Sistema de Segurança Pública do 

Amazonas, isto é, como esse relatório busca diagnosticar a real situação dos 

crimes em Manaus para a aplicação eficiente dos recursos materiais e humanos, 

entende-se que o furto de água envolve relações de consumidor, além de 

questões sociais, que exigem intervenções mais administrativas do que 

operacionais.  

Quanto à distribuição espacial dessa tipologia criminal em 2012, verifica-se que 

as Zonas Norte e Sul apresentaram as maiores concentrações das ocorrências de 

furto em Manaus. Ainda foi possível observar “manchas criminais” de furto em 

residência bastante delineadas na área do 14º DIP e áreas adjacentes. Quando 

as investigações recaem sobre os furtos em estabelecimentos comerciais a 

“mancha criminal” demonstra uma concentração maior de furtos nos 
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estabelecimentos comerciais instalados na área do 24º DIP que, partindo do 

Centro, vai se estendendo verticalmente em direção a área do 10° DIP, passando 

por bairros como Nossa Senhora das Graças, Adrianópolis, Chapada, D. Pedro 

até o Alvorada. Outra concentração, embora menos adensada, foi observada na 

área do 14º DIP e circunvizinhança. Quando a análise recai sobre a ocorrência de 

furto em via pública, novamente tem-se uma “mancha criminal” bem definida na 

área do 24º DIP que se irradia até a área do 1º DIP.  

De um modo geral, os bairros com maior frequência de furto, foram Cidade Nova, 

Centro e São José. Quando o foco recai no interior de cada zona, observou-se 

que Cidade Nova e Alvorada são bairros que, em suas respectivas zonas, 

possuem maiores concentrações de furtos. Para se ter uma ideia, Cidade Nova 

deteve 40% das ocorrências dos furtos ocorridos na Zona Norte e Alvorada 

respondeu por 40% dos registros da Zona Centro-Oeste, em 2012. Observações 

como essas ajudam a redirecionar as ações quando o objetivo for desenhar uma 

política focalizada nessas zonas com perspectiva de redução dessa natureza de 

crime. 

Ao avançar a análise criminal dos furtos, colocando-se em evidência a população 

da cidade de Manaus e, tomando-se a taxa por 100 mil habitantes como 

parâmetro para medir a exposição ao risco de vitimização, observou-se para essa 

tipologia criminal uma taxa de 1.478,1 ocorrências por 100 mil habitantes. Duas 

das seis zonas administrativas apontaram, isoladamente, taxas superiores, sendo 

que a Zona Centro-Sul apresentou a maior taxa (2551,8 furtos por 100.000 

habitantes), seguida da Zona Sul (2455,7 furtos por 100.000 habitantes). As 

demais zonas ficaram abaixo da média, nesse caso, Zona Centro-Oeste (1243,9 

furtos por 100.000 habitantes), Zona Oeste (1213,7 furtos por 100.000 

habitantes), Zona Leste (1143,6 furtos por 100.000 habitantes) e Zona Norte 

(1094 furtos por 100.000 habitantes). 

Outras investigações deram conta de que tanto homens quanto mulheres são 

bastante vitimizados por crimes dessa natureza. Porém, em 2012, até os 17 anos 

de idade foram as mulheres, crianças e adolescentes, as maiores vítimas 

enquanto que a partir dos 18 anos o maior impacto recai sobre os homens. Ainda 

se desprende dessas observações o fato de que o furto, diferentemente de 
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Latrocínio, Homicídio, Roubo e Lesões Dolosas, distribui-se de forma mais 

uniforme nos grupos etários entre 18 e 50 anos e atinge níveis mais elevados nas 

idades entre 30 e 34 anos. Informações complementares ainda dão conta de que 

a maior parte dos furtos ocorridos em Manaus, no ano de 2012, ocorreu durante o 

dia e a menor frequência foi observada nos dias de domingo. 
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4.5 PRODUTIVIDADE 

4.5.1 Produtividade Geral 

O termo produtividade é utilizado para aferir os resultados alcançados com o 

emprego de ações policiais. A produtividade abrange as apreensões de armas de 

fogo, localização de veículos furtados ou roubados, tráfico, porte, posse e uso de 

substâncias entorpecentes.  

Nesse estudo a produtividade foi contada em número de ocorrências registradas. 

No caso, por exemplo, de armas de fogo o número de ocorrências equivale ao 

número de vezes em que foram feitas apreensões de armas de fogo que, nesse 

caso, pode ter ocorrido a apreensão de uma ou mais armas. Quanto à localização 

de veículo, o número de ocorrências equivale ao número de ocorrências de 

veículos recuperados. O mesmo tratamento se aplica às ocorrências de tráfico e 

porte ou posse de entorpecentes. Em todas as naturezas apresentadas a seguir 

serão feitas análises com base apenas em distribuições proporcionais dos 

registros de ocorrências. 

4.5.1.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

Para se mensurar a produtividade ao longo dos últimos cinco anos, inicialmente 

todas as naturezas foram agregadas mensalmente. Em seguida, foram calculadas 

médias móveis trimestrais e, com isso, foi possível observar com base nessas 

médias uma evolução crescente dos resultados alcançados durante todo o 

período analisado. 

No Gráfico 88, percebeu-se um crescimento linear e gradativo do índice de 

produtividade nos anos de 2008 a 2012, com uma aceleração maior entre os 

meses de abril a agosto deste último. Após esse período, nota-se uma 

desaceleração desse indicador fortemente influenciada, primeiramente pela 

redução abrupta de localização de veículos e, em seguida, pela redução das 

apreensões de arma de fogo.  Vale ressaltar que embora tenha ocorrido uma 
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desaceleração no último trimestre de 2012, ainda assim, os índices de 

produtividade estão acima da média dos meses anteriores. 

Gráfico 88 – Evolução do número de ocorrências de Produtividade, segundo 
os meses do ano, no período entre janeiro/2008 e dezembro/2012 

    
Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

 

 

Uma análise que pode ajudar nesse diagnóstico é feita através do cálculo das 

variações proporcionais ocorridas no tempo, como se observa no Gráfico 89. 

Em 2011, registrou-se menos 1% de apreensões de armas de fogo do que os 

registros em 2010. Já em 2012 foram apreendidas 26% mais armas de fogo do 

que em 2011.  

Os veículos localizados/recuperados que em 2010/2011 alcançaram a cifra dos 

56% não evoluíram positivamente, pelo contrário, em 2012 esse percentual foi de 

9% a menos do que no ano de 2011.  

Para a natureza entorpecentes (porte/posse/uso) verificou-se redução de 4,6% 

entre 2011 e 2010. Contudo, no ano de 2012 houve uma elevação desse 

percentual o que implicou numa maior produtividade (27%), quando comparado 

com o ano de 2011. 

Na natureza tráfico de entorpecente, destacam-se duas elevações consecutivas 

de produtividade na comparação entre 2011 com 2010 (37%), e entre 2012 e 

2011 (73%). 
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Gráfico 89 – Variação percentual dos registros de produtividade registrados 
em Manaus, 2010/2011, 2011/2012 

 
Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

 

Em seguida as análises recaem sobre as naturezas de produtividade de forma 

individualizada para dar conta do peso de cada natureza no resultado geral da 

produtividade em Manaus. 
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4.5.2 APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO: TENDÊNCIA E CENÁRIO 
ATUAL 

4.5.2.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

Gráfico 90 – Tendência de ocorrências de arma de fogo apreendida, 
segundo os meses do ano, no período entre janeiro/2008 e dezembro/2012 

Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

 

O Gráfico 90 mostra a evolução das apreensões de Armas de Fogo. Nele é 

possível observar que durante esses cinco anos não foi possível estabelecer um 

padrão dessa natureza. A cada ano ocorrem mudanças temporárias nessas 

ocorrências. Felizmente há um crescimento positivo desses registros que acabam 

por culminar com um aumento do incremento de armas de fogo apreendidas 

durante os últimos cinco anos avaliados. Vale a pena ressaltar o forte crescimento 

das apreensões de arma de fogo no ano de 2012, sobretudo entre os meses de 

abril e julho. Mesmo após esse período, embora a curva apresente uma 

declividade entre os meses de agosto e outubro, os resultados quando 

comparados aos anos anteriores ainda são os melhores nos últimos cinco anos. 

4.5.2.2 Distribuição espacial em Manaus, 2012 

O geoprocessamento dessa natureza mostrou que as apreensões de arma de 

fogo ocorreram, em maior quantidade, nos bairros onde predominam grandes 

aglomerados populacionais como nos bairros Cidade Nova, Novo Aleixo, Jorge 

Teixeira, Cidade de Deus, São José, Compensa e Alvorada. 
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Figura 15 – Distribuição das ocorrências de apreensão de arma de fogo, 
segundo os bairros, conforme densidade populacional, Manaus, 2012 

 

4.5.2.3 Cenário atual nas Zonas Administrativas em Manaus 

Os registros de apreensão de armas ocorreram, predominantemente, nas Zonas 

Leste (29,3%) e Norte 29,2%), que juntas foram responsáveis por praticamente 

59% dos registros. 

Gráfico 91 – Distribuição proporcional de ocorrências de apreensão de 
armas de fogo, por Zona Administrativa, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Na Zona Sul, foi observado 15% de todos os registros de armas apreendidas no 

ano de 2012. Enquanto isso, a Zona Oeste respondeu por 12,4% desses 

registros. 

4.5.2.4 Cenário atual nos bairros de Manaus 

Gráfico 92 – Distribuição proporcional de ocorrências de armas de fogo 
apreendidas, por bairros da Zona Centro-Oeste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Gráfico 93 – Distribuição proporcional de ocorrências de armas de fogo 
apreendidas, por bairros da Zona Centro-Sul, Manaus, 2012 
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Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Gráfico 94 – Distribuição proporcional de ocorrências de armas de fogo 
apreendidas, por bairros da Zona Leste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Gráfico 95 – Distribuição proporcional de ocorrências de armas de fogo 
apreendidas, por bairros da Zona Oeste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Gráfico 96 – Distribuição proporcional de ocorrências de armas de fogo 
apreendidas, por bairros da Zona Norte, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Gráfico 97 – Distribuição proporcional de ocorrências de armas de fogo 
apreendidas, por bairros da Zona Sul, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

4.5.2.5 Diferenciais por sexo e idade do autor 

As armas de fogo apreendidas estavam na posse, na maioria dos casos, de 

homens nas idades entre 18 e 24 anos.  
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Gráfico 98 – Distribuição do número armas de fogo apreendidas, segundo o 
sexo e idade do autor, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

4.5.2.6 Período do dia e dia da semana das ocorrências 

Nos períodos da tarde e da noite foram feitas a maioria das apreensões de armas 

de fogo (34% e 31%, respectivamente). 

Gráfico 99 – Distribuição proporcional do período do dia e dia da semana 
das ocorrências de armas de fogo apreendidas, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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No ano de 2012, 18% das apreensões de armas de fogo ocorreram nas quintas-

feiras. Nos demais dias da semana houve uma variação proporcional das 

apreensões entre 15% e 12%. 

4.5.2.7 Considerações adicionais 

A produtividade das apreensões de armas de fogo ao longo dos cinco anos 

analisados tem aumentado com forte crescimento no ano de 2012, sobretudo 

entre os meses de abril e julho. Mesmo após esse período, embora a curva 

apresente uma declividade entre os meses de agosto e outubro, os resultados 

quando comparados aos anos anteriores ainda são os melhores nos últimos cinco 

anos. 

Quase 60% das apreensões de arma de fogo se deram nas Zonas Leste (29,3%) 

e Norte (29,2%). O bairro do Jorge Teixeira, entre os demais bairros da Zona 

Leste, foi aquele que concentrou a maior proporção de apreensões de armas de 

fogo (35,9%). 

A maior parte das apreensões de armas de fogo foi observada entre os homens 

nas idades entre 18 e 24 anos (GRÁF. 98). Nos períodos da tarde e noite 

ocorreram a maior quantidade de apreensões de arma de fogo, geralmente nas 

quintas-feiras. 
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4.5.3 LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS: TENDÊNCIA E CENÁRIO ATUAL 

4.5.3.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

Gráfico 100 – Tendência de ocorrências de localização/recuperação de 
veículos, segundo os meses do ano, no período entre janeiro/2008 e 

dezembro/2012 

 

Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

 

Este índice apresenta estabilidade nos anos de 2008 a 2010, embora no mês de 

agosto de 2008 tenha ocorrido um número ocorrências abaixo do padrão. A partir 

do mês de junho de 2011, observa-se o crescimento desse indicador de 

produtividade, alcançando mais de 200 (duzentos e vinte) ocorrências mensais. 

Nota-se também que nos últimos meses do ano (agosto a dezembro) de 2012 

observou-se um declínio do indicador. 

4.5.3.2 Distribuição espacial em Manaus, 2012 

Quando as observações buscam demonstrar a distribuição espacial das 

ocorrências de localização e recuperação de veículos observa-se na Figura 16 os 

pontos (cada ponto corresponde a um veículo recuperado) demonstrando o local 

do bairro, onde cada um desses veículos foi recuperado. Nessa figura ainda é 

possível verificar essa ocorrência em relação à densidade populacional de cada 

bairro de Manaus. As áreas mais escuras correspondem a maiores concentrações 

populacionais.  
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Figura 16 – Distribuição das ocorrências de localização/recuperação de 
veículo, segundo os bairros, conforme densidade populacional, Manaus, 

2012 

 

A distribuição espacial dessa tipologia criminal mostrou que esses crimes 

ocorreram predominantemente nos bairros Cidade Nova, Santa Etelvina, Jorge 

Teixeira, São José Operário, Zumbi, Petrópolis, Raiz, Educandos, Centro e 

Compensa (FIG.16). 

4.5.3.3 Cenário atual nas Zonas Administrativas de Manaus 

Aqui as ocorrências de localização e recuperação de veículos foram 

desagregadas por Zonas Administrativas de Manaus. Os registros de localização 

de veículos ocorreram, predominantemente, na Zona Leste (25,3%), seguido pela 

Zona Norte (23,4%) e Sul (20,7%).   
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Gráfico 101 – Distribuição Proporcional de Ocorrências de localização e 
recuperação de veículo nas Zonas Administrativas de Manaus em 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

4.5.3.4 Cenário atual nos bairros de Manaus 

Neste tópico as informações de localização e recuperação de veículos foram 

desagregadas por bairros. A análise do cenário atual é resultado das observações 

das ocorrências de localização e recuperação de veículos, registradas no ano de 

2012. Para se avaliar a produtividade foram calculadas as distribuições 

proporcionais dessas ocorrências em cada Zona Administrativa, segundo os 

bairros. Com isso se pode avaliar quais os bairros, em cada Zona Administrativa, 

onde foram registradas as maiores quantidades de ocorrências de localização e 

recuperação de veículos. 
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Gráfico 102 – Distribuição proporcional de ocorrências de localização e 
recuperação de veículos, por bairros da Zona Centro-Oeste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Gráfico 103 – Distribuição proporcional de ocorrências de localização e 
recuperação de veículos, por bairros da Zona Centro-Sul, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Gráfico 104 – Distribuição proporcional de ocorrências de localização e 
recuperação de veículos, por bairros da Zona Leste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Gráfico 105 – Distribuição proporcional de ocorrências de localização e 
recuperação de veículos, por bairros da Zona Oeste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Gráfico 106 – Distribuição proporcional de ocorrências de localização e 
recuperação de veículos, por bairros da Zona Norte, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Gráfico 107 – Distribuição proporcional de ocorrências de localização e 
recuperação de veículos, por bairros da Zona Sul, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

4.5.3.5 Diferenciais por sexo e idade do declarante 

Para esse indicador foram avaliados o sexo e a idade da pessoa que prestou a 

declaração do fato.  
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Gráfico 108 – Distribuição do número de ocorrências de localização de 
veículo, segundo o sexo e idade do declarante, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

A idade do declarante, na maioria dos casos, correspondeu ao grupo etário entre 

18 e 34 anos de idade, sendo prevalecente o grupo de adultos - jovens nas 

idades entre 25 e 29 anos. 

Quanto ao sexo, os homens representaram quantidades bastante superiores em 

relação às mulheres. De um total de 1.930 declarações 1.616 foram realizadas 

por homens enquanto que 314 foram feitas por mulheres. 

4.5.3.6 Período do dia e dia da semana 

Na maioria dos casos, os veículos foram localizados no período da manhã (35%).  
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Gráfico 109 – Distribuição proporcional do período do dia e dia da semana 
das ocorrências de localização de veículo, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Também foi possível observar que as localizações e recuperações ocorreram na 

maior parte dos casos nos dias de segunda-feira. Talvez por causa da maior 

propensão de ocorrências de roubo e furto de veículos nos fins de semana. 

4.5.3.7 Considerações adicionais 

De maneira geral a produtividade medida pela localização/recuperação de veículo 

teve leve crescimento ao longo de praticamente toda a série histórica em análise. 

Observou-se que houve uma redução acelerada da recuperação de veículo a 

partir de julho/2012. Para maiores esclarecimentos dessa mudança seria 

necessária uma pesquisa que pudesse dar conta do diagnóstico dos roubos e 

furtos de veículo. Seria importante verificar se essa queda brusca da 

produtividade tem relação direta com a menor ocorrência de furtos e roubos de 

veículos. 

A distribuição espacial dessa tipologia criminal mostrou que esses crimes 

ocorreram predominantemente nos bairros Cidade Nova, Santa Etelvina, Jorge 

Teixeira, São José Operário, Zumbi, Petrópolis, Raiz, Educandos, Centro e 

Compensa (FIG.16). 

Foi também nas Zonas Leste e Norte onde foram recuperadas as maiores 

quantidades de veículos.  
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Nas suas respectivas zonas, os bairros Alvorada (48,6%), Flores (57,9%), Jorge 

Teixeira (32,7%), Compensa (28,4%), Cidade Nova (38,6%) e Centro (21,8%) 

foram aqueles onde foram registradas as maiores proporções de ocorrências de 

recuperação de veículo, sendo que a maioria dos declarantes dessas ocorrências 

eram homens entre 18 e 34 anos de idade, sendo prevalecente o grupo de 

adultos - jovens nas idades entre 25 e 29 anos. 

Quanto ao sexo, os homens representaram quantidades bastante superiores em 

relação às mulheres. De um total de 1.930 declarações 1.616 foram realizadas 

por homens enquanto que 314 foram feitas por mulheres. 

Na maioria dos casos, os veículos foram localizados no período da manhã (35%) 

e, a maior parte dos casos, nos dias de segunda-feira.  

 

4.5.4 DROGAS 

4.5.4. TRÁFICO DE ENTORPECENTE: TENDÊNCIA E CENÁRIO ATUAL 

A análise do tráfico de entorpecentes recairá sobre as observações relacionadas 

às ocorrências geradas a partir de operações policiais que resultaram em 

apreensões de substâncias entorpecentes na posse de traficantes. Isso implica 

dizer que cada ocorrência, para esta análise, representa um registro de tráfico de 

entorpecentes que pode representar apreensão de uma ou mais pessoas 

envolvidas, assim como, uma ou mais quantidade ou variedade de substâncias 

entorpecente. 

Ainda deve-se esclarecer que as análises foram realizadas a partir de razões 

proporcionais em cada zona administrativa e bairros de Manaus. A distribuição 

espacial foi feita a partir de quantidades de ocorrências informadas ao banco de 

dados oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas 

(INFOPOL e SISP/SSP/AM). Para esta análise não foram calculadas taxas em 

relação à população. 
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4.5.4.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

Em Manaus, até janeiro de 2010 as ocorrências de tráfico de entorpecentes se 

mantinham oscilando entre 50 registros mensais. A partir de fevereiro de 2010 a 

população manauara vai assistir ao crescimento constante do número de 

ocorrências de tráfico de entorpecentes. 

Gráfico 110 – Tendência de ocorrências de tráfico de entorpecentes, 
segundo os meses do ano, no período entre janeiro/2008 e dezembro/2012 

 

Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

 

Em janeiro de 2011, a quantidade de ocorrências de tráfico de entorpecentes 

duplicou em relação ao observado até dezembro de 2009. Em janeiro de 2012, as 

ocorrências já eram, praticamente, o triplo do número de registros verificados em 

2009 e, em dezembro de 2012, o número de ocorrências de tráfico de 

entorpecentes alcançou 200 registros, o equivalente a quatro vezes o número de 

ocorrências verificadas em todo o ano de 2009. 
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4.5.4.2 Distribuição espacial em Manaus, 2012 

Figura 17 – Distribuição das ocorrências de tráfico de entorpecentes, 
segundo os bairros, conforme densidade populacional, Manaus, 2012 

 

4.5.4.3 Cenário atual nas Zonas Administrativas de Manaus 

Gráfico 111 – Distribuição proporcional de ocorrências de tráfico de 
entorpecente, por Zona Administrativa, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 



 161 

4.5.4.4 Cenário atual nos bairros de Manaus 

Gráfico 112 – Distribuição proporcional de ocorrências de tráfico de 
entorpecentes, por bairros da Zona Centro-Oeste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Gráfico 113 – Distribuição proporcional de ocorrências de tráfico de 
entorpecentes, por bairros da Zona Centro-Sul, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Gráfico 114 – Distribuição proporcional de ocorrências de tráfico de 
entorpecentes, por bairros da Zona Leste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Gráfico 115 – Distribuição proporcional de ocorrências de tráfico de 
entorpecentes, por bairros da Zona Oeste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Gráfico 116 – Distribuição proporcional de ocorrências de tráfico de 
entorpecentes, por bairros da Zona Norte, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Gráfico 117 – Distribuição proporcional de ocorrências de tráfico de 
entorpecentes, por bairros da Zona Sul, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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4.5.4.5 Diferenciais por sexo e idade do declarante 

Gráfico 118 – Distribuição do número de ocorrências de tráfico de 
entorpecente, segundo o sexo e idade do autor, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
 

O tráfico de entorpecentes, em Manaus, está bastante concentrado entre jovens 

do sexo masculino. A maioria deles nas idades entre 18 e 24 anos e 12 e 17 

anos.  

4.5.4.6 Período do dia e dia da semana 

Gráfico 119 – Distribuição proporcional do período do dia e dia da semana 
das ocorrências de tráfico de entorpecentes, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Ainda foi possível observar que no período da tarde e noite foram registradas as 

maiores quantidades de ocorrências. Esses dois turnos foram responsáveis por 

mais de 65% dos registros que ocorreram de forma bastante homogênea nos dias 

de semana entre terças e sextas-feiras. 

4.5.4.7 Considerações adicionais 

O nível e padrão da curva do tráfico de entorpecentes em Manaus, entre os anos 

de 2008 e 2009, mantiveram-se praticamente inalterados com estabilidade 

oscilando em torno de 50 ocorrências de apreensões ao longo dos meses desses 

anos. A partir de fevereiro de 2010 observou-se alterações que se traduziram em 

aumento do número de registros de ocorrências de tráfico de entorpecentes que, 

ao final daquele ano, atingiram cerca de 100 (cem) casos. Essas mudanças 

observadas no nível de apreensões de entorpecentes derivadas do tráfico foram 

intensificadas sucessivamente nos meses seguintes em 2011 e, mais ainda, com 

a intensificação das atividades de inteligência integrada às ações das delegacias 

de polícia, principalmente, da Especializada de Prevenção e Repressão a 

Entorpecentes (DEPRE). 

O geoprocessamento dessa tipologia criminal mostrou que esses crimes 

ocorreram predominantemente nos bairros Cidade Nova, Santa Etelvina, Novo 

Israel, Monte das Oliveiras, Jorge Teixeira, São José Operário, Zumbi, Coroado, 

Petrópolis, Raiz, Educandos, Centro e Compensa. 

O crime de tráfico de entorpecentes ocorreu predominantemente na Zona Leste 

(32%), seguida pela Zona Norte (30%). 

O tráfico de entorpecentes, em Manaus, está bastante concentrado entre jovens 

do sexo masculino. A maioria deles nas idades entre 18 e 24 anos e 12 e 17 

anos. O mais preocupante é que este último grupo etário incide entre pré-

adolescentes e adolescentes em idade escolar. 
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Os crimes foram praticados de maneira praticamente uniforme quanto aos dias de 

semana, distribuindo-se entre as terças-feiras, quintas e sextas (16%); quartas-

feiras (15%). O período do dia com maior incidência foi pela tarde (35%) e à noite 

(31%). 

 

4.5.5 PORTE, POSSE E USO DE ENTORPECENTE: TENDÊNCIA E 
CENÁRIO ATUAL 

4.5.5.1 Evolução no período de janeiro/2008 a dezembro/2012 

Gráfico 120 – Tendência de ocorrências de porte, posse e uso de 
substâncias entorpecentes, segundo os meses do ano, no período entre 

janeiro/2008 e dezembro/2012 

 

Fonte dos dados básicos: INFOPOL/SISP/SSP/AM 

 

O porte de entorpecentes se mostra crescente ao longo dos meses avaliados, 

havendo um declínio durante os meses de junho a dezembro de 2011, tornando a 

elevar-se nos meses subsequentes. De um modo geral houve crescimento dessa 

produtividade em toda a série analisada. 

Esses resultados merecem uma avaliação mais detalhada já que muitos fatores 

podem estar influenciando nesse aumento de produtividade. Pode-se 

simplesmente supor que a população de Manaus passou a consumir mais drogas 

ou, ao contrário, acreditar que a melhoria dos procedimentos policiais levou a 

maiores apreensões dessas substâncias. Também, não se podem desconsiderar 
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as ações dos programas de prevenção às drogas desenvolvidos no âmbito das 

escolas (PROERD) ou ainda outros programas de ações indiretas. 

Em fim, há uma série de fatores que podem estar atuando em conjunto ou 

individualmente nesse crescimento de apreensões de substâncias entorpecentes, 

porém, qualquer tentativa de explicá-lo exigiria um estudo multidisciplinar o que 

foge ao escopo da proposta desse estudo. 

4.5.5.2 Distribuição espacial em Manaus, 2012 

Figura 18 – Distribuição das ocorrências de porte, posse e uso de 
entorpecentes, segundo os bairros, conforme densidade populacional, 

Manaus, 2012 

 

O geoprocessamento dessa tipologia criminal mostrou que esses crimes 

ocorreram predominantemente nos bairros Cidade Nova, Santa Etelvina, Novo 

Israel, Monte das Oliveiras, Jorge Teixeira, São José Operário, Zumbi, Coroado, 

Petrópolis, Raiz, Educandos, Centro e Compensa 
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4.5.5.3 Cenário atual nas Zonas Administrativas de Manaus 

Os registros de ocorrências de porte de entorpecentes ocorreram 

predominantemente na Zona Norte (29%), seguida pela Zona Leste (25%).   

Gráfico 121 – Distribuição proporcional de ocorrências de porte, posse e 
uso de entorpecente, por Zona Administrativa, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

4.5.5.4 Cenário atual nos bairros de Manaus 

Gráfico 122 – Distribuição proporcional de ocorrências de porte, posse e 
uso de entorpecente, por bairros da Zona Centro-Oeste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Gráfico 123 – Distribuição proporcional de ocorrências de porte, posse e 
uso de entorpecente, por bairros da Zona Centro-Sul, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Gráfico 124 – Distribuição proporcional de ocorrências de Porte, posse e 
uso de entorpecente, por bairros da Zona Leste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Gráfico 125 – Distribuição proporcional de ocorrências de porte, posse e 
uso de entorpecente, por bairros da Zona Oeste, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Gráfico 126 – Distribuição proporcional de ocorrências de porte, posse e 
uso de entorpecente, por bairros da Zona Norte, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Gráfico 127 – Distribuição proporcional de ocorrências de porte, posse e 
uso de entorpecente, por bairros da Zona Sul, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

4.5.5.5 Diferenciais por sexo e idade do declarante 

Gráfico 128 – Distribuição do número de ocorrências de porte/posse/uso de 
entorpecente, segundo o sexo e idade do autor, Manaus, 2012 

 
Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Com base na análise dos dados foi possível observar que a maior quantidade de 

substâncias entorpecentes foi apreendida na posse ou porte de homens (1790 

ocorrências), quase sempre em idades bastante jovens (18 e 24 anos). 

4.5.5.6 Período do dia e dia da semana 

Os crimes foram praticados de maneira praticamente uniforme quanto aos dias de 

semana, distribuindo-se nas maiores proporções nasquartas, sextas e sábado 

(16%). O período do dia com maior incidência foi pela tarde (35%) e à noite (28%) 

Gráfico 129 – Distribuição proporcional do período do dia e dia da semana 
das ocorrências de porte, posse e uso de entorpecente, Manaus, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

4.5.5.7 Considerações adicionais 

Em seguida, o foco recai sobre a quantidade e espécie de drogas apreendidas no 

ano de 2011 e 2012 na cidade de Manaus/AM. 

Inicialmente as drogas em análise foramagregadas em dois grupos: o primeiro 

constando as drogas com menor quantidade de apreensão (crack, pés de 

maconha, ecstasy, pasta, cocaína petrificada, cocaína granulada, oxi e cheirinho 

de loló) e o segundo com maior quantidade de apreensão (maconha e cocaína). 

As Tabelas 03 e 04 apresentam as quantidades apreendidas dessas drogas 

apresentadas em 2011 e 2012, respectivamente. 
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Tabela 03 – Substâncias entorpecentes apreendidas, segundo o tipo e Zona 
Administrativa de Manaus, 2011 

TIPO Unidade de medida TOTAL
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Crack GRAMAS 43,00 - - - - - - - 43,00

Maconha GRAMAS 310.687,13 4.483,98 8.700,52 10.642,85 57.630,04 404,94 1.015,98 223.459,30 4.349,52

Pés de Maconha Nº ESTIMADO - - - - - - - - -

Cocaína GRAMAS 138.613,89 50.235,39 30.632,27 20.303,08 7.646,39 2.772,81 1.126,83 8.078,74 17.818,39

Heroína GRAMAS - - - - - - - - -

Haxixe GRAMAS - - - - - - - - -

ECSTASY, MDMA COMPRIMIDOS - - - - - - - - -

Lança Perfume FRASCO - - - - - - - - -

Pasta GRAMAS 27.563,88 - 429,72 - - - - 19.775,16 7.359,00

Cocaína Petrificada GRAMAS 17.921,40 - - - - - - 17921,4 -

Cocaína Granulada GRAMAS 10.684,58 - - - - - - 10.684,58 -

OXI GRAMAS 93,61 - 88,61 - - - - - 5,00

"Cheirinho de Loló" FRASCO - - - - - - - - -

2
0

1
1

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Tabela 04 – Substâncias entorpecentes apreendidas, segundo o tipo e Zona 
Administrativa de Manaus, 2012 

TIPO Unidade de medida TOTAL
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Crack GRAMAS 90,00 - - - - - - - 90,00

Maconha GRAMAS 584.598,19 74.443,56 37.720,97 15.389,13 40.023,30 4.021,57 1.485,66 403.084,86 8.429,14

Pés de Maconha Nº ESTIMADO 227,68 227,68 - - - - - - -

Cocaína GRAMAS 295.792,74 14.759,76 52.736,40 54.211,32 45.925,11 2.654,12 33.463,96 81.775,02 10.267,05

Heroína GRAMAS 0,00 - - - - - - - -

Haxixe GRAMAS 0,00 - - - - - - - -

ECSTASY, MDMA COMPRIMIDOS 8,22 - - - 8,22 - - - -

Lança Perfume FRASCO 0,00 - - - - - - - -

Pasta GRAMAS 33.505,81 - 1.150,83 34,83 - 2.863,98 - 21.321,17 8.135,00

Cocaína Petrificada GRAMAS 32.012,63 - - - - - - 32.012,63 -

Cocaína Granulada GRAMAS 23.864,26 - - - - - - 23.864,26 -

OXI GRAMAS 338,10 - - 4,10 - - - - 334

"Cheirinho de Loló" FRASCO 100,00 - - - - - - - 100

2
0

1
2

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Gráfico 130 – Quantidade de Maconha e cocaína apreendidas, Manaus 2011, 
2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

A análise do gráfico acima mostra que as apreensões de maconha e cocaína no 

ano de 2012 em relação ao ano de 2011 tiveram um aumento considerável. 

Gráfico 131 – Quantidade de Pasta, cocaína petrificada e cocaína 
granuladaapreendidas, Manaus 2011, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 
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Em relação à pasta de cocaína, cocaína petrificada e cocaína granulada também 

houve um aumento considerável ao compararmos o ano de 2012 em relação ao 

ano de 2011. 

Gráfico 132 – Quantidades de Crack, pés de maconha, ecstasy, oxi e loló 
apreendidas, Manaus 2011, 2012 

 

Fonte dos dados básicos: SISP/SSP/AM 

 

Em relação à pés de maconha, ecstasy e cheirinho de loló percebe-se que no ano 

de 2012 houve a apreensão dessas drogas, enquanto que no ano de 2011 não 

houve registros para estes tipos de drogas. Já em relação ao crack houve um 

aumento na apreensão no ano de 2012 em relação ano de 2011. 

4.5.6 CORPO DE BOMBEIROS EM NÚMEROS 

Nesta etapa serão analisados os dados referentes às ocorrências atendidas pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas durante os anos de 2011 e 2012. 

Foram considerados os atendimentos realizados na capital e nos municípios do 

interior do Estado do Amazonas, onde os dados são provenientes do setor de 

estatística do CBMAM.  
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Os dados referentes às zonas da capital ainda se encontram divididos em quatro 

áreas que são: Norte, Leste, Oeste e Sul, e ainda foi acrescentado ao relatório o 

atendimento na estrada (BR 174, BR 319, AM 0704 e AM 010) e no interior do 

Estado. 

Gráfico 133 – Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, por 
natureza, Manaus, 2011/2012 

 

Fonte dos dados básicos: COBOM/SSP/AM 

 

A Tabela 132 mostrou uma queda no número de atendimentos do Corpo de 

Bombeiros no ano de 2012 em relação ao ano de 2011, uma redução de 3%.  

Quanto aos atendimentos por natureza de maior vulto no que se referem às 

ocorrências administrativas, acidentes e ocorrência sem atuação, houve uma 

queda de 57%, 32%, 20% respectivamente, enquanto que para o atendimento 

pré-hospitalar houve aumento na demanda de 49% quando comparados os anos 

de 2011/2012. Os de maior vulto (quantitativamente falando) são salvamento, 

incêndio, ação de prevenção, serviços, ocorrência sem atuação, acidentes, 

atendimento pré-hospitalar e ocorrências administrativas. 
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Gráfico 134 – Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, por 
dia da semana, Manaus, 2011/2012 

 

Fonte dos dados básicos: COBOM/SSP/AM 

 

Na Tabela 134 verificou-se um aumento nos atendimentos do Corpo de 

Bombeiros no domingo, nas segundas e quartas-feiras, com aumento de 2%, 2% 

e 1% respectivamente, enquanto que nos demais dias da semana houve uma 

redução no número de atendimento. 

Gráfico 135 – Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, por 
período de tempo, Manaus, 2011/2012 

 

Fonte dos dados básicos: COBOM/SSP/AM 
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Já na tabela do Gráfico 135 houve um aumento nos atendimentos em todos os 

períodos, exceto aquele das 00:01h às 06:00h, no qual houve declínio de 80%. 

Gráfico 136 – Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, por 
local de atendimento, Manaus, 2011/2012 

 

Fonte dos dados básicos: COBOM/SSP/AM 

 

Apesar de o volume ser menor, percebeu-se que no interior do Estado houve um 

aumento de 80% nos atendimentos das ocorrências, enquanto que na capital 

todas as zonas tiveram uma redução nas ocorrências, com exceção da Zona 

Oeste que registrou um aumento de 5% na demanda. 

Gráfico 137 – Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, por 
bairros, Manaus, 2011/2012 

 

Fonte dos dados básicos: COBOM/SSP/AM 
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Na tabela do Gráfico 137, que compreende os 8 bairros que mais demandaram as 

ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar,observou-se que o bairro de Petrópolis 

teve, em termos absolutos, respondendo por 14% da demanda em 2012. O bairro 

do Jorge Teixeira, em volume de ocorrências, foi menor que Petrópolis, teve um 

aumento de 30% nas ocorrências registradas pelo CBM ao se comparar o ano de 

2012 em relação ao ano de 2011. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, procurou-se medir a evolução do impacto da criminalidade na vida 

da população residente em Manaus entre 2008 e 2012. Sabe-se que para um 

estudo mais aprofundado isso poderia ter sido feito com a utilização de uma série 

de métodos matemáticos e estatísticos, mas optou-se pela construção de 

indicadores mais simples e de fácil compreensão. No caso dos homicídios poder-

se-ia utilizar métodos como o de Riscos Competitivos (Chiang, 1968), ou o 

método Anos de Vida Perdidos (Arriaga, 1996) ou, até mesmo, um modelo 

ajustado de mensuração dos Anos de Vida Perdidos desenvolvido por 

Nascimento (2011). Ocorre que nesse relatório, como primeiro estudo realizado 

no Amazonas, as taxas por 100.000 habitantes e as razões de eventos criminais 

deram conta dessa análise descritiva, já que o principal objetivo era a construção 

de um diagnóstico da situação atual dos índices de criminalidade no Estado do 

Amazonas.   

O presente trabalho não teve o objetivo de exaurir o estudo sobre a criminalidade 

em nosso Estado, principalmente porque o tempo foi escasso e haveria a 

necessidade de um grupo multidisciplinar para aprofundar questionamentos que, 

por exemplo, pudessem dar conta da causalidade dos crimes aqui estudados.  

Sabe-se que ainda há muitos caminhos a percorrer. A cobertura dos dados 

criminais precisa urgentemente avançar sobre os municípios do interior do Estado 

e que esse avanço possa melhorar a confiabilidade dessas informações. Esse, 

por exemplo, é um dos motivos de que nesse primeiro momento os estudos 

recairiam sobre a cidade de Manaus, com base nos dados estatísticos de doze 

naturezas de ocorrências policiais registradas nessa capital. Essas naturezas 

foram agregadas em 5 categorias de análise, quais sejam: crimes contra a 

pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, drogas e 

armas e veículos. Não menos importante, há também, na parte final do presente 

relatório as estatísticas oriundas dos atendimentos realizados pelo Corpo de 

Bombeiros Militar. 
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No período entre 2008 e 2012 foram construídas as curvas de tendência das doze 

naturezas em estudo. Quando se observa a evolução do conjunto das infrações 

penais notam-se flutuações aleatórias e total ausência de um padrão definido 

entre 2008 e 2010. Em 2011 há uma inclinação exponencial dessa curva 

indicando um forte aumento dos registros criminais que se estende até janeiro de 

2012 e, somente a partir de fevereiro de 2012 os resultados passam a ser 

favoráveis quando se observa uma queda acentuada alterando de modo 

significativo a declividade da curva de tendência.  

As mudanças operacionalizadas no Sistema de Segurança Pública ocorridas no 

ano de 2012 deixam claros sinais de mudanças favoráveis no cenário atual em 

relação aos anos passados recentes. Para maior constatação disso observou-se 

as mudanças ocorridas, em Manaus, nos indicadores dos últimos três anos.  

Ao confrontar esses indicadores no tempo, entre 2010 e 2012, importantes 

variações foram observadas, o que sugere melhora nos indicadores de 

criminalidade em Manaus. Ao se comparar as variações entre os biênios de 

2010/2011e 2011/2012 tem-se um aumento no número de registros de 

ocorrências entre o biênio de 2010/2011 e um decréscimo na produtividade, 

principalmente no número de ocorrência de apreensão de armas de fogo e 

entorpecente (porte). Mas, o biênio seguinte (2011/2012) reflete uma significativa 

melhora nos indicadores de produtividade, assim como um declínio dos crimes, 

como latrocínio, tentativa de homicídio, roubo e violência doméstica. Ainda foi 

possível observar uma desaceleração das ocorrências de homicídio que seguia 

uma forte tendência de crescimento. 

O crime de violência doméstica (lesões), em 2012 (3354 registros) quando 

comparado com 2011 (5031 registros), sofreu uma redução de 33% no total de 

registros. Mas, ainda foi possível identificar que as Zonas Leste e Norte foram 

responsáveis pelos maiores incrementos, assim como, é nessas zonas onde os 

riscos também são maiores, até mesmo do que aqueles observados para toda a 

cidade de Manaus (180,1 lesões por 100.000 habitantes). Além disso, pode-se 

afirmar que o crime de violência doméstica ocorrido em Manaus segue os 

mesmos padrões observados em todo o mundo. Em Manaus as principais vítimas 

são, quase sempre, mulheres em idades mais jovens (18 até 44 anos de idade) 
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residentes em bairros ditos mais carentes, em ocorrências consumadas na 

maioria das vezes nas noites dominicais. 

O crime de lesão corporal teve um aumento de 14% nos registros em 2012. A 

maior incidência foi observada na Zona Norte e Leste, porém o maior risco foi 

verificado na Zona Sul e Centro-Sul, inclusive com taxa mais alta do que aquela 

encontrada para Manaus (534,3 lesões por 100.000 habitantes). Novamente as 

maiores vítimas dessas ocorrências foram as mulheres, sobretudo aquelas nas 

idades jovens entre 18 e 24 anos de idade. 

 Para o crime de tentativa de homicídio pode-se afirmar que, embora tenha 

ocorrido uma elevação no ano de 2011, houve uma estabilidade que se manteve 

em torno de 40 registros de ocorrência durante todo o período analisado. Devido 

ao reduzido número de ocorrências de tentativa de homicídio foi possível verificar 

uma taxa de 5,4 ocorrências por 100.000 habitantes para Manaus. Quando esse 

cálculo é feito para as zonas administrativas observou-se taxa mais altas para 

todas as zonas em relação ao resultado encontrado para a cidade de Manaus. No 

que se refere à incidência, as Zonas Leste e Norte se destacaram. Para essa 

natureza os homens jovens entre 18 e 24 anos, estiveram mais expostos ao risco 

de sofrer tentativa de homicídio por armas de fogo, com maior frequência de 

ocorrência durante as noites de domingo.    

Para o crime de homicídio no ano de 2012 (920 registros) em comparação ao ano 

de 2011 (897 registros) teve um aumento de 3% nos registros. Os domingos e os 

sábados foram os dias com maior frequência de registros (21,6% e 18,7% 

respectivamente) e o horário da noite teve o maior registro com 42,3%. A Zona 

Leste e a Zona Norte tiveram as maiores incidências com 33,3% e 24,7% 

respectivamente. A arma de fogo foi o meio mais empregado para a prática desse 

delito com 72,7% das incidências. 

Já para o crime de estupro, no ano de 2012 (973 registros) em comparação ao 

ano de 2011 (875 registros), observou-se aumento de 11,2% nos registros. Os 

domingos registraram 17% das ocorrências e as segundas-feiras e sábados 

responderam por 15% destes registros. Já o horário da tarde teve o maior registro 
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com 31%, identificando ainda que as Zonas Norte e Leste tiveram as maiores 

incidências com 29% e 27% respectivamente. 

O crime de latrocínio, no ano de 2012 (38 registros) em comparação ao ano de 

2011 (40 registros), teve uma diminuição de 5% nos registros. As quartas e 

quintas-feiras e os sábados foram os dias que mais tiveram registros com 18% e 

o horário da madrugada respondeu pela maior proporção de registros (45%). As 

Zonas Leste e Norte tiveram as maiores incidências com 39% e 29% 

respectivamente e a arma de fogo foi o meio mais empregado para a prática 

desse delito, com 63% das incidências. 

Já o crime de roubo, em 2012 (26147 registros) em comparação ao ano de 2011 

(31176 registros), teve uma diminuição de 16% nos registros. As segundas-feiras 

registraram 17% das ocorrências e as terças e quartas-feiras responderam por 

15% dos registros. O período da tarde teve o maior registro com 40%. As Zonas 

Leste e Sul tiveram as maiores incidências com 25% e 23%, respectivamente.  

O crime de furto, em 2012, sofreu uma redução de 17,65% no número de 

registros quando comparado com o ano imediatamente anterior. A Zona Sul 

respondeu pela maior incidência dos furtos ocorridos em Manaus (26,6%). As 

segundas, terças-feiras e os sábados foram os dias que mais tiveram registros 

com 14% e, quase sempre, no horário da tarde.  

Com relação à produtividade, que abrange as apreensões de armas de fogo, 

localização de veículos furtados e/ou roubados, tráfico de entorpecentes e porte e 

posse de entorpecentes foi observado um aumento nesses indicadores ao se 

comparar os anos de 2012 com 2011. Com relação a entorpecente (tráfico) 

identificou-se um aumento de 73%, ao passo que o porte de entorpecente 

cresceu 27%. Um exame nos registros de apreensão de armas de fogo mostrou 

elevação dessas apreensões em torno de 26%, em 2012, enquanto que a 

localização de veículos apresentou decréscimo de 9%. 

Com relação aos registros de ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar, no ano 

de 2012, em comparação ao ano de 2011 houve redução de 3% nos 

atendimentos. No que diz respeito à ação de prevenção houve um aumento de 

4% nos atendimentos. Os serviços de atendimento de incêndio tiveram aumento 
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de 3%. Já a busca/salvamento e resgate tiveram aumento de 1% ao se comparar 

os registros realizados em Manaus, em 2011 e 2012.  

Após ter perpassado esse longo caminho tentando montar o cenário atual da 

criminalidade em Manaus, na tentativa de mostrar quanto, quando, onde e como 

ocorreram os crimes na cidade de Manaus foi possível observar que os avanços 

foram grandes, mas ainda há ajustes a serem feitos no campo da segurança 

pública no Estado do Amazonas.  

Identificaram-se vários registros de ocorrências com inconsistências no 

preenchimento que dificultaram a análise, pois em alguns momentos havia 

duplicidade de registros e identificação de locais imprecisos, portanto sugere-se 

que seja feita uma crítica dos boletins de ocorrências, onde serão identificadas as 

ocorrências com erro e sua imediata correção, identificação da pessoa 

responsável pelo registro para que seja encaminhada ao treinamento e assim 

melhor qualificada para o papel a ser executado. 

Percebeu-se que não há uma interação, dentro do SISP, das ocorrências 

registradas nas delegacias policiais com registros de ocorrências do CIOPS, 

provenientes dos atendimentos da Polícia Militar.  A falta de interação dessas 

duas fontes pode ocasionar uma subnotificação nos registros das ocorrências. É 

extremamente importante que haja um avanço nas discussões em torno dessa 

questão com os setores responsáveis pelo gerenciamento das informações 

(SSP/SEAI/CIOPS/PC/PRODAM).  

Além disso, outras observações demonstraram que a qualidade dos dados 

criminais não se mostrou satisfatória para a realização de estudos capazes de 

mostrar a real situação da criminalidade em todo o Estado do Amazonas. 

A ausência da maioria dos indicadores criminais oriundos das unidades policiais 

do interior do Estado prejudica a alimentação do banco de dados oficial (SISP), o 

que pode gerar análises inconsistentes, quando o foco recair sobre todo o Estado. 

Então, espera-se que a próxima versão do diagnóstico possa contar com dados 

criminais mais confiáveis, no que se refere a maior cobertura, que subsidiem 

melhor os resultados alcançados, e, a partir desse ponto, novos direcionamentos 
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possam ser estabelecidos para as políticas sociais e de segurança pública de 

todo o Estado. 

Problemas dessa natureza podem estar associados, primeiramente, ao baixo 

nível de qualificação dos operadores que alimentam o sistema de registros de 

ocorrências policiais. Em segundo lugar, devida a carência de treinamento para 

esses operadores. 

Uma boa alternativa para solucionar os problemas provocados por esses dois 

pontos elencados, passa inicialmente pela contratação de pessoas qualificadas, 

notadamente estudantes de cursos de direito, estatística, administração (a partir 

do quarto período), e por um processo de treinamento contínuo para todos os 

operadores. 

O que ficou bastante evidente é que há necessidade urgente de melhorar a 

cobertura dos dados criminais, principalmente no que se refere à coleta de 

informações estatísticas dos 61 municípios do interior do Estado do Amazonas. 

Sem isso, um diagnóstico da situação da criminalidade em todo o Estado se torna 

impossível. 

Por fim, cabe ressaltar que o tema central desse relatório – a criminalidade – é 

tema complexo e que exige a adoção de ações coordenadas, tanto no âmbito do 

Sistema de Segurança Pública quanto no de Justiça, o que requer um esforço 

adicional da junção de informações específicas produzidas por esses dois 

setores, principalmente, aqueles referentes ao fluxo prisional. Também, poder-se-

á trabalhar com indicadores que, contextualizados ou matizados por informações 

de natureza socioeconômica, permitam a delimitação de ações preventivas 

integradas, capazes de devolver à população uma cidade menos afetada pelo 

medo provocado pela violência. 
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