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RESUMO 
 

 

Com os diversos avanços tecnológicos, o homem vem mudando o ambiente em que vive, 

praticando vários impactos que contrastam com a legislação ambiental vigente.  

Através de um estudo de mapeamento e análise dos crimes/delitos ambientais ocorridos no 

Estado de Minas Gerais no período de 2002 a 2006, utilizando o Geoprocessamento, busca 

a caracterização do “modus operandi” da criminalidade desta natureza. 

Com a utilização do software MapInfo  foram confeccionados  coleções de mapas que 

garantiram a visualização da distribuição destes delitos espacialmente, demonstrando assim 

locais de maior incidência criminal e de efetivo. 

 

ABSTRACT  
 

 

With the various technological advances, man has been changing the environment in which 

you live, practicing various impacts that contrast with the current environmental legislation.  

Through a study of mapping and analysis of crime / environmental offenses occurred in the 

State of Minas Gerais in the period 2002 to 2006, using the Geoprocessing, seeks to 

describe the modus operandi of the crime of this nature.  

With the use of MapInfo software collections of maps were prepared which permitted the 

visualization of spatial distribution of these crimes, thus showing higher incidence of local 

criminal and effective. 
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INTRODUÇAO 
 

 

O crescimento desordenado e a falta de planejamento da sociedade causaram impactos 

negativos significantes que comprometem a qualidade do ar e da saúde humana nas 

cidades. 

De acordo com SILVA (2004), as condições naturais e antrópicas do Estado de Minas 

Gerais evidenciam uma série de fatores geoambientais que podem ser traduzidos por áreas 

problemáticas (áreas de riscos) e outros tipos de áreas que, tendo seus tributos ambientais 

bem utilizados, podem ser definidas como áreas vocacionais (áreas potenciais), sendo os 

eixos do crescimento dos pólos industriais e urbanos. 

A destruição dos recursos naturais vem crescendo assustadoramente e a proliferação de 

críticas a esta situação é reflexo desta deteriorização gradativa do ambiente. Isto é 

conseqüência da ação humana desordenada, induzida por uma expansão urbana violenta e 

contraposta. Surge a adoção de medidas apropriadas para assegurar a ocupação racional do 

espaço pelo homem nessas áreas. Torna-se útil o uso da tecnologia computacional moderna 

aplicada à análise ambiental. 

Nesse caso, o geoprocessamento, por ser uma ferramenta poderosa, pois permite realizar 

cruzamento de informações e simulações oferecendo produtos digitais básicos e aplicados 

para as análises de cada situação ambiental definida. 

Segundo BRAGA (2005), o avanço tecnológico se mostrou efetivo na reversão de situações 

críticas, passando a comunidade mundial a admitir que existem limites que devem ser 

respeitados e que a tecnologia é fundamental, mas não é capaz de resolver todos os 

problemas. 

A Polícia Militar de Minas Gerais, estruturada em Companhias de Meio Ambiente (Cias 

PAmb) espalhadas pelo território mineiro, vem com a missão de prevenir, combater e 

educar a população para evitar ações geradoras de degradação do meio ambiente. 

A extensão territorial do Estado de Minas dificulta a fiscalização e, às vezes, o seu 

monitoramento, o que permite, em tese, que um número maior de crimes ambientais por 

parte de empresas ou de cidadãos desinformados fossem cometidos ou ficassem impunes. 

O desenvolvimento de estudos utilizando o Sistema de Informações Geográficas possibilita 
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mapear e analisar os crimes contra o Meio Ambiente, além de melhorar o planejamento das 

ações de prevenção, tornando-as mais eficazes no combate da criminalidade ambiental. 
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OBJETIVO GERAL 
 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a distribuição espacial das ocorrências policiais de 

natureza ambiental registradas no território mineiro no período de 2002 a 2006, através da 

implementação do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), mapeando e 

identificando os locais (Regiões Integradas da Polícia Militar - RPM e Batalhões) que 

possuem maior degradação entre fauna e flora, para tentar entender o "modus operandi" da 

criminalidade ambiental. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Descrever as tipificações das ocorrências de crimes ambientais; 

 Comparar a incidência criminal de ocorrências ambientais com o efetivo policial 

existente; 

 Avaliar a progressão e/ou regressão dos delitos de acordo com o período de estudo 

(2002 a 2006). 
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ÁREA DE TRABALHO 

 

O local escolhido é o Estado de Minas Gerais (Figura 01), cuja área está dividida em 16 

Regiões da Polícia Militar (RPM), distribuídos em policiamento preventivo e repressivo, 

com a finalidade de manter a segurança local e a ordem pública. 

A escolha da área de estudo se justifica pela ausência de um estudo detalhado sobre as 

infrações ambientais ocorridas no Estado de Minas Gerais como um todo. O período de 

2002 a 2006 está ligado aos dados disponíveis desde a implantação do Registro de Eventos 

de Defesa Social (REDS) e também por existir um banco de dados (ARMAZÉM DE 

DADOS) integrado que possibilita uma análise minuciosa dos registros policiais. 

As Cias de Policiamento Ambiental (PAmb) estão distribuídas em todo o território mineiro, 

totalizando 48 (quarenta e oito) batalhões, estando estas inseridas nas RPMs, onde os 

Batalhões distribuem estrategicamente o seu policiamento. 

 

 

 Fonte: WWW.br.geocites.com/brasil_tur/mapa_bra.htm 

Figura 01 - Localização do Estado de Minas Gerais 
 
 

 

Estado de 
Minas 
Gerais 
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Segundo BRAGA (2005), a crescente sensibilidade de estudiosos, acadêmicos e gestores 

públicos apontam para a necessidade urgente da criação de novos instrumentos capazes de 

complementar e ampliar a eficiência dos licenciamentos ambientais de empreendimentos e 

atividades, como também na prevenção e combate de infrações/crimes ambientais. 

Analisando esta temática, o termo Sistemas de Informação Geográfica (SIG), segundo 

FAGUNDES (2002) é usado para definir sistemas que realizam o tratamento 

computacional de dados geográficos e recuperam informações, não apenas com base em 

suas características alfanuméricas, mas também através de sua localização espacial, 

oferecendo ao usuário uma visão inédita de seu ambiente de trabalho, onde todas as 

informações disponíveis sobre um determinado assunto estão ao seu alcance, inter-

relacionadas com base no que lhes é fundamentalmente comum - a localização geográfica. 

Para que isto seja possível, a geometria e os atributos dos dados num SIG devem estar 

georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre e representados numa projeção 

cartográfica. 

Para cumprir esta complexa função, a Polícia Militar de posse das Cias Ambientais de Meio 

Ambiente vem executando o policiamento ambiental através de processos de patrulhamento 

motorizado, aquático e aéreo. Diuturnamente, as fiscalizações são desencadeadas visando a 

proteção ambiental. 

É um tipo específico de policiamento ostensivo que visa à preservação da fauna e flora, as 

extensões de água e mananciais contra a pesca ilegal, a prevenção à caça predatória, a 

prevenção contra o corte ou poda de árvores nos centros urbanos, o combate a todo 

empreendimento passível de provocar danos ao meio ambiente, realizado em cooperação 

com órgãos competentes, federais ou estaduais, mediante convênio. 

Este tipo de policiamento, a fim de melhor cumprir a missão articula-se, no Estado de 

Minas Gerais, em Batalhões e Companhias Independentes, estes subordinados aos 

comandos das Regiões de Polícia Militar (Figura 02). 
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Figura 02 – Mapa de divisão territorial das Regiões da Polícia Militar no Estado de Minas Gerais 

 

 

Os crimes e infrações ambientais foram tipificados segundo sua natureza padronizando as 

ocorrências policiais, pois facilitou a caracterização do delito e identificação dos locais em 

que ocorrem com maior intensidades. 

Estas tipificações ambientais foram implantadas a partir da integração das organizações 

policiais, sendo este um dos eixos estruturadores da Política Estadual de Segurança Pública 

e vem sendo materializado pela implantação do Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS), 

que propõe a integração das bases territoriais de atuação mediante a implantação das Áreas 

Integradas de Segurança Pública (AISP’s), bem como a integração das informações, através 

da implantação do Centro Integrado de Atendimento e Despacho (CIAD) e do Centro 

Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS).  

Um dos aspectos relevantes é a implantação do Registro de Eventos de Defesa Social 

(REDS), ou seja, um boletim de ocorrências único para as Polícias Militar e Civil e para o 

Corpo de Bombeiros Militar, com vistas à padronização do registro e coleta de dados, bem 

como da estatística criminal. 
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Com isto, é possível analisar a natureza dos delitos ambientais como: 

 

CODIFICAÇÃO DA NATUREZA PRINCIPAL DESCRIÇÃO DA NATUREZA PRINCIPAL 

F Mineração 

G Defesa e Preservação da Fauna Ictiológica 

K Legislação da Fauna Silvestre 

L Legislação da Flora 

 
Tabela 01 – Codificação e descrição das naturezas ambientais 

 

METODOLOGIA 

 

 

 Tratamento e análise dos dados 

 

 

Os dados referentes a crimes e infrações ambientais foram disponibilizados pela Secção de 

Geoprocessamento e estatística, através do banco de dados do governo – ARMAZÉM DE 

DADOS. 

A montagem de um armazém de informações requer conhecimento específico do usuário e 

inicia-se com a análise minuciosa pelo analista sobre as informações já existentes e sua 

disponibilidade, sempre com o envolvimento do usuário para a definição do resultado final. 

Com a combinação de vários softwares, estas informações são validadas, transformadas, 

integradas e disponibilizadas no armazém. Todas estas etapas demandam tempo, e no final, 

não existe um produto pronto, mas um produto constantemente em evolução, de acordo 

com as necessidades do usuário e com monitoramento constante dos técnicos responsáveis 

por ele. 

Os dados referentes aos delitos ambientais ocorridos no período entre 2002 a 2006 foram 

caracterizados de acordo com a natureza principal da ocorrência e estão apresentados na 

tabela 02 e gráfico 01. 
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CRIMES E INFRAÇÕES AMBIENTAIS NOS PERIODOS DE 2002 A 2006 

Natureza 2002 2003 2004 2005 2006 

F Mineração 3,02 3,11 3,02 3,01 4,24 

G Defesa/Preservação Fauna Ictiológica 7,78 6,46 6,53 6,67 6,91 

K Legislação da Fauna Silvestre 11,32 10,47 12,41 13,39 14,80 

L Legislação da Flora 16,33 19,54 19,63 20,42 21,06 

 
Tabela 02 – Percentual de delitos ambientais ocorridos no período de cinco anos (2002 a 2006) 

 

 

Verifica-se que durante o período de estudo, os maiores índices de elevação nas ocorrências 

são referentes a Fauna Silvestre e a Flora. Segundo CUNHA e GUERRA (2002), a extinção 

de espécies está ligada tanto à exploração econômica como à destruição de habitats. O 

conjunto de todas as espécies da fauna e da flora, dentro dos ecossistemas e dos processos 

ecológicos dos quais são componentes, formam a chamada biodiversidade, o que nos leva a 

possibilidade de comprometimento desta no Estado de Minas Gerais. 

A lei que assegura a proteção da Fauna Silvestre é a Lei 5.197, de 03 de janeiro de 1967, 

que regulamenta nos artigos 1º e 3º a proibição de aquisição e comércio de animais 

silvestres. 

 
“Art. 1º - Os animais de quaisquer espécies em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem 

naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros 

naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição e destruição, caça ou 

apanha”. 

Art. 3º - É proibido o comércio de espécies da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem a sua 

caça, perseguição, destruição ou apanha.” 
 

Já, a proteção da Flora, é assegurada pela Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, que 

instituiu o Novo Código Florestal, a qual assegura no artigo 1º: 

 
“Art. 1º - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de 

utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os 

direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem...” 
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A quantidade de registros de ocorrências policiais contra a Flora e Fauna Ictiológica e 

Silvestre teve um crescimento gradativo a partir de 2003 enquanto a mineração obteve um 

aumento significativo entre os anos de 2005 e 2006. 

Segundo JÚNIOR (2003) de modo geral, esse aumento significativo é devido à falta de 

disponibilidade de organizações institucionais adequadamente aparelhadas para fazer 

cumprir as leis, nos níveis de poder federal, estadual e municipal, sendo tão importante 

quanto à existência de legislação que regulamente o direito ambiental, podendo ser nestas 

análises um aumento ainda maior, pois as ocorrências registradas são normalmente feitas 

através de denúncias aos órgãos competentes ou anônimas. 

 

 
 

Gráfico 01 – Avaliação temporal das ocorrências registradas no período de 2002 a 2006 
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Gráfico 02 – Avaliação do percentual de ocorrências ambientais registradas no período de 2002 a 2006. 

 

 
 

Gráfico 03 – Caracterização avaliativa das naturezas de delitos ambientais no Estado de Minas Gerais 

 

 

As ocorrências durante o período anual também podem ser analisadas de acordo com os 

turnos de trabalho e sua visualização é facilitada através de gráficos simples, pois segundo 

MARTINELLI (1998), a demonstração por gráficos simples proporciona a diferenciação 

das parcelas em análise. As inferências feitas a partir dos turnos de serviço, 04 (quatro) 

durante o período de 01 (um) dia, o que dá 6 horas para cada turno, leva a uma análise de 

operacionalidade, porque pode indicar que o efetivo deve variar em função de concentração 

de delitos em determinado turno. 
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Gráfico 04 – Ocorrências policiais registradas no REDS no período de 2002 a 2006, referentes à Mineração 

por turnos (Natureza F) 

 

Diante desse quadro é possível que os delitos relativos a mineração ocorrem 

preferencialmente nos 2º e 3º turnos, compreendidos respectivamente nos horários das 

13:00hs às 00:00hs. Sendo que em 2006, quando houve elevação, comparada aos anos, os 

delitos continuaram a ocorrer nos mesmos horários. 
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Gráfico 05 – Ocorrências policiais registradas no REDS no período de 2002 a 2006, referentes à 

Defesa/Preservação Fauna Ictiológicas (Natureza G) 

 

Já as ocorrências referentes à Fauna Ictiológica (Gráfico 06), apresentaram-se com um 

decréscimo significativo no 3º turno nos anos de 2002 e 2003, contrastando com o que 

ocorreu com o 2º turno que houve um aumento em relação com os anos anteriores, ficando 

o 1º turno estável durante o levantamento dos dados e equiparados aos delitos referentes à 

mineração. 

As ocorrências registradas no REDS sobre a Fauna Silvestre requerem uma discussão mais 

aprofundada, pois conforme o Gráfico 07, os delitos ocorreram durante o 2º e 3º turnos, há 

um aumento gradativo nos períodos de 2005 e 2006. 

Ainda segundo TOWNSEND (2006), as flutuações ocorridas nos anos de 2005 e 2006 

referentes à Legislação da Fauna Silvestre são causadas por uma ampla variedade de fatores 

bióticos e abióticos, sendo que o segundo possui maior interferência, pois o homem é o 

único animal que é capaz de modificar o habitat em que vive e tem consciência disso. 
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Gráfico 06 - Ocorrências policiais registradas no REDS no período de 2002 a 2006, referentes à Legislação 

da Fauna Silvestre (Natureza K) 

 

Fazendo a relação dos delitos ambientais analisados anteriormente é possível observar que 

as ocorrências registradas por turnos de natureza Fauna Silvestre e Flora, são bem 

parecidas, pois de acordo com o Gráfico 08, é possível inferir que nos anos de 2005 e 2006 

há um aumento de registros de delitos ambientais nos 2º e 3º turnos, comparando-se com o 

Gráfico 07, apresentando elevações significativas tanto nos anos de 2005 e 2006. 

Estas comparações também podem ser analisadas através da média aritmética das naturezas 

sendo comparados de acordo com o ano de sua ocorrência, estas observadas na Tabela 04 e 

no Gráfico 09, onde a média aritmética que apresenta maior variação é da natureza G 

(Defesa/Preservação Fauna Ictiológica), tendo uma pequena queda em seguida e uma 

estabilização nos 2º e 3º turnos de serviço nas naturezas K e L (Legislação da Fauna 

Silvestre e Flora respectivamente). 
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Gráfico 07 - Ocorrências policiais registradas no REDS no período de 2002 a 2006, referentes à Legislação 

da Flora (Natureza L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 08 – Avaliação das médias aritméticas segundo as tipificações das naturezas e turnos de serviço 
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 Espacialização dos dados: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 03 – Organograma de análise de aplicação do tema proposto. 

Os dados tratados foram inseridos no programa MapInfo, sendo que, as bases cartográficas 

utilizadas foram disponibilizadas pelo setor de geoprocessamento da PMMG. 

Coleta dos dados do 
ARMAZEM DE DADOS 

Separação dos dados de 
acordo com RPMs e 

Batalhões 
 

Tratamento das 
ocorrências policiais 

 

Criação de banco de dados 
(Excel) para entrada no 
programa MAPINFO 

Inserção de dados no MAPINFO 

Construção de Mapas Temáticos 

Gera a caracterização e 
monitoramento Temporal dos 

crimes/delitos ambientais 
utilizando os Mapas Temáticos 



 27

 
 

Figura 04 – Visualização de campos destinados as coordenadas geográficas e batalhões de responsabilidade 
territorial das ocorrências policiais. 

 
 
Através da análise da Figura 05, a regionalização das ocorrências de natureza Minerária 

apresentam uma estabilidade durante os 04 (quatro) primeiros anos, sendo que no último 

ano de análise (2006), houve uma aceleração tanto em percentual quanto de registros de 

boletins de ocorrências de infrações ambientais. 

Isto demonstra que os maiores delitos cometidos são referentes a regiões próximas a capital 

mineira, onde se concentra a maior mineradora do Estado. 
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Figura 05 - Mapa temático de Minas Gerais em relação ao percentual de crimes/delitos de Natureza 

Minerária por regiões. 
 

 

Analisando o percentual de ocorrências registradas referentes à natureza F (minerária) – 

Figura 06, é possível identificar que praticamente segue os mesmos padrões de registros 

feitos pela polícia, contudo diferencia-se da anterior com análise do grau de que segue da 

capital mineira para leste do Estado. 

Tendo a região norte do Estado de Minas no mapa analisado (Figura 05), o menor 

percentual desses registros, se valendo da região que apresenta baixo índice de interesse 

para as mineradoras é a região norte do Estado. 

As demais áreas seguem com a mesma influência de registros e percentuais, isto se valendo 

da evolução de investimentos na exploração mineral e também da indústria de mineração. 
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Figura 06 – Empreendimentos distribuídos no Estado de Minas Gerais de acordo com as Classes de dano 

ambiental. (fonte: SEMAD e IGAM) 

 
 

Isto torna possível verificar através dos mapas que retratam da natureza ictiológica, que o 

seu perfil transita com o trajeto e afluentes do Rio São Francisco, também por este motivo 

conforme descrito por OMENA (2008), que apesar do que descreve o Decreto-Lei nº 

794/38, açambarcava para o Estado a obrigação de regular às atividades de pesca, quando 

afirma que: 

 
“São do domínio público todo os animais e vegetais que se encontrem em águas públicas dominicais, de 

acordo com a definição dos artigos 6º e 11 do Código das Águas....”.(Decreto-Lei nº 794/38) 

 

Assim, fazendo uma análise dos Gráficos 01 e 02, o aumento se deu no primeiro ano de 

estudo, tendo uma queda gradativa nos anos posteriores, sendo demonstrado no Gráfico 06, 

no qual retrata os turnos que apresentam maior índice de transgressão ambiental, referente 

aos segundo e terceiro (2º e 3º) turnos, estes compreendidos entre 12 às 18 horas e de 18 às 

24 horas, isto sendo refletido na Figura 08 e 09, pois são visualizados através da legenda 

que a quantidade de ocorrências registradas e percentuais destas segue um padrão de 

afluentes. 
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Figura 07 - Mapa temático de Minas Gerais em relação ao percentual de crimes/delitos de natureza de Defesa 
e Preservação da Fauna Ictiológica por regiões. 
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Figura 08 – Caracterização da hidrografia do Estado de Minas Gerais, com delimitação dos seus cursos 

d’água. (fonte: SEMAD e IGAM) 
 

Agora se tratando de transgressões referentes à fauna silvestre (Figura 09) estas 

representam um mesmo padrão de delitos registrados; caracterizando como pontos cruciais 

a capital mineira, a região nordeste, o sudeste do estado e o triângulo. 
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Figura 09 - Mapa temático de Minas Gerais em relação aos crimes/delitos de natureza de Legislação da 

Fauna Silvestre por regiões 

 

 
Figura 10 - Mapa de identificação das áreas protegidas e Biomas do Estado de Minas Gerais. (fonte: SEMAD 

e IGAM) 
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Outro motivo que se deve ressaltar é a dificuldade de registros dessa natureza, pois esses 

delitos são muitos das vezes feitas através de denúncia, dificultando assim a sua 

operacionalidade e também conforme descrito nos Gráfico 01 e 07, respectivamente, o 

aumento gradativo se fez nos três últimos anos de análise e nos segundo e terceiro (2º e 3º) 

turnos, pois apresenta maior rotatividade de pessoas nos grandes centros comerciais, 

ressaltando a dificuldade de operacionalizar/registrar estas infrações. 

Por fim, ao se realizar a análise da Figura 11 e 12 das regiões, estes referentes à natureza L 

(Legislação da Flora), esta retrata os mesmos parâmetros em que a natureza G (Defesa e 

Preservação da Fauna Ictiológica), pois ao longo do trajeto do Rio São Francisco há uma 

concentração de agressões tanto a fauna aquática com a flora, sendo esta última 

diferenciando-se da anterior pelo um grau de extensão em que o Estado de Minas Gerais 

possui. 

Apesar do Estado apresentar uma grande extensão territorial, a distribuição de delitos por 

registro de ocorrência, manteve-se principalmente ao longo do Rio São Francisco, contudo 

os locais de maior distribuição destes registros ficaram na região Central do Estado, sendo 

excluído a capital mineira. 

Um dos fatores segundo a legislação ambiental seria no Decreto 23.793/3, que trata da 

classificação das florestas existentes no território brasileiro, pois como a capital mineira 

não possui um tipo de floresta protegida por lei, esta detém um dos maiores engajamentos 

do Estado, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), que segundo SANTOS 

(2003), esta responsável pela implantação e execução de políticas de proteção, conservação 

e melhoria do meio ambiente vem prevenindo e corrigindo os efeitos da poluição ambiental 

provocada por atividades lesivas ao meio ambiente, estas que integram a chamada Agenda 

Marrom. 

Esta instituição por apresentar métodos de ação que busca descentralizar e integrar 

parâmetros no combate a atividades lesivas ao ambiente instituiu um Programa de Apoio 

aos Municípios mineiros, que instituiu cursos de formação de agentes capacitados em 

licenciar e fiscalizar ações de degradação ambiental, além de garantir em conjunto com a 

ação da polícia de fiscalizar e monitorar esses tais delitos, com o cunho preventivo. 

Diante disso, é possível inferir que os delitos cometidos contra a fauna, estes sendo 

visualizados nas Figuras 11 e 12, representam tanto o número de registros de ocorrência 
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como o seu percentual concentrado na região central do estado, isto também sendo de 

relevante impacto, pois a região apresenta resquício de Mata Atlântica. 

 

Figura 11 - Mapa temático de Minas Gerais em relação ao percentual de crimes/delitos de natureza de 

Legislação da Flora por regiões 
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Figura 12 – Distribuição da vegetação do Estado de Minas Gerais. (fonte: SEMAD e IGAM) 

 
 
II – Batalhões 
 

 

Ao se realizar uma análise mais aprofundada pelos batalhões é possível distinguir que nas 

Figuras 05 e 13, respectivamente que o percentual do número de ocorrências registradas no 

período de 2002 a segue os mesmos padrões de região, diferenciando-se na porção leste e 

oeste do Estado, que apresenta maior percentual aferido a delitos registrados e também nas 

adjacências da capital mineira, que apresenta um dos maiores empreendimentos minerários 

do país, neste caso a empresa Anglo Gold e a Vale. 

Um dos motivos a serem citados é segundo FEAM (2003), retrata o Estado de Minas 

Gerais como um parque industrial mineiro como minerário e têxtil, diante disso, é possível 

caracterizar que o estado por apresentar-se como até pólo industrial mineral é também uma 

das maiores lideranças na produção mineral, respondendo por quase cerca de 35% do total 

da produção do setor. 

Com isto, a representatividade demonstrada pela Figura 13, apresenta uma correlação com 

o registro de ocorrência, pois apesar deste parque industrial encontrar-se em expansão, a 
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planta é diversificada, constituindo segundo o autor anteriormente descrito, um fator de 

preocupação no que diz respeito ao comprometimento do equilíbrio ambiental. 

 
 

 
 
Figura 13 - Mapa temático de Minas Gerais em relação ao percentual de crimes/delitos de natureza Minerária 

por Batalhões 
 
 
 
Ao ser avaliado os delitos cometidos contra a fauna ictiológica, esta apresenta através das 

Figuras 07 e 14 respectivamente, uma distribuição mais disforme, onde a região oeste 

apresenta maior nível de registro, contudo contrastando com as Figuras 07, que representa 

as regiões de análise criminal mais bem distribuída, isto se deve segundo o IGAM (Instituto 

Mineiro de Gestão de Águas - 2002), a rede de monitoramento, na qual apresentam 242 

estações de amostragem espalhadas ao longo das 08 (oito) maiores bacias hidrográficas do 

Estado. (Figura 15) 

Esta última, por apresentar-se nos mesmos parâmetros dos afluentes do Rio São Francisco, 

nestes mapas é possível inferir que a maior demanda de registros nos Batalhões do Estado 
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concentra-se nas áreas de influência do Estado de Goiás, pois este apresenta em suas 

adjacências longos trajetos aqüíferos, dificultando assim uma fiscalização corretiva, 

levando pessoas idôneas a realizarem tais transgressões ambientais. 

 
Figura 14 - Mapa temático de Minas Gerais em relação ao percentual de registros de crimes/delitos de 

natureza de Defesa e Preservação da Fauna Ictiológica por Batalhões. 
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Figura 15 - Mapa temático de Minas Gerais distribuídos por Bacias. (fonte: IGAM 2008) 

 

 

Os trabalhos realizados pelo órgão ambiental (IGAM), por apresentar o aspecto temporal 

do controle da qualidade de água através do acompanhamento da tendência de sua 

evolução, possibilita a identificar medidas preventivas bem como a eficiência de algumas já 

adotadas. A avaliação temporal, por considerar a variação da função de uma gama de 

fatores (uso e ocupação do solo, existência de indústrias com lançamento de efluentes 

diversificados) torna este aspecto um dos mais representativos, pois é possível traçar ao 

longo do curso d’água o seu comportamento e medir parâmetros de ações que apontem para 

o seu controle. 

A relação existente nos delitos/crimes contra a Legislação da Fauna Silvestre é 

demonstrada através da Figura 16, que apresenta quantidades de registros que estão 

concentradas na região leste de todo o Estado; isto sendo caracterizado pela região possuir 

resquício de Mata Atlântica e também por apresentar manchas de áreas de preservação 

permanente, concentrando um número agradável de espécies que chamam a atenção de 

turistas e da comunidade local que ali vivem. 
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Este contraste apresentado na Figura 16 se opõe ao gráfico a seguir (Gráfico 10) que retrata 

o ID (Índice de Diversidade), pois, segundo o SEMAD, os parâmetros adotados para esta 

análise, retratam uma estabilidade. Isto pode ser devido ao crescimento de Unidades de 

Conservação (crescimento de 400%) em área e em relação ao desmatamento, que 

apresentou uma estabilização na última década. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Histograma do Índice de Biodiversidade do Estado de Minas Gerais, apresentando em seus 

parâmetros a cobertura vegetal, áreas protegidas e a área desmatada. 

 

Com isto, a partir da Lei nº 4.771/65, que visa à proteção de áreas permanentes é possível 

analisá-lo (Figura 16) como sendo um local frágil de medidas preventivas, sendo necessário 

uma demanda tanto federal como estadual no combate de delitos desta natureza. 
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Figura 16 - Mapa temático de Minas Gerais em relação ao percentual de crimes/delitos de natureza de 
Legislação da Fauna Silvestre 

 
 

A Legislação da Flora, representada pela Figura 17, demonstra uma distribuição disforme 

em relação às Regiões de análise desta natureza, pois conforme demonstrado anteriormente 

nas Figuras 11 e 12, a sua concentração se deu ao longo do Rio São Francisco, contrastando 

com os batalhões que representaram uma distribuição nada uniforme. 

Este motivo pode ser descrito devido à diminuição da área de análise, onde apesar de 

utilizarmos as regiões de análise da Polícia Militar, os Batalhões apresentam uma área 

menor, contudo os seus números registros também vão apresentar incongruências em suas 

análises estatísticas; onde esta apresentou diversos pontos (Batalhões) que concentravam 

um maior nível de percentual de ocorrências registradas, tanto ao longo da Bacia do Rio 

São Francisco, como também da Bacia do Rio Grande, localizada esta última na região Sul 

do Estado. 
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Figura 17 - Mapa temático de Minas Gerais em relação ao número de crimes/delitos de natureza de 

Legislação da Flora. 
 

 

III – Efetivo 

 

Agora analisando os crimes/delitos cometidos contra o meio ambiente e a análise de efetivo 

por Região e Batalhões, conforme é possível visualizá-los nas Figuras 18 e 19, 

respectivamente apresenta variações bem características, onde a capital mineira por 

apresentar diversos batalhões em sua região, esta apresenta um dos maiores contingentes de 

efetivo, sendo repetido na região sul, entrando em contraste com a região oeste do estado e 

adjacências deste. 

Já nos Batalhões, que apresentam um melhor efetivo, estão estes concentrados também na 

capital mineira e também com uma distribuição nada uniforme, sendo apresentado nas 

áreas centro e centro-sul do estado com o maior contingente de militares, tendo um déficit 

de militares nas áreas norte e centro-oeste mineiro, onde apresenta nos mapas anteriores 

descritos influência direta na prevenção e combate a crimes/delitos ambientais. 
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Figura 18 - Mapa temático de Minas Gerais em relação ao efetivo de policiais militares por Região no 

período de 2002 a 2006 
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Figura 19 - Mapa temático de Minas Gerais em relação ao efetivo de policiais militares por Batalhão no 
período de 2002 a 2006 
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DISCUSSÃO 
 

 

Utilizando-se da ferramenta Informações contidas no software, o programa torna possível 

obter todos os dados sobre o local em destaque através do “clique” do mouse sobre um 

objeto gráfico no mapa, que indica o fenômeno de flutuação das ocorrências policiais. Isso 

facilita o trabalho pesquisador à medida que ele não precisa se reportar à tabela com as 

informações para obter mais detalhes sobre o registro. 

Os dados fornecidos no mapa são relativos ao percentual de ocorrências registradas e 

efetivo no Estado de Minas Gerais, estes divididos em Regiões integradas (RI) e Batalhões 

que evidenciam a flutuação de registros policiais. 

A formulação deste trabalho se deu através da gama de informações que a base de dados da 

Instituição (ARMAZÉM) possui e a sua análise, sendo esta de grande interesse na 

movimentação de efetivo existente; gerando para o Estado um melhor aproveitamento em 

relação à localização geográfica dos delitos e a fidelidade das integrações de ação 

preventiva. 

Mas apesar de apresentar todos esses efeitos que agradaram o trabalho, a base de dados em 

que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais oferece em relação à Capital Mineira gera 

uma dificuldade de análise, esta dificuldade se fez por inserir em seu banco de dados vários 

Batalhões em uma única área de estudo, como por exemplo, a Capital Mineira 

(apresentando 05 batalhões) não o separando conforme segue as orientações de MIRANDA 

(2005), em seu livro “Fundamentos de Sistemas de Informações Geográficas”, onde apesar 

de ser visivelmente pequena esta requer uma análise mais detalhada, por se tratar de uma 

capital, além de outras localidades apresentarem também Batalhões que se cruzam ao longo 

do banco de dados, dificultando uma análise e o monitoramento minucioso desses delitos.  

Outro obstáculo que se pode demonstrar é a divisão do território mineiro em Companhias 

(Cias), pois também possibilita um estudo mais aprofundado dos delitos cometidos contra o 

meio ambiente, podendo este último apresentar uma área menor que as demais 

demonstradas neste trabalho, possibilitando uma análise e monitoramento aprofundado dos 

municípios em que a ocorrências de transgressões ambientais estão com maiores 
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representatividades, podendo assim, inserir programas preventivos e/ou repressivos, com o 

fim de garantir a ordem e preservação do ambiente. 

A garantia de uma melhor distribuição de efetivo seguindo o monitoramento de 

crimes/delitos, com base na análise destes, podendo caracterizar diretamente no “modus 

operandi” dessas transgressões ambientais. 

Com isto, a localização geográfica dada pelo mapa fornece boa noção de espacialização das 

ocorrências de crimes/delitos ambientais, permitindo assim inferir dados e conclusões para 

a adequação de programas e operações preventivas ou até mesmo repressivas no combate 

de infrações ambientais.  
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CONCLUSÃO 
 

Com a conclusão deste trabalho e com a verificação dos resultados obtidos, foi observado 

que o georreferenciamento contidas nas ocorrências atendidas pela PMMG, é uma 

ferramenta fundamental para traçar de maneira fácil e clara, os fatos ocorridos no espaço 

territorial, oferecendo informações importantes para melhor emprego do efetivo e ações 

preventivas. 

Outro recurso desenvolvido foi à localização de áreas susceptíveis de criminalidade através 

da classificação e comparação dos percentuais tanto de ocorrências como de efetivo, com 

os mapas fornecidos pelos órgãos ambientais. 

As áreas de atuação das Unidades de Polícia Militar, em sua totalidade, são bastante 

extensas, gerando deslocamentos das viaturas e pessoal, que em grande parte é feito em 

áreas precárias, onde os acessos são mal sinalizados, ocorrendo constantemente erros de 

percurso e ineficiência das ações preventivas e/ou repressivas. 

Através do recurso de localização dos pontos georreferenciados por coordenadas 

geográficas (isto sendo demonstrado anteriormente na ocorrência policial), possibilita que 

tais erros não mais ocorram, havendo, além de disso uma economia de tempo no 

atendimento da ocorrência, preservando veículo e com menos gasto de combustível para o 

Estado e de pessoal. 

A ferramenta possibilitou um aproveitamento de diversos recursos de análise espacial e 

temporal, podendo além de confeccionar mapas temáticos, garantir um elemento geográfico 

exato dos locais de maior ou menor interferência do estado, com o fim de minimizar os 

impactos realizados por ações humanas. 

Além das citadas vantagens, o programa promove utilizado é de fácil e ágil acesso aos 

dados utilizados tanto em tabelas quanto no mapa. Permitiu a recuperação de dados de 

forma relativamente eficiente de forma a diminuir o tempo gasto com o processo. 

O mapa pode ajudar na tomada de decisões quanto a políticas de combate as infrações 

ambientais, além de designar recursos para a prevenção destes delitos. 

Diante dos resultados apresentados, sugiro uma criação georreferenciada das Cias PM em 

todo Estado, com a missão de ampliar o processo preventivo e monitoramento de delitos 

ambientais. 
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