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Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo desenvolver um aplicativo voltado para segurança, 

o qual deverá mapear locais com maior propensão para crimes. A proposta é unir 

informações sobre os Boletins de Ocorrência das Delegacias da cidade e mapear 

estes lugares no aplicativo de Mapas que a pessoa usa em seu celular como um tipo 

de plug-in. Com isso o aplicativo de mapas criará a melhor rota possível para a 

pessoa se locomover entre um ponto A e B onde as chances estatísticas de ocorrer 

um crime naquela determinada hora seja a menor possível. 

 

Introdução 

Com o número crescente de crimes em todo o país, segundo o Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP,2014) e com o constante uso dos smartphones nos dias 

atuais e igualação das taxas cobradas entre os sinais 3G e 4G se torna 

imprescindível aliar o uso  dessas  tecnologias a segurança publica. Nos dias atuais 

é muito importante sempre estar atento a todos os detalhes ao sair de casa.  

Especialmente pelo fato de nem sempre ser possível contar com  a segurança 

pública a todo instante.  Quase sempre após um assalto, a vítima registra o Boletim 

de Ocorrência na delegacia mais próxima com informações do local, hora e perfil do 

assaltante. Com essas informações o projeto tem em mente utilizar esses  dados 

para criar um aplicativo para smartphones que mostre onde a incidência de assaltos 

é maior no mapa local. 

 

Objetivos 

Criar um software para smartphones que deverá utilizar os dados registrados nos 

Boletins de Ocorrência e mapeá-los usando as APIs (Application Program Interface)  

do Google Maps. Então utilizando as estatísticas dos B.Os. o sistema criará o trajeto 

mais seguro para casa ou qualquer outro local desviando das locais aonde há 

pontos com maior incidência de roubo ou criminalidade. 

 

Metodologia 

Será utilizado o software Visual Studio 2013 (Microsoft,2014) para o 

desenvolvimento da aplicação e modelagem do projeto, o banco de dados SQL 

Server 2012 para armazenamento dos dados. Para o desenvolvimento do texto está 

sendo utilizada a pesquisa Exploratória que, de acordo com  (GIL 2008), acaba 



assumindo o formato de um Estudo de Caso, além de pesquisa em livros, artigos 

entre outras fontes da internet. 

 

Desenvolvimento 

A primeira etapa deste projeto consiste em coletar cópias dos boletins de ocorrência  

(BO) nas delegacias com data retroativa de cinco anos e criar um algoritmo para 

mapear as informações dos locais em um banco de dados. Logo em seguida será 

desenvolvido um plug-in para o Google Maps (www.Google.com.br/maps) utilizando 

a linguagem C# (Microsoft 2014), o qual  ficará encarregado de usar as informações 

dos BO’s em pontos de localização no mapa, para marcar os locais com maior 

incidência de crimes. Assim que o usuário inserir suas informações de origem e 

destino o sistema cria a rota e, em caso de caminhos que estejam nas proximidades 

de locais com casos de crimes, apresenta pontos alternativos evitando os locais 

mais inseguros. 

 

Resultados preliminares 

Ainda não foram coletados os dados referente aos boletins de ocorrência devido a 

grande burocracia para se ter acesso a essas informações. Dessa forma, o sistema  

está sendo desenvolvido com informações fictícias e uma primeira imagem do mapa 

já pode ser vista na figura 1.  

 

                                                                

Figura 1. A rota alternativa Marcada em azul e os pontos mais perigosos em vermelho 

Fonte: Google Maps 



Em pesquisa realizada com amigos e colegas de trabalho a ideia foi muito bem 

recebida e todos acreditam no potencial do aplicativo. Seria mais uma poderosa 

arma contra o crime, com isso poderá estatisticamente ter seus números reduzidos, 

já que os usuários evitariam as rotas mais inseguras. 
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