Se você é policial civil ou policial militar e trabalha com análise criminal,
informe-se pelo email: ispgeo.isp@gmail.com

ISPGeo: Tecnologia a serviço da segurança pública

O crime é concentrado no espaço. Na região metropolitana do Rio, metade dos
roubos de rua ocorre em apenas 3,3% do território. Especialistas do mundo todo
apontam que a maneira mais eﬁciente de combater a criminalidade é por meio
da análise dos crimes já ocorridos, levando em conta a identiﬁcação dos locais
e horários de maior incidência.

Como funciona?
O ISPGeo é alimentado diariamente pela equipe do ISP com as informações
provenientes da Polícia Civil e da Polícia Militar acerca de diferentes tipos de delitos
e títulos de atividade policial, e reúne essas informações em mapas e gráﬁcos,
permitindo a identiﬁcação espacial e temporal de maior concentração dos vários
tipos de eventos. Com o diagnóstico mais preciso, os setores operacionais poderão
tomar melhores decisões sobre o emprego de pessoal e viaturas, aumentando a
eﬁciência do trabalho policial e otimizando a alocação de recursos.

Módulo de Análise Georreferenciada

Mais agilidade e melhor planejamento
No Rio de Janeiro, o georreferenciamento dos crimes era realizado de maneira
individualizada e não automatizada por cada unidade interessada, o que
acarretava lentidão e limitações das possibilidades de planejamento. Mas o
estado acaba de adotar uma plataforma que, por meio do cruzamento de dados
de hora e local das ocorrências de diversos eventos, permite identiﬁcar onde e
quando os crimes ocorreram: o ISPGeo.
Vale ressaltar que o ISPGeo é uma ferramenta que serve ao planejamento
operacional das polícias como um todo, e não apenas para o Sistema de Metas.
A ferramenta foi desenvolvida por uma parceria entre o Instituto de Segurança
Pública (ISP), o think tank Instituto Igarapé e um grupo de empresários do Rio,
que doaram os recursos.

Nesse módulo, o analista visualiza o delito selecionado no ponto em que ele
ocorreu no mapa, gera mapas de calor a partir desses pontos e pode fazer edições
customizadas e marcar um perímetro a ser monitorado ao longo do tempo. Podem
ser incluídas ainda camadas no mapa com informações relevantes, como a
delimitação espacial de comunidades e a presença de estações de diferentes
modais de transporte, como BRT, metrô, VLT e trem.

Módulo de Análise Gráﬁca
Aqui, o usuário pode ver séries históricas para diferentes tipos de delitos e títulos
de atividade policial, assim como um padrão de dias e horários em que eles ocorrem,
em um período e área que escolher. Também estão disponíveis informações
detalhadas, via gráﬁcos e tabelas, dos indicadores estratégicos da Segurança Pública,
possibilitando o monitoramento diário, por área, do Sistema de Metas e
Acompanhamento de Resultados da Secretaria de Segurança.
Ele também pode acessar dados diários detalhados dos registros de ocorrência na
Área Integrada de Segurança Pública (AISP) selecionada, por faixa horária e dia da
semana, além de estudos sobre apreensão de armas e o perﬁl de ocorrências e vítimas
de letalidade violenta.

