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1. INTRODUÇÃO 

Este documento consiste no Diagnóstico Municipal de Segurança Cidadã do Município 

de Alfenas. Ele tem por objetivo disponibilizar informações e análises sobre o município 

que subsidiem o processo de construção do Plano Municipal de Prevenção à 

Criminalidade, produto inerente ao processo de implantação e execução do Programa 

Selo Prevenção Minas. 

O Programa Selo Prevenção Minas é uma iniciativa do Governo do Estado de Minas 

Gerais, através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais 

(SEJUSP), por meio da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade (SUPEC),  que, em 

parceria com as administrações públicas municipais, visa contribuir para a criação e 

fortalecimento de políticas públicas municipais direcionadas à redução e prevenção de 

violências e criminalidades locais, a partir do apoio técnico e metodológico do Estado.  

O Programa busca capacitar as administrações públicas municipais em prevenção à 

criminalidade e estimular a mobilização e participação social, construindo 

coletivamente ações no âmbito dos fatores geradores de violências. O município 

aprovado no ciclo do Programa será certificado com o Selo Prevenção Minas e 

reconhecido como município parceiro da Política Estadual de Prevenção à 

Criminalidade, que é instituída pela Lei 23.450/19. Essa Política tem por objetivo 

contribuir para a prevenção e a redução de violências e criminalidades incidentes sobre 

determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o 

aumento da sensação de segurança no Estado de Minas Gerais. 

A Política de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais se origina da compreensão 

de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da 

implementação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder Público 

com a participação da sociedade civil, visando a intervenção direta sobre dinâmicas 

sociais geradoras de conflitos, violências e processos de criminalização. Nesse sentido, 

o Programa Selo Prevenção Minas representa uma nova possibilidade de atuação da 

Política de Prevenção à Criminalidade, voltada aos municípios mineiros, a partir do apoio 

técnico às administrações públicas municipais para desenvolvimento de ações de 

prevenção à criminalidade. 
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A produção do Diagnóstico de Segurança Cidadã de Alfenas iniciou-se com a realização 

de entrevistas com integrantes de instituições da rede local. Posteriormente, diversas 

foram as articulações feitas entre o Programa Selo Prevenção e instituições chamadas a 

participar do processo e integrarem a Comissão Municipal de Prevenção à Criminalidade 

de Alfenas, órgão instituído pelo município em parceria com o programa para, dentre 

outras atribuições, contribuir com a construção deste diagnóstico a partir da 

interlocução dos seus atores e das fases seguintes do programa. 

O diagnóstico segue na esteira de processos para a implantação do programa Selo 

Prevenção em Alfenas, iniciados com a assinatura de Termo de Cooperação Técnica 

entre o programa e a administração municipal em novembro de 2019. 

O conceito de Prevenção à Criminalidade parte da concepção de Segurança Cidadã. A 

Segurança Cidadã entende que os fenômenos de violência e criminalidade surgem a 

partir de múltiplas causas e, portanto, para prevenir e/ou reduzir esses fenômenos é 

necessária uma atuação multissetorial que envolva não só ações repressivas, mas 

também ações como proteção social, cultura, educação, saúde, entre outros. Prevenir a 

criminalidade é atuar anteriormente ao possível cometimento do crime e das violências, 

visando não apenas sua reparação, mas possuindo o foco de atuar diretamente nas 

raízes do problema, contribuindo para a redução das violências e criminalidades. As 

ações de prevenção devem ser integradas e focalizadas nos contextos locais e nas 

políticas públicas em todos os níveis de governo. Além disso, as ações e soluções que 

forem propostas deverão incorporar a efetiva participação da sociedade civil, agente 

fundamental do ponto de vista da Segurança Cidadã. 

Nesse contexto, diagnósticos definem-se, fundamentalmente, pela descrição analítica 

de um cenário, e seus usos se dão principalmente na área da saúde, para qualificar uma 

enfermidade ou estado fisiológico, com base nos sinais que o profissional observa. No 

entanto, no contexto das políticas públicas, as Ciências Humanas e as Ciências Sociais 

Aplicadas se apropriaram do termo para se referirem a um marco inicial de atuação, 

indicando o que seria um retrato inicial que justifica, orienta, permite avaliar a 

intervenção e fomenta a mobilização comunitária e a articulação da rede no contexto 

de uma política pública. Assim, um diagnóstico: 
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a) Justifica a intervenção – porque permite a compreensão da realidade e inclui a 

identificação das necessidades, a detecção dos problemas prioritários e suas respectivas 

causalidades; 

b) Orienta a intervenção – porque proporciona o entendimento dos fatores de risco e 

fatores de proteção e especificidades do território de intervenção, subsidiando, por isso, 

a tomada de decisões e a estruturação das estratégias de ação por parte dos gestores e 

demais atores envolvidos; 

c) Fomenta a mobilização comunitária e a articulação da rede – porque é um 

instrumento que é resultado da participação de diversos atores, facilitando assim a 

interação e comunicação entre eles durante a intervenção, criando condições sociais e 

institucionais para uma efetiva interlocução entre gestores, equipe técnica, lideranças 

comunitárias e beneficiários do(s) programa(s) e/ou projeto(s) a ser(em) 

implementado(s); 

d) Permite avaliar a intervenção – porque, ao fornecer um panorama atual da realidade 

em que se quer intervir, é possível obter, posteriormente, por meio de indicadores que 

componham análises longitudinais e comparadas, elementos para a compreensão da 

efetividade e eficácia das intervenções nessa realidade. 

Sob essa ótica, o Diagnóstico Municipal é uma etapa fundamental para a qualidade da 

execução do Programa Selo Prevenção Minas, pois oferece informações para a 

construção do Plano Municipal de Prevenção à Criminalidade. Com esses dados será 

possível traçar o perfil do município e seus principais desafios e demandas no tocante à 

Segurança Pública. Este documento, portanto, constitui esforço conjunto entre a equipe 

municipal do Programa Selo Prevenção Minas, composta pelo(a) Articulador(a) de 

Prevenção e pelo(a) Multiplicador(a), Comissão Municipal, atores municipais, Instituto 

Elo, Coordenação Estadual do Programa, sociedade civil e demais colaboradores.  

Dentro dessa estrutura, o relatório foi produzido a partir de atividades de coletas de 

dados primários (coletados no município através de pesquisa de campo, realizada pela 

Articuladora de Prevenção à Criminalidade e por estudantes do Curso de Administração 

Pública da Fundação João Pinheiro, através de uma proposta de extensão) e dados 

secundários (disponíveis em bases de dados já existentes, como o Censo Demográfico e 

PNAD, do IBGE, dados da Polícia Militar de Minas Gerais, dados da Secretaria de Estado 
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de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais - SEJUSP, histórico do município e da 

região, entre outros). A partir desses dados, as análises foram desenvolvidas dentro de 

seus eixos temáticos, no decorrer do texto do relatório.  

Buscou-se atender integralmente neste diagnóstico ao previsto no Programa de 

Trabalho do Contrato de Gestão 002/2019, celebrado entre a Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais - SEJUSP/MG e o Instituto Elo, 

especificamente objetivada sua realização na descrição do Produto 1.3: “Diagnóstico do 

Programa Selo Prevenção Minas”. Ele teve como referência também o “Manual de 

Elaboração do Diagnóstico de Segurança Cidadã” elaborado e disponibilizado pela 

Coordenação Estadual do Programa. 

2. METODOLOGIA 

Para a elaboração do diagnóstico foram utilizadas diversas fontes de dados e diferentes 

métodos de análise. Cabe, neste momento, listá-los, para facilitar o entendimento e o 

uso correto das informações disponibilizadas. 

No que tange ao histórico do município de Alfenas, executou-se uma Pesquisa 

Documental na internet, por meio do acesso às informações disponibilizadas pela 

Prefeitura Municipal, além de outras fontes disponíveis, como o Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social – IMRS - elaborado pela Fundação João Pinheiro. As 

características da população de Alfenas foram extraídas do sítio do IBGE, que 

disponibiliza tais informações a partir do Censo Demográfico (amostra e universo). 

Nesse aspecto também consultou-se o IMRS e a base de dados do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M. 

Em relação ao mapeamento da rede institucional, sua elaboração se deu diretamente 

pela equipe do Programa Selo Prevenção Minas em atuação no município, bem como 

por aqueles que atuam em âmbito estadual, a partir das diretrizes constantes no manual 

de elaboração do diagnóstico. 

Para descrever e analisar os dados referentes à dinâmica criminal do município foram 

utilizadas diversas bases de dados oriundas do próprio site da Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública e também disponibilizadas pelo Programa Selo Prevenção 
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Minas ao Instituto Elo. Para descrever a distribuição de crimes e violências por tipo ao 

longo dos anos em Alfenas foi utilizada a base de dados de crimes violentos 

disponibilizada no site da SEJUSP1. Com essas informações foi possível descrever a 

distribuição total dos crimes violentos2 em Alfenas entre os anos de 2015 e 20193 e a 

distribuição anual dos crimes por tipo entre esses anos. Ao mesmo tempo, na leitura da 

dinâmica criminal do município, é importante identificar a existência de padrões 

espaciais na distribuição das ocorrências criminais e de violência. Para tentar visualizar 

como essas ocorrências se distribuem no território do município, utilizou-se uma base 

de dados das ocorrências criminais, obtida pelo Programa Selo Prevenção Minas junto a 

Polícia Militar, para descrever as ocorrências de crimes violentos por bairros no 

município. Também foram utilizados dados da Polícia Civil para analisar a variação de 

ocorrências de tráfico de drogas entre os meses de março e julho dos anos de 2015 a 

2020 com o objetivo de identificar a dinâmica deste tipo de ocorrência no município, 

além de analisar se houve maior variação nos meses compreendidos no período de 

pandemia pelo qual passamos. 

Para além da distribuição dos crimes violentos, esse módulo também descreve o 

contexto do sistema prisional do município e dos adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas. Essas duas leituras foram realizadas a partir de duas bases de 

dados disponibilizadas pelo Programa Selo Prevenção Minas ao Instituto Elo, incluindo 

dados enviados pelo CREAS do município. Além disso, também a partir de dados 

oriundos do Observatório de Segurança Pública, órgão vinculado à Secretaria de Estado 

de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), descreveu-se o quantitativo de ocorrências de 

violência doméstica e familiar contra a mulher no município. 

                                                           
1 http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos 
2 Analisando as diferentes bases de dados sobre criminalidade e violência em Alfenas, observamos que as 

taxas dos diversos crimes registrados não é muito elevada. Dessa forma optou-se por analisar somente 
os crimes mais cometidos no município, os quais estão incluídos na categoria de crimes violentos. São 
categorizados como crimes violentos: Estupro, Estupro de Vulnerável, Extorsão, Extorsão Mediante 
Sequestro, Homicídio, Roubo, Sequestro e Cárcere Privado. 
3 Optou-se por utilizar como fonte para as análises um recorte de dados referentes aos anos de 2015 a 

2019, pois esse instrumento é o que traz dados mais gerais sobre ocorrências de crimes ocorridos em 
Alfenas.  

http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos
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Em caráter complementar, na tentativa de mensurar a percepção de atores locais sobre 

a dinâmica criminal e da violência no município foi realizada uma pesquisa de campo 

com entrevistas semiestruturadas em Alfenas. Os atores entrevistados participaram 

voluntariamente desse processo, concordando em assinar um termo de consentimento 

que lhes garantiu completo sigilo das informações obtidas através das entrevistas. 

A pesquisa foi desenvolvida entre janeiro e junho de 2020 com a realização de 24 

entrevistas semiestruturadas, das quais 23 foram transcritas e utilizadas na análise do 

diagnóstico. As entrevistas foram realizadas com atores representantes de instituições 

responsáveis pela execução de políticas sociais no município (10 entrevistas), 

representantes de instituições que atuam no âmbito da Segurança Pública e Sistema de 

Justiça do município (6 entrevistas), representantes de conselhos atuantes no município 

(4 entrevistas) e outras instituições municipais como a Escola da Vida e a Cidade Escola 

(3 entrevistas). 

As entrevistas foram conduzidas por atores associados à execução do Programa Selo 

Prevenção Minas no município como a Articuladora de Prevenção à Criminalidade, 

representantes da Coordenação Estadual do Programa responsável pelo 

acompanhamento de sua execução no município e por alunas da Fundação João 

Pinheiro, no esteio de uma proposta de extensão aos estudantes do Curso de 

Administração Pública. 

Além das entrevistas realizadas com representantes de instituições de Alfenas, este 

diagnóstico considerou observações feitas pela Articuladora de Prevenção à 

Criminalidade, registrados nos diários de campo produzidos por ela durante as várias 

reuniões e grupos de discussão realizados com a rede durante o processo. 

Dito isso, na sequência serão apresentados por tópicos os resultados das pesquisas e 

leituras para o desenvolvimento do documento. 

3. RETRATO DO MUNICÍPIO 

3.1. Histórico Municipal 

A história de Alfenas inicia-se por volta de 1805 com a chegada dos primeiros habitantes 

colonizadores. Em 1832 a localidade é elevada à condição de distrito denominado Vila 
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Formosa de Alfenas. Em 1869 o distrito é elevado à condição de município. Finalmente 

em 1871, o Município de Vila Formosa de Alfenas passou a se chamar Alfenas. 

O município de Alfenas está localizado no sul do Estado de Minas Gerais, na mesorregião 

do sul e sudoeste de Minas e na microrregião homônima. De acordo com a estimativa 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população em 2019 era de 

79.996 habitantes4, em uma área de unidade territorial de 850,446 km² e densidade 

demográfica de 86,75 hab./km2. 

3.2. Mapa do Município 

Abaixo são apresentados os mapas de localização espacial do município de Alfenas no 

território do estado de Minas Gerais (figura 1), além da distribuição dos bairros pelo 

território do município (figura 2). 

Figura 1 – Localização do município de Alfenas no Estado de Minas Gerais

 
Fonte: Adaptado de Joaquim Ernesto Bernardes Ayer, Danilo Francisco Trovo Garofalo, Diogo 

Olivetti, Marx Leandro Naves Silva, Ronaldo Luiz Mincato (2019) 

                                                           
4 Esses dados se referente à contagem populacional que é feita periodicamente pelo IBGE. Em outros 

pontos desse diagnóstico utilizamos dados populacionais do Censo 2010. 
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Figura 2 – Delimitação de bairros no território de Alfenas 

 
Fonte: Prefeitura de Alfenas – PortalGeo 
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3.3. Legislação municipal 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144, estabelece que “a segurança pública 

é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos devendo ser exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, através 

da criação de órgãos policiais como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e as Polícias 

Militares e Civil.5 Esse dispositivo constitucional poderia, portanto, leva a um 

entendimento restrito do papel do município nesse tema uma vez que a competência 

desse ente federativo é residual em sua capacidade de legislar, ou seja, é capaz apenas 

de suplementar as legislações federal e estadual em alguns temas. Cabe à União e 

estados a competência exclusiva para a criação das instituições que lidarão diretamente 

com a segurança da sociedade. 

No entanto, esse é um entendimento da concepção de segurança pública enquanto 

questão exclusiva de polícia. Ao ir além é possível enxergar o município como ator crucial 

para a garantia desse direito fundamental, atuando sobretudo na prevenção à 

criminalidade. 

A elaboração de um diagnóstico que esclareça a dinâmica da criminalidade no município 

e de um Plano Municipal de Segurança que sistematize ações de intervenção nos 

problemas; o envolvimento da população local nos debates sobre os problemas do 

município nesse tema através, por exemplo, dos conselhos comunitários (Consep’s); a 

articulação desses canais com outras instâncias e instituições como as polícias, a Guarda 

Municipal, o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Sistema Socioeducativo através 

de gabinetes de gestão integrada (GGI) são exemplos de ações de intervenção na 

Segurança Pública que podem ser liderados pela administração municipal sem passar 

necessariamente pela criação de novas legislações. Mais do que isso, a prevenção à 

criminalidade sob o paradigma da Segurança Cidadã compreende a garantia da 

segurança e da qualidade de vida dos munícipes por meio da articulação com as políticas 

sociais e envolvimento comunitário. 

É basilar para a construção desse diagnóstico que a segurança pública seja pensada sob 

a perspectiva da Segurança Cidadã. Por ela entende-se que os fenômenos de violência 

                                                           
5 http://legis.senado.leg.br/norma/579494/publicacao/16434817 

http://legis.senado.leg.br/norma/579494/publicacao/16434817


  

18 
 
 

e criminalidade são multicausais e que para preveni-los é necessário uma atuação 

multissetorial que envolva desde ações repressivas a ações de proteção social e de 

melhoria da qualidade de vida da população. 

É principalmente nesse último aspecto que o município deve atuar de maneira mais 

decisiva. Dentre suas funções estão a prestação e manutenção de serviços de 

infraestrutura como a construção e conservação de vias públicas, saneamento básico, 

iluminação pública, regulação urbana e a criação e conservação de equipamentos 

públicos como parques e espaços de lazer. 

A Lei Orgânica, o Plano Diretor e o Código de Posturas Municipais, denominado de 

Código Administrativo Municipal, são marcos legais que visam regular a organização 

social, espacial e econômica e a convivência entre os indivíduos em Alfenas. Eles contêm 

um conjunto de normas que regulamentam desde o funcionamento dos poderes e da 

administração pública até a organização do espaço sócio territorial urbano e rural do 

município. 

A Lei orgânica de Alfenas foi promulgada em 1990 e dispõe sobre a capacidade do 

município de legislar sobre assuntos de interesse local como: realização de obras 

públicas; planejamento municipal com o objetivo de promover o desenvolvimento da 

cidade, o bem-estar da população e a melhoria na prestação dos serviços públicos; 

políticas de saúde, educação, cultura, esportes, assistência social e urbana que vise a 

garantia das funções sociais da cidade e da propriedade, além de políticas de proteção 

ao meio ambiente. 

O Plano Diretor, Lei n° 3.941 de 12 de dezembro de 2006, instrumentaliza a política de 

desenvolvimento do Município tendo como finalidade orientar a atuação tanto do poder 

público quanto da iniciativa privada a respeito da utilização dos espaços territoriais 

urbano e rural, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Alguns dos 

pontos importantes tratados pelo plano são: 

● Assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, a melhoria 

dos níveis de qualidade de vida e bem-estar da população. 

● Atender a demanda da população em temas como segurança, transporte 

coletivo, mobilidade urbana e acesso à educação, saúde, cultura, lazer e esporte; 
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● Desenvolver socialmente o município através do apoio e o fomento de conselhos 

comunitários e demais entidades destinadas à assistência social; 

● Estabelecer programas de educação no trânsito e garantir a atuação da Guarda 

Municipal nas escolas e no patrimônio público; 

● Assegurar a participação da população no planejamento municipal, através de 

associações representativas da sociedade, tais como conselhos municipais, 

associações de classes e representantes de bairros. 

Além do Plano Diretor, o Código Administrativo Municipal, Lei n° 1.344 de 15 de 

dezembro de 1975 estabelece as normas que regulam o uso do espaço urbano pelos 

cidadãos dispondo sobre penalidades em caso de descumprimento de regras; 

conservação e limpeza de vias públicas; segurança e regras de convivência em espaços 

públicos; funcionamento de estabelecimentos comerciais e da indústria local, etc. 

Em geral, os marcos regulatórios mencionados tratam de aspectos importantes para o 

funcionamento organizado da cidade, sendo fundamentais, portanto, para a prevenção 

da criminalidade e violência na perspectiva da segurança cidadã.  

Os dados de criminalidade e violência em Alfenas, que veremos detalhadamente no 

decorrer desse diagnóstico, demonstram que o tipo de crime mais recorrente no 

município é o roubo a transeuntes e que a ocorrência desse delito é espacialmente 

delimitado, concentrando-se em alguns bairros, sobretudo no centro da cidade. A 

realização de ações previstas nesses marcos regulatórios poderia contribuir bastante 

para a prevenção de crimes nessas regiões. 

3.4. Dados Socioeconômicos e Demográficos6 

A população de Alfenas, segundo o Censo Demográfico do IBGE, em 2010, era de 73.774 

habitantes. Entre 2010 de 2017 a população total do município cresceu a uma taxa 

média anual de 0,976%, o que implica num incremento médio de 720 pessoas à 

população por ano. A figura abaixo sintetiza alguns indicadores gerais do município. 

                                                           
6 Os dados socioeconômicos e demográficos apresentados se baseiam nos dados do Censo Demográfico 

2010. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
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A tabela abaixo apresenta alguns indicadores sociais de Alfenas, dentre os quais 

podemos destacar os índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e o de 

Vulnerabilidade Social (IVS). 

O IDHM7 é uma medida composta de indicadores de três dimensões do 

desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1 e 

quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano no município. Tanto o 

índice de Alfenas (0,761) quanto o de Minas Gerais (0,731) estão na faixa superior que 

varia entre 0,700 e 0,799. 

O IVS8 sinaliza o acesso, a ausência ou a insuficiência de alguns aspectos sociais que 

devem estar à disposição dos cidadãos por força da ação do poder público, que são a 

infraestrutura urbana, o capital humano e renda e trabalho. A posse ou privação desses 

três aspectos determina as condições de bem-estar das populações nas sociedades 

contemporâneas. Alfenas tem IVS de 0,22. Já o do estado é 0,303. Quanto maior o 

indicador, maior a vulnerabilidade social, ou seja, o indicador de Alfenas é melhor que o 

do estado como um todo. 

Figura 3 – Indicadores Alfenas 

Indicadores da População de Alfenas 

Indicadores N° 

Quantidade de habitantes (Fonte: IBGE 2010)  73.774 

Percentual de população rural (Fonte: IBGE 2010)  6,23% 

Presença de comunidade quilombola (Fonte: Fundação Cultural Palmares – 2018)  Não 

Presença de povo indígena (Fonte: FUNAI – 2018)  Não 

Número de crianças (10 a 17 anos) identificadas em Trabalho Infantil (Fonte: Censo IBGE 2010)  13,1% 

Produto Interno Bruto (PIB) 
2,664 

bilhões 

PIB Per capita 
R$ 

33.422,98 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM (Fonte: PNUD 2010)  0,761 

Ranking Estadual IDHM (Fonte: PNUD 2010)  23º 

Índice de Vulnerabilidade Social – IVS (Fonte: IPEA 2010 - Quanto mais próximo de 1, maior 
vulnerabilidade)  

0,22 

Índice de Vulnerabilidade Social – IVS – Faixas (Fonte: IPEA 2010)  Baixa 

Índice de Vulnerabilidade Municipal- IVM (Fonte: Sedese 2013 - Quanto mais próximo de 1, maior 
vulnerabilidade)  

0,09 

Ranking Estadual– IVM Geral (Fonte: Sedese 2013)  782º 

                                                           
7 Fonte: PNUD 2010 
8 Fonte: IPEA 2010 
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Total de Famílias Cadastradas no CadÚnico (Fonte: VisData - MCID 03/2020)  7.511 

Nº de Famílias Cadastradas no CadÚnico em situação de extrema pobreza – com renda per capita 
mensal de R$ 0,00 até R$ 89,00 (Fonte: VisData - MCID 03/2020)  

1.904 

Nº de Famílias Cadastradas no CadÚnico em situação de pobreza – com renda per capita mensal 
de R$89,01 e R$ 178,00 (Fonte: VisData - MCID 03/2020) 

1.029 

Nº de Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) Fonte: VisData - MCID 03/2020)  2.118 

Comparação Entre Indicadores da População de Alfenas e do Estado de MG 

Indicadores N° 

Produto Interno Bruto (Alfenas) 
2,664 

bilhões 

Produto Interno Bruto (Minas Gerais) 
676,2 

bilhões 

PIB Per Capta (Alfenas) 
R$ 

33.422,98 

Renda Per capita (Minas Gerais)  
R$ 

27.283,00 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM Alfenas (Fonte: PNUD 2010) 0,761 

Índice de Desenvolvimento Humano Minas Gerais 0,731 

O município de Alfenas pode ser caracterizado como predominantemente urbano, com 

93,7% das pessoas vivendo nessas áreas e a maioria dos moradores, 48,9%, tendo entre 

25 e 59 anos, o que pode ser evidenciado na pirâmide etária do município descrita na 

figura 4. 

Figura 4 – Distribuição etária da população9

  

                                                           
9 A pirâmide é uma forma de representar a estrutura da população por idade e sexo. O eixo horizontal 

representa a proporção da população e o eixo vertical a faixa etária. O lado direito do eixo horizontal é 
destinado à representação das mulheres e o esquerdo dos homens. Quanto mais larga é a base da 
pirâmide maior é a proporção de jovens na população retratada, indicando populações com níveis muito 
mais altos de fecundidade do que de mortalidade. Com o declínio da fecundidade, a base da pirâmide vai 
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Fonte: Censo IBGE 2010 

A distribuição por sexo em Alfenas indica ligeira maioria de mulheres, 51,1% enquanto 

que o percentual de homens é de 48,9%. Essa distribuição assemelha-se à do estado de 

Minas Gerais que é de 50,8% de homens e 49,2% de mulheres. Já a distribuição por 

raça/cor indica que 66,7% da população de Alfenas se declarou como branca e 32,6% 

como negra (preta e parda), conforme descrito na figura 5. Enquanto o estado de Minas 

Gerais apresenta 45,4% de brancos e 53,3% de negros (pretos e pardos). 

Figura 5 – Distribuição por raça/cor da população de Alfenas 

 

Fonte: Censo IBGE 2010 

Economia 

O município de Alfenas é considerado um núcleo urbano de bastante importância na 

região sul-mineira, sendo referência regional em vários aspectos. Foi o município 

escolhido pela Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDESE para abrigar o Centro de 

Referência em Direitos Humanos, instituição que abrange 117 municípios da região Sul 

de Minas Gerais. 

Tradicionalmente, agropastoril e grande centro produtor de café, também desenvolve 

sua agricultura com a cultura do arroz, alho, batata-inglesa, feijão, milho, café, cana-de-

açúcar, mandioca, soja, tomate, entre outros. A pecuária também se demonstra 

importante, com rebanhos utilizados na produção de leite e como gado de corte. Há 

                                                           
se estreitando (menor proporção de crianças e jovens no total da população) e tomando uma forma mais 
retangular dado que as faixas mais velhas passam a ser proporcionalmente mais representativas. 



  

23 
 
 

ainda iniciativas na agroindústria, principalmente no setor de gêneros alimentícios, 

sucos e laticínios. Na área industrial consolida-se a vocação do município para o setor 

têxtil. O comércio varejista é bem diversificado e atende vários municípios da região. 

Trabalho e Rendimento 

A população ocupada em Alfenas, segundo dados do IBGE de 2018, correspondia a 

28,9% do total e o salário médio mensal dos trabalhadores era de 2,6 salários mínimos. 

Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 46 de 853 e 

39 de 853, respectivamente. Já na comparação com municípios de todo o país, ficava na 

posição 548 de 5570 e 466 de 5570, respectivamente. Cerca de 31,5% da população 

tinha rendimento nominal mensal per capita de até ½ salário mínimo, dado que o 

colocava na posição 710 de 853 dentre os municípios do estado e na posição 4398 de 

5570 dentre os municípios do Brasil. 

Educação e saúde 

Além das escolas públicas e particulares de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, 

Alfenas conta com um renomado Ensino Superior, com a Unifal-MG (Universidade 

Federal de Alfenas) e a Unifenas (Universidade José do Rosário Vellano), que oferecem 

grande variedade de cursos. Além disso, há também os cursos superiores à distância, 

com faculdades como UNINTER (Centro Universitário Internacional), 

UNOPAR (Universidade Norte do Paraná) e UNIP (Universidade Paulista). A taxa de 

escolarização de pessoas entre 6 e 14 anos em Alfenas, medida pelo IBGE, era de 97,8% 

em 201010. No ranking geral de municípios, Alfenas ocupa a posição 2411° de um total 

de 5570 municípios no país, 395° de um total de 853 municípios no estado e 6° num 

total de 12 municípios na microrregião.   

Alfenas é referência também em saúde para região e para o estado, com três hospitais 

com diferentes especialidades: Santa Casa de Alfenas, Hospital Universitário Alzira 

Vellano e Hospital Imesa. A mortalidade infantil no município em 2017, segundo o IBGE, 

era de 14,03 óbitos por mil nascidos vivos. A taxa de mortalidade infantil é calculada a 

                                                           
10 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/alfenas/panorama 

https://pt.wikipedia.org/wiki/UNIP
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partir do número de óbitos de crianças de até um ano de idade por mil nascidas vivas 

ocorridos no período de um ano. Ou seja, reflete a relação entre o número de mortos 

anuais e a população total de um determinado lugar. Essa taxa verificada para o Brasil e 

para o Estado de Minas Gerais em 2017 era respectivamente de 12,35 e 11,43. 

3.5. Mapeamento da rede local 

O mapeamento da rede local é uma etapa importante do diagnóstico municipal de 

segurança cidadã, pois, através dele é possível identificar os diversos serviços e 

equipamentos presentes no município. Além disso o mapeamento é uma ferramenta 

utilizada pelo Programa Selo Prevenção Minas que pode ser atualizada conforme as 

mudanças no território. 

O preenchimento da ferramenta de mapeamento de rede teve início na fase de Adesão 

ao Programa Selo Prevenção Minas, sendo preenchida pela Articuladora de Prevenção 

à Criminalidade do município, através da busca e sistematização de documentos 

complementares das instituições mapeadas, por meio das entrevistas realizadas com 

representantes das instituições da rede, e também através das falas dos participantes 

das reuniões da Comissão de Segurança do município. 

Foram analisadas todas as informações de rede coletadas no mapeamento das 15 áreas 

temáticas propostas pelo manual de elaboração do diagnóstico, num total de 402 

instituições cadastradas. Algumas das áreas temáticas mapeadas apresentaram número 

reduzido de instituições. Por isso optou-se por apresentá-las juntamente com 

instituições de outras áreas, como no caso das instituições de cultura, turismo, esporte 

e lazer, e transporte, habitação, agricultura e meio ambiente. 

As informações obtidas através das entrevistas com os representantes das instituições 

(sessão 4.8 do diagnóstico) e também pelas percepções dos integrantes da Comissão de 

Segurança do município durante as reuniões realizadas desde a implantação do 

Programa Selo ajudaram a revelar alguns aspectos importantes sobre a dinâmica de 

atuação das instituições que compõem a rede no município. 

Pode-se destacar que, embora a rede seja composta por um conjunto razoável de 

instituições, houve muitas menções à baixa articulação entre elas e à incapacidade de 
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suprir a demanda por serviços no município. Em geral essa incapacidade está 

relacionada à insuficiência de recursos humanos. 

Há, segundo relatos de representantes das diversas instituições mapeadas, alta 

demanda por serviços no município, devendo aumentar nos próximos anos devido à 

ampliação do número de vagas no presídio municipal e à implantação do centro 

socioeducativo que está em construção, sobrecarregando ainda mais o sistema de 

saúde, educação, assistência social e justiça, como por exemplo a Defensoria Pública.  

Abaixo, é apresentada a composição de cada uma das áreas mapeadas para esse 

diagnóstico. 

Saúde 

Com relação à rede de atendimento de saúde do município de Alfenas, o mapeamento 

identificou um total de 111 estabelecimentos. As redes ambulatorial, a de atenção 

primária e a de serviços específicos de saúde concentram suas gestões na administração 

municipal, enquanto a de clínicas e hospitais integram a iniciativa privada. Há ainda em 

funcionamento no município instituições geridas pelo estado, união, parcerias público-

privadas e organizações do 3° setor. 

Figura 6: Distribuição por categoria dos estabelecimentos de saúde de Alfenas11 

 

Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

                                                           
11 São serviços especiais do município: CADOC – Dr. Plínio; CDM – Central de distribuição de 

Medicamentos; CEMAPE (Centro Municipal de Atenção às Pessoas com Deficiência); Central de 
Medicamentos; Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA); Centro Especializado em Reabilitação 
Visual e Auditiva; Centro Odontológico Municipal de Alfenas; Coordenadoria de Vigilância em Saúde; 
Coordenadoria Municipal de Vigilância em Saúde; Junta Reguladora do Centro Especializado em 
Reabilitação (CER); Programa de Atenção à Saúde do Estomizado; Secretaria Municipal de Saúde; Serviço 
de Atendimento Especializado (SAE); Transporte da Saúde; Tratamento Fora de Domicílio (TFD); Vigilância 
de Saúde Ambiental; Vigilância Epidemiológica; Vigilância Sanitária. 
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Educação 

O mapeamento da rede de educação em Alfenas identificou 128 instituições que 

oferecem desde o ensino infantil ao ensino superior. Há 52 instituições municipais, 26 

estaduais, 2 federais, 47 privadas e 1 organização do 3° setor. Dentre essas, 43 são 

estabelecimentos que oferecem educação infantil, 36 ensino fundamental, 3 ensino 

médio e 20 ensino técnico. Outras 19 instituições oferecem ensino fundamental e médio 

e 1 oferece ensino infantil, fundamental e médio. Há também 2 pré-vestibulares e 3 

instituições de ensino superior. 

Figura 7: Distribuição por categorias dos estabelecimentos de educação de Alfenas

 

Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

Assistência Social 

A área de assistência social em Alfenas conta com 36 instituições, sendo a maioria delas 

de responsabilidade da gestão municipal. Dentre eles estão 02 Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS12), em que um deles conta com 01 Equipe Volante para atender 

a comunidade rural do município,  01 Centro Especializado de Assistência Social (CREAS) 

específico para o município, 02 restaurantes populares que oferecem milhares de 

refeições diárias a pessoas em vulnerabilidade social e 01 Programa de Apoio à Gestante 

                                                           
12 Cada unidade do CRAS em Alfenas atende um dos chamados “Predinhos” que são grandes condomínios 

residenciais conhecidos na cidade por concentrar os problemas de tráfico e uso de drogas. Eles estão 
localizados nos bairros Jardim São Carlos e Recreio/Vale do Sol. 
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e ao Recém-nascido (PAGE), além de 05 secretarias13 municipais que atuam nesse tema, 

dentre elas a Secretaria de Ação e Promoção Social. 

Tal Secretaria está localizada na área central e atende toda demanda das áreas não 

cobertas pelos CRAS, demonstrando que é uma área sensível à gestão do município. Há 

também uma presença forte dos Conselhos representativos no município num total de 

09, sendo 03 associados à gestão municipal (Casa dos Conselhos Municipais, Conselho 

Tutelar e Conselho de Assistência Social) e 06 à organizações privadas (Conselhos da 

Criança e Adolescente, Conselho do Idoso, Conselho da Juventude, Conselho da Mulher, 

Conselho da Pessoa com Deficiência e Conselho de Políticas Antidrogas). A temática dos 

Direitos Humanos também se faz presente no município pelo Centro de Referência 

Especializado no Atendimento às Mulheres do Município de Alfenas (CREAM) e pelo 

Centro de Referência de Direitos Humanos14, sendo o primeiro associado à gestão 

municipal e o segundo à gestão estadual. 

Figura 8: Distribuição por categorias dos estabelecimentos de Assistência Social de Alfenas

 

Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

As áreas de cultura e turismo e de esporte e lazer contam com 11 instituições, quase 

todas elas ligadas à administração municipal. São 03 secretarias15, 01 superintendência 

                                                           
13 Secretaria de Ação e Promoção Social; Secretaria Municipal da Criança e Adolescente, da Igualdade 

Racial e do Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de Assistência; Secretaria Municipal de Defesa 
Social; Secretaria Municipal de Habilitação e Participação Popular. 
14 Referência para 117 municípios da região. 
15 Secretaria Municipal de Esportes, lazer e Recreação; Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

Secretaria Municipal da Juventude e Turismo. 
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de esportes e 01 conselho de Políticas Culturais. Foram mapeados somente 06 

equipamentos de atendimento aos cidadãos alfenenses como biblioteca, teatro, parque 

e praça de esportes, além de 02 clubes de lazer privados. 

Figura 9: Distribuição por categoria das instituições de cultura, turismo, esporte e lazer de Alfenas

 

Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

Participação popular e juventude 

Em participação popular e juventude foram mapeadas 42 instituições, sendo 27 

organizações religiosas. Dentre essas, 11 evangélicas, 10 católicas, 05 espíritas e 01 de 

matriz africana. Pode-se ressaltar ainda a existência de 14 conselhos16, comissões ou 

grupos. 

                                                           
16 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-MG); Conselho Municipal de Saúde (CMS); 

Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); Conselho Municipal de Políticas 
Culturais; Conselho Municipal de Políticas Antidrogas (COMPOD); Conselho Municipal de Juventude 
(CMJ); Conselho Municipal do Idoso (CMI); Conselho Municipal da Mulher (CMM); Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência (CONDALFE); Conselho Municipal de Segurança Pública de Alfenas 
(COMSEPA); Conselho Municipal de Habitação (CMS); Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); 
Conselho Municipal de Trânsito (CMT); COMPDA. 
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Figura 10: Distribuição por categorias dos instrumentos de participação popular e juventude de Alfenas

 

Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

Segurança 

Segundo mapeamento feito, em Alfenas há 16 instituições que atuam na área da 

segurança no município. São 02 de âmbito municipal, 11 estadual, 01 federal e 01 

privada. São 04 unidades da Polícia Militar, 01 unidade do Corpo de Bombeiros, 01 

unidade do Exército, 05 unidades da Polícia Civil, 01 unidade da Guarda Civil Municipal, 

02 Unidades Prisionais, além do Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEP). 

O CONSEP é uma entidade de direito privado de interesse público composta 

majoritariamente por integrantes da sociedade civil com o objetivo de ser um espaço de 

exercício da cidadania. Nele é possível a integração entre as forças de defesa social do 

município e as lideranças da sociedade civil interessadas no tema da segurança pública. 

A Secretaria Municipal de Defesa Social é responsável por promover a articulação de 

todas as instâncias que compõem a rede de defesa do município, priorizando a 

prevenção à violência. 

Na tabela 7 abaixo é possível visualizar a distribuição das instituições que compõem a 

rede de segurança pública em Alfenas. 
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Figura 11: Distribuição por categorias das instituições de segurança pública de Alfenas

 

Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

Sistema de Justiça 

O município de Alfenas integra a comarca N° 16 do Sistema de Justiça estadual, que está 

sediada no Fórum Milton Campos17. Nele, funcionam o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), 03 Varas Cíveis, sendo uma da Infância e da Juventude, 

de Família e Sucessões e 02 Varas Criminais, além de um Juizado Especial. Os Juizados 

Especiais visam tornar a Justiça mais ágil e facilitar o acesso do cidadão com respostas 

mais imediatas, buscando a conciliação e a transação penal, maneiras cidadãs de 

resolverem-se desavenças e evitarem-se conflitos. 

Na tabela 8 abaixo é possível observar as demais instituições do sistema de justiça que 

funcionam em Alfenas. 

                                                           
17 Comarca é a circunscrição territorial da qual faz parte o município. É nela que o juiz de direito de 

primeira instância exerce sua jurisdição. 
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Figura 12 - Distribuição por categorias das instituições do sistema de justiça em Alfenas

 
Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

Transporte, habitação, agricultura e meio ambiente 

As áreas de transporte, habitação, agricultura e meio ambiente são compostas por um 

total de 11 instituições, sendo 10 delas associadas à administração municipal. A EMATER 

é a única instituição estadual, da área de agricultura e desenvolvimento agrário, com 

atividades no município. 
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Figura 13 -  Distribuição das instituições de transporte, habitação, agricultura e meio ambiente 

 

Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

Orçamento e planejamento 

Na área de orçamento e planejamento foram mapeados 11 órgãos ou instituições, 

sendo 07 secretarias18, 3 coordenadorias (Comunicação, Informática e Defesa ao 

Consumidor) e 01 conselho (Conselho Municipal de Trânsito19). Como se pode ver, todas 

as instituições são associadas ao poder público municipal, não havendo instituições 

representativas da sociedade civil nessa área. 

 

                                                           
18 Secretaria de Governo; Secretaria Executiva; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Ação Regional; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico; Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano; Secretaria Municipal de Fazenda e Suprimentos; Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão. 
19 Aparece dentro do eixo Orçamento e Planejamento no mapeamento de rede realizado. 
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Figura 14 -  Distribuição das instituições que compõem a rede de orçamento e planejamento em Alfenas

 

Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

Emprego e Renda 

No campo de emprego e renda foram mapeadas 15 instituições em Alfenas. Foram 06 

da iniciativa privada, em geral empresas com maior capacidade de oferta de empregos 

nas áreas de educação, serviços e agronegócio, e 09 instituições do Sistema S. Essas 

referem-se ao conjunto de instituições de interesse de categorias profissionais, 

estabelecidas pela Constituição brasileira. 

Figura 15 - Distribuição por categorias das instituições da rede de emprego e renda em Alfenas

 

Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

Projetos de Prevenção e Cidadania 

O mapeamento de rede realizado em Alfenas identificou 5 projetos sendo realizados na 

área de Prevenção e Cidadania. São 03 projetos educacionais (Escola Cazita, Jovem 

Aprendiz e Projeto Escola da Vida), 01 projeto de assistência social (Projeto Cidade 

Escola) e 01 projeto de participação popular e juventude (Associação Dias Melhores).  

Na área de educação, o projeto Escola Cazita é desenvolvido por uma organização 

religiosa e visa promover o desenvolvimento humano através do atendimento de 

adolescentes em vulnerabilidade social. O projeto Jovem Aprendiz é desenvolvido por 

organização do 3° setor e visa oferecer formação técnico-profissional a jovens entre 14 

e 22 anos. Já o projeto Escola da Vida, desenvolvido pela Secretaria Municipal de 

Educação, atende a comunidade em geral e visa ampliar o número de vagas para alunos 

da educação infantil e ensino fundamental. O projeto Cidade Escola tem como objetivo 



  

34 
 
 

oferecer para pessoas de todas as idades, matriculadas no ensino regular ou não, um 

espaço de discussão e troca de saberes sobre temas como educação, saúde, esporte, 

cultura, meio ambiente, movimentos sociais, etc. 

Na área de participação popular e juventude, é desenvolvido por instituição do 3° setor 

o projeto Associação Dias Melhores. Este tem como objetivo o desenvolvimento 

humano, social, educacional, artístico e cultural de crianças, adolescentes e jovens. 

Figura 16 - Distribuição por áreas dos projetos de prevenção e cidadania em Alfenas 

 
Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

Conselhos Representativos 

O mapeamento de rede realizado em Alfenas cadastrou 16 conselhos representativos 

em atuação no município. Há pelo menos 01 deles atuando nas 15 áreas de interesse 

abordadas por esse estudo. Há 09 conselhos ativos, 04 inativos e sobre os outros 03 não 

foi possível obter informações. 

Abaixo a tabela com as 16 instituições. 
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Figura 17 - Conselhos representativos em atuação na rede de Alfenas20

 

Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

Além das instituições que compõem a rede local de Alfenas, é importante destacar a 

existência da Comissão Municipal de Prevenção à Criminalidade, constituída no 

processo de implantação do Programa Selo Prevenção Minas. Instituída formalmente 

através de resolução n° 01 da administração municipal, foi publicada em 04 de junho de 

2020. Composta por atores estratégicos do município, é responsável, dentre outras 

atribuições, por promover discussões sobre a pauta da prevenção no município e 

acompanhar e apoiar a implementação das ações propostas no Plano Municipal de 

Prevenção à Criminalidade. 

  

                                                           
20 Conselhos inativos: Políticas Antidrogas, Conselho de Juventude, Conselho de Habitação, Conselho de 

Trânsito. Sem informação sobre o funcionamento: Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de 
Odontologia e Conselho Tutelar. 
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Figura 18 – Composição da Comissão Municipal de Prevenção à Criminalidade 

 

Fonte: Programa Selo Prevenção Minas, 2020 

4. CENÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO 

Os dados desse módulo visam descrever de forma quantitativa os eventos criminais e 

de violência no município de Alfenas. Para elaboração desse módulo foram utilizadas 

diversas bases de dados oriundas do sítio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 

Pública e também disponibilizadas pelo Programa Selo Prevenção Minas ao Instituto Elo. 

Para descrever a distribuição de crimes e violências por tipo ao longo dos anos em 

Alfenas foi utilizada a base de dados de crimes violentos21 disponibilizada no site da 

SEJUSP22. Com essas informações foi possível descrever a distribuição total desses 

crimes em Alfenas entre os anos de 2015 e 2019 e visualizar a distribuição anual dos 

crimes por tipo entre esses anos. Como se observará no decorrer da análise, os crimes 

de furto e roubo compõem uma parcela substantiva das ocorrências de crimes no 

município. Diante disso, numa tentativa de aprofundar essa leitura, optou-se também 

                                                           
21 São categorizados como crimes violentos: Estupro, Estupro de Vulnerável, Extorsão, Extorsão Mediante 

Sequestro, Homicídio, Roubo, Sequestro e Cárcere Privado. 
22 http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos 

http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos
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por incluir na análise a base de dados que descreve a distribuição dos alvos desses 

crimes no município, o que evidenciou que os mais afetados são estabelecimentos 

comerciais e pessoas. 

Ao mesmo tempo, na leitura da dinâmica criminal do município, é importante identificar 

a existência de padrões espaciais na distribuição das ocorrências criminais e de violência. 

Para tentar visualizar como essas ocorrências se distribuem no território do município, 

foi utilizada uma base de dados das ocorrências criminais obtida pelo Programa Selo 

Prevenção Minas junto à Polícia Militar para descrever as ocorrências de crimes 

violentos por bairros no município. A despeito da primeira versão dessa base de dados 

não conter todas as ocorrências dos anos de 2016 e 2017, há nela um conjunto robusto 

de ocorrências que permitiu analisar a distribuição por bairros dos principais crimes 

violentos registrados no município entre 2015 e 2019. Assim, foram elaborados gráficos, 

mapas e nuvens de palavras para identificar possíveis concentrações de ocorrência em 

determinados bairros do município. 

Os mapas permitem visualizar a distribuição espacial das ocorrências e as nuvens de 

palavras permitem identificar pelo tamanho da palavra quais os bairros aparecem com 

mais frequência nas ocorrências. Assim, foi possível identificar, por exemplo, que o 

centro da cidade é o local com o maior número de ocorrências de roubos. O que era de 

se esperar já que os principais alvos desse tipo de crime no município são 

estabelecimentos comerciais e transeuntes. Como o Centro concentra um conjunto 

significativo de lojas e também a circulação grande de pessoas no dia a dia, era de se 

esperar que nessa região se concentrassem as ocorrências dessa modalidade de crimes.  

Por outro lado, observa-se também que as ocorrências de tráfico de drogas obedecem 

outra dinâmica territorial e se concentram em outros bairros. 

4.1. Número Geral de ocorrências e sua distribuição no Espaço 

O panorama da segurança pública em Alfenas é uma introdução ao tema principal desta 

sessão do diagnóstico, que é a análise quantitativa dos crimes violentos ocorridos no 

município no período de janeiro de 2015 a junho de 2020. Utilizou-se como fonte a 

planilha geral de registro do Registro de Eventos de Defesa Social  (REDS) disponibilizada 

pela Polícia Militar contendo todas as ocorrências de crimes registradas por natureza, 
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além de informações sobre recursos institucionais disponíveis e orçamento destinado à 

segurança pública pela gestão local contidas no Índice Mineiro de Responsabilidade 

Social da Fundação João Pinheiro, que é uma plataforma que contém mais de 700 

indicadores dos 853 municípios do estado de Minas Gerais. 

No período 2015-2020, foram registradas 42 mil ocorrências de crimes no município de 

Alfenas. Em virtude da enorme quantidade de tipificações das ocorrências, optou-se por 

agrupá-las em um número menor de categorias para expor com maior clareza o 

panorama da criminalidade em Alfenas. 

Após a reorganização das 42 mil ocorrências em grandes grupos, chegamos à 

distribuição percentual dos crimes mais recorrentes (Figura 19 abaixo), bem como a 

concentração espacial no mapa do município (Figura 21 abaixo). 

Figura 19 – Distribuição total das ocorrências de crimes em Alfenas 2015-202023 

 

Fonte: Banco de dados REDS 

                                                           
23 Na categoria outros estão incluídas ocorrências como extravio de documentos, desobediência, fuga, 

jogo de azar, vadiagem, etc. 
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Quanto aos horários em que mais ocorrem crimes, observa-se que entre segunda e 

sexta-feira a maioria dos crimes ocorre entre 12h e 18h (percentual acima de 40%). Já 

nos finais de semana não há padrão. Aos sábados 35% dos crimes ocorreram após as 

18h e aos domingos há um equilíbrio de ocorrências nas quatro faixas de horários 

utilizadas na análise, com ligeira prevalência de crimes entre 12h e 18h, e 18h e 24h. 

Figura 20 – Distribuição dos crimes por horário e dia da semana em Alfenas 2015-2020 

 

Fonte: Banco de dados REDS 

A figura 21 abaixo demonstra através das gradações de cores a concentração espacial 

das ocorrências de crimes em Alfenas. Quanto mais escuro o tom de azul mostrado no 

mapa, maior é o número de ocorrências de crimes ocorridos no território. Observa-se 

portanto, que a maioria dos crimes em Alfenas ocorreram na região central da cidade. 
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Figura 21 – Distribuição espacial das ocorrências de crimes em Alfenas 2015-2020 

 

Fonte: Banco de dados REDS 

4.2. Policiais por cem mil Habitantes e parcela do orçamento destinado à Segurança 

Pública 

O recurso institucional disponível para a operacionalização da política de segurança 

pública refere-se ao aparato policial militar atuante no município, a 18ª CIA. Segundo a 

base de dados do IMRS, em 2015, a quantidade de habitantes por policial militar de 

Alfenas era 708,01. Essa taxa passou para 484,12 em 2017, uma redução de 31,6% do 

número de habitantes por policial. 

Quanto ao orçamento do município destinado à segurança pública, houve redução entre 

os anos de 2015 e 2017. Em relação ao total do orçamento de Alfenas, o montante 

passou de 0,20% para 0,13% do total, uma redução de 35% no período24. 

No entanto, mesmo com a redução do orçamento, é possível identificar investimentos 

do município nessa pasta, como demonstra a implantação do Projeto Reconhecimento 

ótico de caracteres (OCR)25. Estima-se que a implantação do sistema tenha custado 

                                                           
24 Informações obtidas através da base de dados do Índice Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS - 

elaborado pela Fundação João Pinheiro, que leva em consideração o orçamento municipal para a 
segurança pública. 
25 No original: Optical Character Recognition. 
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cerca de 1,131 milhão à Prefeitura de Alfenas26. Sediado na Secretaria Municipal de 

Defesa Social, o sistema de monitoramento está em operação desde dezembro de 2017 

e contempla 14 pontos com 32 câmeras instaladas nas entradas e saídas do município, 

que ajudam a armazenar todos os dados dos veículos que entram e saem de Alfenas e, 

assim, a identificar possíveis suspeitos de envolvimento em práticas delituosas, 

registrados em sistema. 

Diante de um crime ocorrido, o sistema é capaz de analisar toda a situação e descobrir, 

por exemplo, a rota de fuga que será utilizada pelos criminosos, enviando todas as 

informações em tempo real ao Centro de Controle e Monitoramento (CECOM) da 

Guarda Municipal. Em julho de 2020, iniciou-se a ampliação do sistema de 

monitoramento, prevendo ao final a modernização de 08 câmeras da área central e a 

inclusão de 32 pontos do sistema OCR nas principais avenidas da cidade. 

Entre 2018 e 2020, segundo informações, o sistema OCR ajudou diretamente na 

elucidação de 85 crimes, 83 prisões, recuperação de 28 veículos roubados, recaptura de 

2 foragidos da justiça, recuperação de R$ 688 mil reais provenientes de roubo, além da 

apreensão de grande quantidade de drogas27. 

Além do OCR, foi inaugurado em novembro de 2019 o prédio do Centro Integrado de 

Segurança Pública de Alfenas. Nele funcionam o comando da Polícia Militar no 

município, o Conselho de Segurança Pública (CONSEPA), a Guarda Municipal de Alfenas 

e a Secretaria Municipal de Defesa Social. O evento de inauguração ocorreu juntamente 

com o lançamento do Programa Selo Prevenção Minas no município. 

4.3. Dados de criminalidade e violência28 

Conforme demonstra a figura 22, no período de 2015 a 2019, houve um total de 2.485 

ocorrências de crimes de natureza violenta em Alfenas (tentados e/ou consumados), 

dos quais 92,03% foram crimes de roubo. 

                                                           
26 Fonte: Ascom/Prefeitura de Alfenas. 
27 Fonte: Setor de Inteligência e Estáticas da Guarda Municipal de Alfenas. 
28 Tem como base o banco de dados fornecido ao Programa Selo Prevenção Minas pela Polícia Militar no 

qual estão todas as ocorrências de crimes no município no período de 2015 a 2019. 
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Figura 22 – Distribuição da ocorrência de crimes violentos Alfenas 2015 a 2019 

Natureza Principal do Crime 
Distribuição anual dos crimes violentos em Alfenas-MG 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

ESTUPRO 5 3 10 6 8 32 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL 1 15 27 15 12 70 

EXTORSÃO 3 5 4 1 4 17 

HOMICÍDIO 19 17 10 15 10 71 

ROUBO 701 705 473 254 154 2287 

SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO 3 1 2 1 1 8 

Total Geral 732 746 526 292 189 2.485 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

As figuras abaixo de números 23 a 31, apresentam as taxas de ocorrência de crimes 

violentos em Alfenas, bem como algumas comparações com as taxas do estado de Minas 

Gerais e da região integrada de segurança pública (RISP29) à qual pertence o município  

de Alfenas. A análise das taxas é interessante, pois elimina a influência do tamanho da 

população na comparação. Importante salientar que o banco de dados, fonte dessa 

sessão, não faz distinção entre casos tentados e consumados dos crimes relatados. 

A figura 23 demonstra uma tendência de queda na ocorrência total de crimes violentos 

no período de 2015 a 2019, mas sobretudo a partir de 2016. 

Figura 23 – Taxa de Crimes Violentos em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

                                                           
29 As RISP’s foram criadas para, entre outras funções, unificar as ações operacionais numa mesma área de 

responsabilidade territorial. 
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Essa tendência pode ser confirmada a partir da leitura das taxas de crimes violentos, 

tanto para Alfenas quanto para o estado de Minas Gerais. Entre 2012 e 2016 houve 

elevação de 308% na taxa de crimes violentos em Alfenas, enquanto no estado de Minas 

Gerais essa elevação foi de 80%. Em 2016 a taxa de crimes violentos em Alfenas era de 

942,92 crimes por 100 mil habitantes, enquanto que para o estado a taxa era de 746,51 

crimes por 100 mil habitantes. A partir de 2017 as taxas entraram em tendência de 

queda. Em alfenas houve uma redução de 74%, enquanto que no estado a redução foi 

de 56%. 

Figura 24 – Comparativo das taxas de Crimes Violentos Alfenas e Minas Gerais – 2012 a 2019 

 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

Adicionalmente à análise comparativa das taxas de crimes violentos em Alfenas e no 

estado de Minas Gerais, foi utilizado um terceiro parâmetro que é a comparação da taxa 

de Alfenas com a da RISP30 18, à qual o município de Alfenas pertence. 

                                                           
30 A Região Integrada de Segurança Pública é uma das divisões territoriais administrativas existentes no 

estado de Minas Gerais. São municípios da RISP 18: Alfenas, Alpinópolis, Alterosa, Andradas, Arceburgo, 

Areado, Bandeira do Sul, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Campo do Meio, 

Campos Gerais, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Carvalhopolis, Cássia, Claraval, Conceição da 

Aparecida, Delfinópolis, Divisa nova, Doresopolis, Fama, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, 

Ibitiura de Minas, Ipuiuna, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Juruaia, Machado, Monte Belo, Monte Santo de 

Minas, Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, Passos, Piumhi, Poço Fundo, Poços de Caldas, Pratápolis, 

Santa Rita de Caldas, São Joao Batista do Gloria, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque de 

Minas, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino, Serrania, Vargem Bonita. 
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Como visto anteriormente, as Regiões Integradas de Segurança Pública foram criadas 

para, entre outras funções, unificar as ações operacionais numa mesma área de 

responsabilidade territorial. Isso sugere uma certa similaridade da sistemática de 

enfrentamento de situações de criminalidade e violência em um conjunto de 

municípios. No entanto, como demonstra a figura 25 abaixo, a taxa de crimes violentos 

em Alfenas é bastante discrepante em relação à da RISP à qual pertence, o que pode 

sugerir a necessidade de adotar novas formas de intervenção da criminalidade e 

violência no município. 

Figura 25 – Comparativo das taxas de Crimes Violentos Alfenas e RISP 18 – 2012 a 2019 

 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

No entanto, quando se analisa a variação por tipos de crimes violentos a tendência não 

se mantém. O crime de estupro, por exemplo, como demonstra a figura 26 abaixo, 

apresenta leve tendência de alta no período 2015-2019 (alta de 60% no período), no 

entanto os números absolutos são baixos, não passando de um pico de 10 casos em 

2017. 
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Figura 26 – Taxa de crimes de Estupro em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

O estupro de vulnerável apresentou tendência de alta entre 2015 até 2017 quando 

saltou de 1 para 15 casos entre 2015 e 2016 e depois para 27 casos entre 2016 e 2017 

(variações de 1500% e de 180% respectivamente). Após 2017 a tendência se inverteu, 

caindo de 27 para 15 em 2018 e depois para 12 em 2019 (variações de -180% de -56% 

respectivamente). No entanto, como demonstra a figura 27, a linha de tendência geral 

do período é de alta, em geral influenciada pelo pico de 27 ocorrências no ano de 2017. 

Figura 27 – Taxa de crimes de estupro de vulnerável em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

A ocorrência do crime de extorsão no período de 2015 a 2019 em Alfenas foi baixa, com 

um total de 17 casos. Conforme figura 28 abaixo, após um pico de 5 casos em 2016, o 
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número de ocorrências desse crime caiu para apenas 1 em 2018. Já em 2019 houve 4 

casos, o que representa elevação de 300% no último ano do período em análise. 

Figura 28 – Taxa de crimes de extorsão em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

Houve em Alfenas no período de 2015 a 2019 um total de 71 homicídios (tentados e 

consumados). Como demonstrado na figura 29 abaixo, a tendência geral é de queda na 

ocorrência desse crime na cidade no período analisado (-47%). 

Figura 29 – Taxa de homicídios tentados e consumados em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

Outra variável importante para análise dos homicídios é a leitura da taxa desse crime 

por 100 mil habitantes. Comparando a taxa de homicídios verificada para Alfenas no 

período de 2012 a 2019 com a taxa verificada para o estado de Minas Gerais nesse 
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período, figura 30, observa-se que em Alfenas a taxa se manteve sempre bem abaixo da 

taxa estadual. Há inclusive uma tendência de queda da taxa no período tanto para o 

estado quanto para o município, com uma considerável queda de 57% em Alfenas no 

último ano. Enquanto a taxa média de Minas Gerais foi de 18,47 no período, Alfenas 

ficou em 5,60, menos de um terço do valor consolidado do estado. 

A taxa de homicídios de Alfenas, mais baixa que a observada em Minas Gerais, pode ser 

explicada pela ausência de conflitos de grupos rivais nos territórios onde há atividades 

do tráfico de drogas, segundo informações da Polícia Civil que atua no município, 

obtidas durante reuniões e entrevistas da Articuladora de Prevenção à Criminalidade 

com representantes da instituição e evidenciada nas falas de representantes dos setores 

de justiça durante as discussões da Comissão Municipal de Prevenção à Criminalidade. 

Figura 30 – Comparativo das taxas de homicídios em Alfenas e Minas Gerais – 2012 a 2019 

 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

Dentre os crimes violentos, o roubo é o de maior ocorrência em Alfenas. No período 

2015-2019 foram registrados 2.287 casos, com média de 457,4 por ano. Essa média 

elevada pode ser explicada, em grande medida, pelas ocorrências de 2015 e 2016, muito 

acima do verificado nos anos seguintes. Em geral, a tendência é de queda das 

ocorrências desse crime no período 2015-2019 como demonstra a figura 31. 
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Figura 31 – Taxa de roubos tentados e consumados em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

Através da figura 32 abaixo, pode-se ter uma leitura melhor das ocorrências de roubos 

em Alfenas. Com exceção de 2015, quando o percentual de roubos a estabelecimentos 

comerciais foi maior, no geral esse tipo de crime é mais recorrente contra transeuntes. 

Figura 32 – Distribuição das ocorrências de roubos por tipo em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados REDS 

O crime de sequestro e cárcere privado teve baixa incidência em Alfenas, apenas 8 

ocorrências no período 2015-2019, média de 1,6 por ano. 
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Figura 33 – Taxa de crimes de sequestro e cárcere privado em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

4.4. Ocorrência dos crimes por Bairros em Alfenas31 

Nessa sessão são apresentadas informações sobre a criminalidade em Alfenas através 

de uma leitura espacial das ocorrências registradas pela Polícia Militar entre os anos de 

2015 e 2019, período em que foram registradas 42 mil ocorrências na cidade de Alfenas. 

Observa-se pela figura abaixo que alguns bairros de Alfenas se destacam como locais de 

maior ocorrência de crimes violentos. Houve 2.485 crimes de natureza violenta em 

Alfenas, dos quais 310 localizados no centro da cidade, o que representa 12,4% do total 

de crimes violentos. Além do centro, os bairros Jardim São Carlos com 136 ocorrências 

(5,4%), Jardim Boa Esperança com 93 ocorrências (3,74%), Vila Teixeira com 73 

ocorrências (2,9%) e Vila Betânia com 68 ocorrências (2,7%) se destacam. Ou seja, 

somente essas quatro localidades correspondem a 23,6% dos crimes violentos 

registrados no município.  

                                                           
31 A distribuição das ocorrências de crimes por bairros foi feita somente para os crimes violentos e para 

os que demonstraram relevância no município como violência doméstica, feminicídio, ameaça, furto, 
tráfico, uso e consumo de drogas. 
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Figura 34 – Ocorrências de Crimes Violentos por Bairro em Alfenas 2015 a 2019 

 
Fonte: Banco de dados REDS32 

                                                           
32 A base de dados utilizada como fonte para a construção do diagnóstico apresenta ausência de 

informações sobre o bairro onde ocorreu o crime. Por isso o volume considerável da categoria “sem 
informação” em alguns gráficos. 
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Na figura a seguir é demonstrada, através da nuvem de palavras, a distribuição dos 

bairros onde ocorreram crimes violentos em Alfenas. Os bairros cujos nomes se 

destacam são aqueles onde ocorreram mais crimes. 

Figura 35 – Nuvem de palavras com representação dos bairros com mais crimes violentos

 
Fonte: Banco de dados REDS 

Na distribuição de crimes de estupro em Alfenas, figura 36 abaixo, destaque para o 

bairro Jardim São Carlos onde houve 4 ocorrências, 18,1% do total. 

Figura 36 – Distribuição dos crimes de estupro por bairros em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados REDS 
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Já na distribuição de crimes de estupro de vulneráveis em Alfenas, figura 37 abaixo, 

destaque para os bairros Jardim São Carlos, Pinheirinho e Centro, com respectivamente 

12,5%, 10% e 10% do total de casos. 

Figura 37 – Distribuição dos crimes de estupro de vulnerável por bairros em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados REDS 

Segundo a figura 38 abaixo, os crimes de extorsão não se concentraram em bairros 

específicos na cidade, tendo ocorrido de forma pulverizada pelo território. 

Figura 38 –Distribuição dos crimes de extorsão por bairros em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados REDS 

Abaixo, na figura 39, apresentamos a distribuição das ocorrências de homicídios 

consumados e tentados em Alfenas no período de 2015 a 2019. O destaque fica para o 

bairro Jardim Primavera onde houve 6 homicídios, 11,7% do total, e o bairro Vila Betânia 

com 5 homicídios, 9,8% do total. 
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Figura 39– Distribuição dos crimes de homicídio por bairros em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados REDS 

Como demonstrado anteriormente, 92,03% dos crimes violentos ocorridos em Alfenas 

foram roubos. Destaque para o centro da cidade onde ocorreram 20,5% deles. Outros 

8,3% ocorreram no bairro Jardim São Carlos, 6,04% no bairro Jardim Boa Esperança, 

4,55% no bairro Vila Teixeira e 4,01% no bairro Vila Betânia. A figura 40 apresenta a 

distribuição espacial das ocorrências de roubos no município. 

A maioria dos bairros onde o registro de crimes dessa natureza é alto se refere a locais 

com grande atividade econômica. Como evidenciado anteriormente, os maiores alvos 

de roubos e furtos são estabelecimentos comerciais e transeuntes. Nesse contexto, era 

de se esperar que a região central, por concentrar a maior parte do setor de serviços e 

também uma grande circulação de pessoas, seja a com mais ocorrências registradas. De 

outra forma, vale uma discussão maior sobre os motivos pelos quais os bairros Jardim 

São Carlos, Aparecida, Vila Betânia e Vila Teixeira, tiveram eventos de crime violento 

contra o patrimônio, embora não façam parte do centro comercial da cidade. Contudo, 

esses bairros estão em regiões relevantes economicamente, pois neles localizam-se 

empresas prestadoras de serviços e públicos de alto poder aquisitivo.  
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Figura 40 – Distribuição espacial das ocorrências de roubos em Alfenas 2016-2020 

 
Fonte: Banco de dados REDS 

Assim como os roubos, a maioria dos crimes de sequestro e cárcere privado ocorreram 

no centro da cidade, 40%, como demonstra a figura 41 abaixo. 

Figura 41 – Distribuição dos crimes de sequestro e cárcere privado por bairros em Alfenas 2015-2019 

 

Fonte: Banco de dados REDS 
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4.5. Outros crimes relevantes ocorridos em Alfenas33 

No período de 2018 a 2020 ocorreram 1820 crimes de violência doméstica em Alfenas. 

Através da figura abaixo, observamos que 39,01% ocorreram em 2018, 41,7% em 2019. 

Em 2020, até o mês de junho, houve 351 ocorrências, 19,29% do total. 

Além dos registros de violência doméstica, houve em Alfenas um caso consumado de 

feminicídio em 2018 e uma tentativa em 2019. 

Além dos registros de ocorrências, outra fonte importante para o entendimento do 

cenário da violência doméstica em Alfenas pode ser obtido pelos números de 

atendimentos feitos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Entre 

janeiro de 2019 a abril de 2020 foram atendidas 39 casos de violência contra mulheres 

adultas entre 18 e 59 anos, além de 7 casos de violência intrafamiliar contra mulheres 

idosas acima de 60 anos.34 

Figura 42 – Vítimas de Violência Doméstica e Feminicídio em Alfenas Janeiro de 2018 a Junho de 2020 

 

Fonte: Banco de dados REDS 

                                                           
33 Em princípio, optou-se por fazer um recorte metodológico que incluísse somente a análise dos crimes 

violentos no município, pois os níveis de criminalidade e violência em Alfenas no geral são baixos, como 
verificado nos bancos de dados obtidos. No entanto, por demanda surgida nas reuniões da Comissão 
Municipal de Prevenção à Criminalidade, que são promovidas pelo Programa Selo Prevenção Minas, 
houve relatos sobre a ocorrência de outros crimes e da importância de analisá-los sob a luz dos dados 
obtidos, sobretudo os crimes de violência doméstica, tráfico/uso de drogas. 
34 Informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). 
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Ainda com relação ao número de vítimas de violência doméstica, foi analisada a 

distribuição dos dados mensais entre janeiro de 2018 e junho de 202035 e não houve 

discrepâncias entre os meses de março a junho de 2020 em comparação ao mesmo 

período nos meses anteriores. Temia-se que os casos de violência doméstica 

aumentassem durante esses meses devido à pandemia de COVID-19, em que as pessoas 

cumpriram quarentena ou praticaram o isolamento social e por isso ficaram mais em 

casa, intensificando a convivência familiar (que é, muitas vezes, foco da violência), e com 

menos contato com pessoas que possam auxiliá-las no enfrentamento à violência, já 

que os serviços da rede de proteção tem funcionado em sua maioria de maneira remota. 

Algumas hipóteses levam em consideração que a ausência de uma variação significativa 

nos dados pode refletir a impossibilidade de denúncia, também corroborada pelo 

convívio intenso. 

Abaixo demonstramos através de tabela e gráfico a ocorrência dos casos ao longo desse 

período. 

Figura 43 – Distribuição mensal do n° de vítimas de violência doméstica em Alfenas 2018-2020 

 
Fonte: Banco de dados REDS 

  

                                                           
35 O banco de dados do REDS disponibiliza dados somente até o mês de junho de 2020. 
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Figura 44– Gráfico da distribuição mensal do n° de vítimas de violência doméstica Alfenas 2018-2020 

 

Fonte: Banco de dados REDS 

Na figura 45, apresentamos a distribuição das ocorrências de tráfico/uso e consumo de 

drogas em Alfenas no período de janeiro de 2015 a junho de 2020. No comparativo com 

o cenário de ocorrência de crimes no município, o tráfico/uso e consumo de drogas 

representou apenas 3,39% do total de 42 mil ocorrências registradas, com média de 

237,5 ocorrências por ano. Observa-se que houve maior variação nos anos de 2016 e 

2017. 

Figura 45 – Variação do número de ocorrências de tráfico/uso de drogas em Alfenas 2015-2020

 

Fonte: Banco de dados REDS 

Outra análise sobre o crime de tráfico de drogas em Alfenas é obtida através do estudo 

do banco de dados da Polícia Civil que atua no município. Ele demonstra que houve um 

aumento significativo do número de ocorrências de tráfico em praticamente todos os 
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meses de 2020 analisados. Nos meses de junho e julho em especial, houve maior 

número de ocorrências desde 2015. Somente no mês de março é que o número de 

ocorrências de 2020 não esteve acima da média verificada para cada mês desde 2015. 

Uma das explicações apontada para essa discrepância é que o período analisado 

coincide com o de maior impacto da pandemia do Coronavírus (abril a julho) sob a 

dinâmica social da cidade, com fechamento do comércio e restrições do convívio social. 

Segundo informações de membros da Comissão Municipal de Prevenção, nesse período 

a polícia direcionou mais equipes para combater esse tipo de crime. 

Figura 46 – Ocorrências de tráfico de drogas Alfenas 2015-2020

 

Fonte: Banco de dados Polícia Civil 

Figura 47 – Variação do número de ocorrências de tráfico de drogas Alfenas - Março a Julho de 2020

 
Fonte: Banco de dados Polícia Civil 

Abaixo apresentamos a distribuição das ocorrências de uso e consumo de drogas por 

bairro do município. É possível observar que a maioria das ocorrências foram registradas 
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no centro da cidade, 17,4% do total, seguido pelo bairro Jardim São Carlos com 7,9% do 

total. 

Figura 48– Distribuição das ocorrências de crimes de uso e consumo de drogas por Bairros em Alfenas 

 

Fonte: Banco de dados REDS 

No período de 2015 a 2019 houve 1209 ocorrências de crimes de tráfico de drogas no 

município de Alfenas. Na figura 49 abaixo, pode-se observar a distribuição dos bairros 

com maior incidência desse tipo de crime. 

Observa-se que 23,2% das ocorrências foram registradas no bairro Vila Santa Luzia, 

11,2% no bairro Vila Betânia e 7,2% no bairro Recreio Vale do Sol. 

É possível observar ainda que os principais bairros de ocorrência de tráfico de drogas e 

de consumo não coincidem. 
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Figura 49– Distribuição espacial das ocorrências de tráfico de drogas em Alfenas 2016-2020 

 

Fonte: Banco de dados REDS 

Abaixo apresentamos a distribuição por faixa etária dos autores de crimes de tráfico e 

uso de drogas em Alfenas entre 2015 e 2020. Observa-se que em ambos os crimes a 

maioria dos envolvidos é de adolescentes e jovens entre 12 a 24 anos. No tráfico, 80,85% 

e no uso de drogas, 68,95%. 

Figura 50– Distribuição por idade dos autores de tráfico e uso drogas em Alfenas 2015-2020

 
Fonte: Banco de dados REDS 
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Abaixo na figura 51, destacamos a distribuição por bairros das ocorrências de crimes de 

ameaça registrados em Alfenas no período 2015-2019. A maioria deles, 13,35% do total, 

ocorreu no centro da cidade, 5,86% no bairro Jardim São Carlos e 5,11% no bairro Jardim 

Betânia. Esse tipo de crime corresponde a 5,68% do total de crimes registrados em 

Alfenas no referido período. Foram registrados em média 398,5 ocorrências de ameaças 

no município. 

 Figura 51 – Distribuição das ocorrências de crimes de ameaça por bairro em Alfenas 

 

Fonte: Banco de dados REDS 
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Já pela distribuição por bairros dos crimes de furto em Alfenas, na figura 52 abaixo, 

observa-se que o centro da cidade concentrou 24,8% do total de ocorrências, seguido 

pelo bairro Jardim São Carlos com 6,7%, Loteamento Trevo com 5,2% e Vila Betânia com 

3,7% do total de casos. Para dimensionar melhor, somente essas quatro localidades 

acumularam quase metade dos casos (40,5%), de um total de 2595 ocorrências. 

Figura 52 – Distribuição das ocorrências de furto por bairros em Alfenas 

 

Fonte: Banco de dados REDS  
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A distribuição por bairros das ocorrências de trânsito em Alfenas, na figura 53 abaixo, 

observa-se que o centro da cidade concentrou 18,66% do total de ocorrências, seguido 

pelo bairro Jardim São Carlos com 5,82%, Vila Teixeira 5,72% e Aparecida 4,84. Entre 

2015 e 2020 houve um total de 5140 ocorrências de trânsito em Alfenas, sendo 90% 

delas a aplicação de medidas administrativas36 pelas autoridades de trânsito da cidade. 

Figura 53 – Distribuição das ocorrências de trânsito por bairros em Alfenas 

 
Fonte: Banco de dados REDS 

  

                                                           
36 Multas e advertências baseadas no artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro. 
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4.6. Perfil das vítimas e autores de ações criminais 

O perfil das vítimas e autores de ações criminais em Alfenas teve como fonte um 

segundo banco de dados fornecido pela SEJUSP e também pela Polícia Militar que 

segmenta os casos entre autores e vítimas, diferentemente do anteriormente utilizado. 

Vítimas 

Dentre as vítimas de crimes violentos em Alfenas no período de janeiro de 2015 a junho 

de 2020, 57% eram do sexo masculino e 42,7% do sexo feminino. 

Abaixo podemos observar a distribuição dos crimes mais frequentes por sexo da vítima. 

Ao analisar a distribuição na figura abaixo percebe-se que o estupro com 97,3%, estupro 

de vulnerável37 com 80,5% e o sequestro e cárcere privado com 71,4% são crimes cujas 

vítimas são em sua maioria mulheres. Já os crimes de extorsão 55,6%, extorsão 

mediante sequestro 50%, roubo 58,1% e principalmente o homicídio 83,3% tem como 

principais vítimas pessoas do sexo masculino. 

Figura 54 – Distribuição do tipo de crime sofrido por sexo em Alfenas 2015-2020 

 
Fonte: Banco de dados SEJUSP 

                                                           
37 É considerado vulnerável o indivíduo menor de 14 anos ou aquele que, por enfermidade ou deficiência 

mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 
pode oferecer resistência. 
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Quando analisamos a distribuição dos crimes violentos ocorridos por idade das vítimas, 

percebe-se que em quase todos os tipos de crimes a maioria das vítimas estavam na 

faixa etária entre 35 e 64 anos. 

O crime de extorsão teve 55,6% das vítimas entre 35 e 64 anos, enquanto 16,7% tinha 

65 anos ou mais de idade. Já no crime de extorsão mediante sequestro o percentual de 

vítimas entre 35 e 64 anos foi de 33,3%, enquanto que as vítimas entre 18 a 24 anos 

foram de 16,7% e de vítimas entre 25 a 29 anos foi de 25%. 

A distribuição das vítimas do crime de homicídio foi 36% na faixa etária de 35 e 64 anos, 

21,3% entre 30 e 34 anos, 20,2% entre 18 e 24 anos, e 14,6% entre 25 e 29 anos. Já no 

crime de roubo, a distribuição foi de 37,9% das vítimas entre 35 e 64 anos, 24,3% entre 

18 e 24 anos, 13,3% entre 25 e 29 anos, e 12,2% entre 30 e 34 anos. 

O crime de sequestro e cárcere privado teve 42,9% das vítimas entre 35 e 64 anos, 28,6% 

entre 30 e 34 anos, e 14,3% entre 25 e 29 anos. Quanto ao crime de estupro de 

vulnerável, 70,1% das vítimas tinham entre 0 a 11 anos de idade e 24,7% tinham entre 

12 e 17 anos. 

Já no crime de estupro, 37,8% das vítimas tinham entre 18 a 24 anos, 29,7% entre 12 e 

17 anos e 21,6% entre 35 e 64 anos. 

 
Figura 55 – Distribuição do tipo de crime sofrido por idade em Alfenas 2015-2020 

 
Fonte: Banco de dados SEJUSP 



  

66 
 
 

Analisou-se, com base na figura abaixo, a distribuição por raça/cor das vítimas de crimes 

violentos em Alfenas. Cinco dos sete tipos de crimes listados apresentou maioria de 

vítimas que se auto declararam38 como brancos. Dentre os que sofreram crime de 

estupro 48,6% eram brancos, enquanto 40,5% eram negros. Quanto ao estupro de 

vulnerável, 55,8% das vítimas eram brancas e 36,4% negros. Já em relação ao crime de 

extorsão, 61,1% das vítimas eram brancos e 27,8% negros. Os homicídios vitimaram 

60,7% de pessoas brancas e 31,5% de negros. Já no crime de roubo 61% das vítimas 

eram brancas e 32% negras. 

O crime de extorsão mediante sequestro com 50% de vítimas de raça/cor negra e 41,7% 

de brancos, e o crime de sequestro mediante cárcere privado onde as proporções foram 

de 64,3% de vítimas da raça/cor negra e 35,7% de brancos. 

Figura 56– Distribuição do tipo de crime sofrido por raça/cor em Alfenas 2015-2020

 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

Autores 

Os autores de crimes violentos em Alfenas no período de janeiro de 2015 a junho de 

2020 distribuem-se quanto ao sexo em 96,2% do sexo masculino e 3,8% do sexo 

feminino.  

                                                           
38 Todas as categorias de raça/cor foram obtidas através da auto declaração, com exceção das vítimas de 

homicídios. Lembrando que a categoria de raça/cor negro é uma junção das categorias preto e pardo. 
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Ao analisarmos a distribuição da figura abaixo percebe-se que nos crimes de estupro, 

estupro de vulnerável e sequestro e cárcere privado 100% dos autores eram do sexo 

masculino. Nos demais crimes a maioria dos autores também era do sexo masculino. 

Extorsão 77,8%, homicídio 93,2% e roubo 96,5%. Somente o crime de extorsão mediante 

sequestro apresentou equilíbrio entre homens e mulheres como autores, 50% em cada. 

Figura 57 – Distribuição dos autores de crimes por sexo em Alfenas 2015-2020

 
Fonte: Banco de dados SEJUSP 

A figura 58 apresenta a distribuição dos autores de crimes violentos por idade no 

município de Alfenas. 

O crime de estupro teve 50% de seus autores na faixa etária de 35 a 64 anos e 33,3% 

entre 18 e 29 anos. Já no crime de estupro de vulnerável 27,8% dos autores estavam na 

faixa etária de 35 a 64 anos, 16,7% tinham entre 12 e 17 anos e outros 16,7% tinham 

entre 30 e 34 anos.  

O crime de extorsão teve 33,3% dos autores entre 18 e 24 anos, 22,2% tinha entre 30 a 

34 anos. Já no crime de extorsão mediante sequestro 50% dos autores tinham entre 18 

e 24 anos e outros 50% entre 35 e 64 anos. 

A distribuição dos autores do crime de homicídio foi 36,4% na faixa etária de 18 e 24 

anos, 27,3% entre 35 e 64 anos, 18,2% entre 25 e 29 anos, e 11,4% entre 30 e 34 anos. 

Já no crime de roubo, a distribuição foi de 38,2% entre 18 e 24 anos e 36,8% entre 12 e 

17 anos de idade. 
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O crime de sequestro e cárcere privado teve 40% dos autores entre 35 e 64 anos e 20% 

em cada uma das outras três faixas etárias, 0 a 11 anos, 18 a 24 anos e 30 e 34 anos. 

Figura 58 – Distribuição dos autores de crimes por idade em Alfenas 2015-2020

 
Fonte: Banco de dados SEJUSP 

A distribuição por raça/cor dos autores de crimes violentos em Alfenas foi de 60,1% de 

pessoas que se auto declararam como brancas e 31,9% como negras. Para 8,1% do total 

não havia informação sobre raça/cor. Esses são percentuais que em geral refletem a 

distribuição racial da população de Alfenas que é de 66,7% de brancos e 32,6% de 

negros39. 

Ao segmentarmos os tipos de crimes violentos pela característica de raça/cor, a análise 

dos dados demonstra que 66,7% dos autores de estupro eram brancos e 16,7% negros; 

75% dos autores de crime de estupro de vulnerável eram brancos e 19,4% negros. 

Quanto ao crime de extorsão, cada uma das categorias de raça/cor teve 33,3% como 

percentual de autores. No crime de extorsão mediante sequestro 100% dos autores 

eram brancos; já em homicídio, 59,1% dos autores eram brancos e 36,4% negros, 

enquanto que no crime de roubo 59% dos autores eram brancos e 33,1% negros. E 

                                                           
39 Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 
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finalmente, no crime de sequestro e cárcere privado 60% dos autores eram brancos e 

40% negros. 

Figura 59 – Distribuição dos autores de crimes por raça/cor em Alfenas 2015-2020

 

Fonte: Banco de dados SEJUSP 

4.7. Dados dos sistemas socioeducativo e prisional 

Dados do sistema prisional 

Há em Alfenas duas unidades prisionais. O presídio de Alfenas (PRALF) inaugurado em 

2008 e originalmente destinado a abrigar presos provisórios do sexo masculino e a 

Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) em funcionamento desde 

2002, também destinada a pessoas do sexo masculino, mas em diferentes regimes de 

detenção. 

Ambas são geridas por parceria público-privada. O presídio conta com uma equipe de 

88 profissionais em seu corpo administrativo, enquanto que a APAC tem uma equipe 

administrativa composta por 13 profissionais. 

A capacidade de atendimento do presídio de Alfenas é de 196 presos, mas atualmente 

abriga 592 em diferentes regimes. Portanto, há superlotação com cerca de 3 presos por 

vaga, como pode-se observar nas figuras 60 e 61 abaixo.40 A construção de um anexo ao 

presídio com 306 vagas está em curso e elevará o número total de vagas para 502. Este 

                                                           
40 Relatório de Informações Penitenciárias Jul-Dez/2019 
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número não soluciona o problema de superlotação do presídio de Alfenas, mas ameniza 

consideravelmente a situação atual. Mesmo sendo originalmente destinado a abrigar 

presos provisórios do sexo masculino, o presídio abriga presos de outros regimes, bem 

como mulheres. Dentre os homens, 50,5% são presos provisórios, enquanto que dentre 

as mulheres esse percentual é de 60,8%. 

Figura 60 – Capacidade do estabelecimento prisional 

Capacidade do estabelecimento  

Vagas Masculino Feminino Total 

Presos provisórios 173 17 190 

Regime fechado 1 1 2 

Regime semiaberto 1 1 2 

Regime aberto 1 1 2 

Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) - - 0 

Medidas de segurança de internação - - 0 

Total 176 20 196 

Fonte: SISDEPEN JUL-DEZ 2019 

Figura 61 – População prisional por tipo 

População Prisional 
Justiça Estadual 

Masculino % Feminino % 

Presos provisórios (sem condenação) 273 50,5% 31 60,8% 

Presos sentenciados - regime fechado 250 46,2% 19 37,3% 

Presos sentenciados - regime semiaberto 18 3,3% 1 2,0% 

Presos sentenciados - regime aberto 0 0,0% 0 0,0% 

Medida de segurança - internação 0 0,0% 0 0,0% 

Medida de segurança - tratamento ambulatorial 0 0,0% 0 0,0% 

Total 541 100,0% 51 100,0% 

Fonte: SISDEPEN JUL-DEZ 2019 

A APAC tem capacidade para abrigar 80 presos, mas atualmente abriga 75, como 

demonstram as tabelas 62 e 6341. Há a previsão de criação de mais 40 vagas, elevando 

a capacidade total de atendimento para 120. Diferentemente do presídio municipal, a 

APAC mantém seu escopo de atuação, atendendo somente o público masculino de 

diferentes regimes de condenação. A maioria dos atendidos são de presos provisórios 

(44%). 

Figura 62 – Capacidade do estabelecimento prisional 
Capacidade do estabelecimento 

Vagas Masculino Total 

Presos provisórios - 0 

Regime fechado 40 40 

Regime semiaberto 30 30 

Regime aberto 10 10 

                                                           
41 Relatório de Informações Penitenciárias Jul-Dez/2019 



  

71 
 
 

Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) - 0 

Medidas de segurança de internação - 0 

Total 80 80 

Fonte: SISDEPEN JUL-DEZ 2019 

Figura 63 – População prisional por tipo 

População Prisional 
Justiça 

Estadual 
% 

Justiça 
Federal 

% Total 

Presos provisórios (sem condenação) 33 44,0% 0 0,0% 33 

Presos sentenciados - regime fechado 26 34,7% 0 0,0% 26 

Presos sentenciados - regime semiaberto 15 20,0% 1 100,0% 16 

Presos sentenciados - regime aberto 1 1,3% 0 0,0% 1 

Medida de segurança - internação 0 0,0% 0 0,0% 0 

Medida de segurança - tratamento ambulatorial 0 0,0% 0 0,0% 0 

Total 75 100,0% 1 100,0% 77 

Fonte: SISDEPEN JUL-DEZ 2019 

Perfil das pessoas privadas de liberdade (presídio de Alfenas - PRALF) 

O perfil do público do presídio de Alfenas deve ser observado a partir da segmentação 

entre homens e mulheres. Como informado anteriormente, embora o presídio seja 

destinado originalmente a atender somente o público masculino, também há mulheres 

reclusas na instituição. 

Quanto à distribuição por faixa etária dentre os homens, a maioria tem entre 18 e 29 

anos (56,2%) enquanto que o público feminino distribui-se nas faixas etárias de 18 a 29 

anos (43,1%) e 35 a 49 anos (33,3%). 

Figura 64 – Distribuição etária das pessoas privadas de liberdade 
Distribuição das pessoas privadas de liberdade por faixa etária  

  Masculino % Feminino % Total 

18 a 24 anos 150 27,7% 10 19,6% 160 

25 a 29 anos 154 28,5% 12 23,5% 166 

30 a 34 anos 82 15,2% 8 15,7% 90 

35 a 45 anos 119 22,0% 17 33,3% 136 

46 a 60 anos 32 5,9% 2 3,9% 34 

61 a 70 anos 4 0,7% 1 2,0% 5 

Mais de 70 anos 0 0,0% 1 2,0% 1 

Total 541 100,0% 51 100,0% 592 

Fonte: SISDEPEN JUL-DEZ 2019 

 Já a distribuição por raça/cor do público masculino é composta por uma maioria de 

negros (pretos + pardos), 53,3% e brancos, 45,1%. Dentre o público feminino, a 

distribuição por raça/cor segue exatamente a mesma tendência, com 52,9% de negros 

e 43,1% de brancos. Este é um dado que chama atenção, pois enquanto a maioria dos 

autores de crimes violentos na cidade se autodeclararam como brancos (60,1%), a 
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maioria dos encarcerados são negros. Essa distorção pode nos dizer de uma maior 

seletividade do sistema de justiça e prisional brasileiros que sabidamente julgam e 

encarceram em maior quantidade as pessoas não brancas. Porém, tal fato também pode 

se dar por causa da origem da população prisional de Alfenas, que não necessariamente 

é composta por pessoas do próprio município. 

Figura 65 - Distribuição por raça/cor das pessoas privadas de liberdade 

Quantidade de pessoas privadas de liberdade por cor de pele/raça/etnia  

  Masculino % Feminino % Total 

Branca 244 45,1% 22 43,1% 266 

Preta 94 17,4% 9 17,6% 103 

Parda 194 35,9% 18 35,3% 212 

Amarela 4 0,7% 0 0,0% 4 

Indígena 0 0,0% 0 0,0% 0 

Não informado 5 0,9% 2 3,9% 7 

Total 541 100,0% 51 100,0% 592 

Fonte: SISDEPEN JUL-DEZ 2019 

O estado civil dos indivíduos reclusos no presídio de Alfenas dentre homens e mulheres 

é bastante similar, sendo a maioria de solteiros. Dentre os primeiros o percentual é de 

67,8% enquanto que dentre as mulheres é de 62,7%. 

Figura 66 - Distribuição por estado civil das pessoas privadas de liberdade 
Distribuição das pessoas privadas de liberdade por estado civil 

  Masculino % Feminino % Total 

Solteiro/a 367 67,8% 32 62,7% 399 

União estável/amasiado 12 2,2% 2 3,9% 14 

Casado/a 46 8,5% 8 15,7% 54 

Separado/a judicialmente 0 0,0% 0 0,0% 0 

Divorciado/a 5 0,9% 1 2,0% 6 

Viúvo/a 1 0,2% 1 2,0% 2 

Não informado 110 20,3% 7 13,7% 117 

Total 541 100,0% 51 100,0% 592 

Fonte: SISDEPEN JUL-DEZ 2019 

O grau de instrução do público em análise é baixo tanto entre homens quanto entre 

mulheres. Entre homens o percentual de analfabetos e alfabetizados é 7,4%, enquanto 

entre as mulheres é 5,9%. Ambos os públicos têm grande número de indivíduos com o 

ensino fundamental incompleto, com 51,8% e 37,3% respectivamente. No entanto, 

destaca-se que o percentual dos que têm ensino médio completo é 2,5 vezes maior em 

favor das mulheres, 17,6% contra 6,8%. 

Figura 67 – Grau de instrução das pessoas privadas de liberdade 
Distribuição das pessoas privadas de liberdade por grau de instrução  

  Masculino % Feminino % Total 

Analfabeto 11 2,0% 2 3,9% 13 

Alfabetizado (sem cursos regulares) 29 5,4% 1 2,0% 30 
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Ensino Fundamental Incompleto 280 51,8% 19 37,3% 299 

Ensino Fundamental Completo 75 13,9% 8 15,7% 83 

Ensino Médio Incompleto 57 10,5% 7 13,7% 64 

Ensino Médio Completo 37 6,8% 9 17,6% 46 

Ensino Superior Incompleto 2 0,4% 0 0,0% 2 

Ensino Superior Completo 3 0,6% 1 2,0% 4 

Ensino acima de Superior Completo 0 0,0% 0 0,0% 0 

Não Informado 47 8,7% 4 7,8% 51 

Total 541 100,0% 51 100,0% 592 

Fonte: SISDEPEN JUL-DEZ 2019 

Na variável tempo de pena, a qualidade das informações não segue o padrão das 

anteriores, com muitos casos sem informação sobre os anos a serem cumpridos pelos 

apenados. Considerando as informações disponíveis, observa-se que a maioria do 

público masculino cumpre pena entre 2 e 4 anos (25%), enquanto que dentre as 

mulheres a maioria cumpre entre 4 e 8 anos (10%). 

Figura 68 – Distribuição por tempo de pena 
Distribuição das pessoas privadas de liberdade por tempo total de penas 

  Masculino % Feminino % Total 

Mais de 2 até 4 anos (inclusive) 67 25,0% 1 5,0% 68 

Mais de 4 até 8 anos (inclusive) 30 11,2% 2 10,0% 32 

Mais de 8 até 15 anos (inclusive) 23 8,6% 1 5,0% 24 

Mais de 15 até 20 anos (inclusive) 9 3,4% 0 0,0% 9 

Mais de 20 até 30 anos (inclusive) 4 1,5% 0 0,0% 4 

Mais de 30 até 50 anos (inclusive) 4 1,5% 0 0,0% 4 

Mais de 50 até 100 anos (inclusive) 0 0,0% 0 0,0% 0 

Mais de 100 anos 0 0,0% 0 0,0% 0 

Número de pessoas sem informação 131 48,9% 16 80,0% 147 

Total 268 100,0% 20 100,0% 288 

Fonte: SISDEPEN JUL-DEZ 2019 

Perfil das pessoas privadas de liberdade (APAC) 

Diferentemente do presídio de Alfenas (PRALF), a APAC abriga somente o público 

masculino. Quanto à distribuição por faixa etária, observa-se pela tabela abaixo que a 

maioria dos 76 indivíduos cumpridores de pena na instituição tem entre 30 e 34 anos 

(26,3%). 

Figura 69 – Distribuição etária das pessoas privadas de liberdade APAC 

Distribuição das pessoas privadas de liberdade por faixa etária  

  Total % 

18 a 24 anos 12 15,8% 

25 a 29 anos 15 19,7% 

30 a 34 anos 20 26,3% 

35 a 45 anos 18 23,7% 

46 a 60 anos 10 13,2% 

61 a 70 anos 1 1,3% 

Total 76 100,0% 

Fonte: SISDEPEN JUL-DEZ 2019 
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A distribuição por raça/cor segue a mesma tendência da unidade prisional 

anteriormente analisada, abrigando um público em sua maioria de negros (pretos + 

pardos), 51,3%. Os brancos são 44,7%. 

Figura 70- Distribuição por raça/cor das pessoas privadas de liberdade APAC 
Quantidade de pessoas privadas de liberdade por cor de pele/raça/etnia  

  Total % 

Branca 34 44,7% 

Preta 20 26,3% 

Parda 19 25,0% 

Amarela 1 1,3% 

Indígena 0 0,0% 

Não informado 2 2,6% 

Total 76 100,0% 

Fonte: SISDEPEN 

Quanto ao estado civil do público da APAC Alfenas, a grande maioria é de solteiros, 

73,7%. 

Figura 71 - Distribuição por estado civil das pessoas privadas de liberdade APAC 
Distribuição das pessoas privadas de liberdade por estado civil 

  Total % 

Solteiro/a 56 73,7% 

União estável/amasiado 0 0,0% 

Casado/a 7 9,2% 

Separado/a judicialmente 0 0,0% 

Divorciado/a 0 0,0% 

Viúvo/a 1 1,3% 

Não informado 12 15,8% 

Total 76 100,0% 

Fonte: SISDEPEN 

O grau de instrução é baixo, sendo 11,8% de analfabetos e alfabetizados, 50% do público 

formado por pessoas com até o ensino fundamental incompleto e 21,1% com ensino 

fundamental completo. 

Figura 72 - Escolaridade das pessoas privadas de liberdade APAC 
Distribuição das pessoas privadas de liberdade por grau de instrução  

  Total % 

Analfabeto 3 3,9% 

Alfabetizado (sem cursos regulares) 6 7,9% 

Ensino Fundamental Incompleto 38 50,0% 

Ensino Fundamental Completo 16 21,1% 

Ensino Médio Incompleto 7 9,2% 

Ensino Médio Completo 4 5,3% 

Ensino Superior Incompleto 1 1,3% 

Ensino Superior Completo 0 0,0% 

Ensino acima de Superior Completo 0 0,0% 

Não Informado 1 1,3% 

Total 76 100,0% 

Fonte: SISDEPEN 
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Assim como no caso do presídio de Alfenas, a disponibilidade das informações sobre o 

tempo de pena do público da APAC também não é satisfatória. Não foi possível obter 

informações para quase metade do público. Quanto às informações disponíveis, 

observa-se que a maioria do público cumpre pena entre 2 e 4 anos ou 8 a 15 anos (25% 

para cada categoria). 

Figura 73 - Distribuição por tempo de penas das pessoas privadas de liberdade APAC 
Distribuição das pessoas privadas de liberdade por tempo total de penas 

  Total % 

Até 6 meses (inclusive) 0 0,0% 

Mais de 6 meses até 1 ano (inclusive) 0 0,0% 

Mais de 1 ano até 2 anos (inclusive) 0 0,0% 

Mais de 2 até 4 anos (inclusive) 7 16,3% 

Mais de 4 até 8 anos (inclusive) 5 11,6% 

Mais de 8 até 15 anos (inclusive) 7 16,3% 

Mais de 15 até 20 anos (inclusive) 2 4,7% 

Mais de 20 até 30 anos (inclusive) 1 2,3% 

Mais de 30 até 50 anos (inclusive) 0 0,0% 

Mais de 50 até 100 anos (inclusive) 0 0,0% 

Mais de 100 anos 0 0,0% 

Número de pessoas sem informação 21 48,8% 

Total 43 100,0% 

Fonte: SISDEPEN 

Dados do Sistema Socioeducativo42 

Alfenas ainda não possui um centro socioeducativo para o acolhimento de adolescentes 

e jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Atualmente os adolescentes e 

jovens apreendidos no município e que devem cumprir algum tipo de medida de 

internação ou semiliberdade são encaminhados para unidades socioeducativas em 

outros municípios do estado. Aqueles que cumprem medidas de meio aberto, por outro 

lado, podem ser acompanhados por instituições sediadas no município. Cabe destacar, 

contudo, que o Centro Socioeducativo de Alfenas com 80 vagas para menores do sexo 

masculino está em construção e deve ser inaugurado em 2021. 

O Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) de Alfenas 

acompanhou, entre janeiro de 2019 e abril de 2020, um total de 125 jovens em liberdade 

assistida. 

                                                           
42 Informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). 
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Entre 2015 e 2019, foram encaminhados 18 adolescentes e jovens para cumprimento 

de medidas em 6 municípios mineiros, sendo 4 em Belo Horizonte, 4 em Sete Lagoas, 4 

em Passos, 3 em Juiz de Fora, 2 em Divinópolis e 1 em Ribeirão das Neves. 

Do total de encaminhados, 8 estão em regime de internação, 8 estão em internação 

provisória e 2 estão em semiliberdade. A média de idade é de 16,2 anos. A maioria dos 

jovens cometeu o crime de roubo mediante grave ameaça (14 dos 18 casos, ou seja, 

77,7%), sendo 12 deles com arma de fogo. 

Dos 18 delitos cometidos pelos adolescentes e jovens, 4 foram cometidos no bairro 

Jardim São Carlos (22,2%) e 3 no bairro Recreio Vale do Sol (16,7%)43. 

4.8. Segurança Pública: uma perspectiva qualitativa 

Este módulo tem como referência a pesquisa de campo executada no município de 

Alfenas entre janeiro e junho de 2020 com a realização de 24 entrevistas 

semiestruturadas, das quais 23 foram transcritas e utilizadas na análise do diagnóstico. 

As entrevistas foram realizadas com atores representantes de instituições responsáveis 

pela execução de políticas sociais no município, responsáveis por instituições que atuam 

no âmbito da segurança pública do município, representantes de conselhos atuantes no 

município e outras instituições com atuação relevante no município. As entrevistas 

foram conduzidas por atores associados à execução do Programa Selo Prevenção Minas 

no Município (Articulador de Prevenção à Criminalidade, responsável pelo 

acompanhamento da execução do Programa no município e por alunas do Curso de 

Administração Pública da Fundação João Pinheiro). 

A entrevista, conforme Gil (1999, p. 117 apud SELLTIZ et al 1967, p. 273) é uma técnica 

de coleta de dados que o pesquisador utiliza para obter “[...] informações acerca do que 

as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou 

fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões das coisas precedentes”. 

O objetivo inicial foi compreender a percepção desses atores acerca da Segurança 

Pública no Município, haja vista a inexistência de recursos e capacidade operacional para 

o desenvolvimento de um survey com a população em geral para a compreensão dessa 

                                                           
43 Dados SUPEC 2015-2019. 
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perspectiva. Sabe-se de antemão que, como representantes de instituições com suas 

respectivas posições ou no executivo municipal, ou na própria estrutura da Segurança 

Pública, a percepção desses atores tem vinculação com os papéis que ocupam nessa 

estrutura. Contudo, é importante para o diagnóstico como um todo compreender 

diversas dimensões das questões afetas à Segurança Pública no Município também sob 

a ótica institucional. 

A partir disso, as entrevistas foram conduzidas segundo roteiro de perguntas pré-

definidas que delineava a sua realização. Os roteiros tinham módulos específicos acerca 

das características das instituições, sua estrutura e papéis e um módulo específico para 

as perguntas de segurança pública, que buscava identificar desde a percepção do 

entrevistado sobre o que é segurança pública à identificação por parte dele dos 

principais problemas relacionados ao tema no município. Os Roteiros de Entrevista 

estão disponíveis no anexo 1.  

Na tentativa de apresentar os resultados das entrevistas, optou-se por analisar o 

conteúdo das respostas a cada uma das perguntas dos entrevistados para buscar a 

existência de padrões de discursos e perspectivas acerca da segurança pública. Para 

tanto, elaboramos um roteiro com um conjunto de palavras cuja frequência remete a 

conceitos pertinentes à segurança pública e mensurou-se o número de vezes que elas 

apareciam em cada uma das respostas. Com isso foi possível identificar tanto para as 

entrevistas em geral, quanto para cada grupo de instituições, qual a percepção dos 

entrevistados acerca das questões colocadas. 

De forma a organizar a apresentação dos resultados será feita uma exposição da análise 

para cada uma das principais perguntas do módulo de segurança pública das 24 

entrevistas. 

O módulo de Segurança Pública do questionário continha 9 perguntas abertas a serem 

respondidas pelos entrevistados. Começava por uma pergunta mais genérica que 

abordava o entrevistado acerca do que é “Segurança Pública” em sua própria 

concepção, até chegar a pontos mais específicos em que lhe era solicitado elencar os 

aspectos que, em sua percepção, potencializam e/ou amenizam as questões afetas à 

criminalidade e violência no município. 
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No que se refere à concepção do que vem a ser Segurança Pública, percebe-se que os 

atores locais entrevistados têm uma perspectiva alinhada com a leitura mais geral da 

sociedade brasileira acerca desse campo e que perdurou até o final dos anos 90. De um 

lado, há uma parcela importante da sociedade que delimita e aponta a Segurança 

Pública com dever e papel do Estado alocando, assim, suas soluções diretamente apenas 

às instituições da área, ou seja, à polícia, à justiça, aos presídios, etc. Por outro, numa 

linha estruturalista, a análise dos problemas da área de segurança, mais especificamente 

os associados à criminalidade violenta era desenvolvida associando-os aos problemas 

estruturais da sociedade. Sob essa ótica, os problemas de violência da sociedade 

somente seriam resolvidos na medida em que os problemas sociais (desemprego, 

pobreza, desigualdade) fossem também resolvidos (ZALUAR, 1999; CÁRDIA; PERES e 

SANTOS, 2006; BEATO, 2000). 

A Figura abaixo foi elaborada a partir das respostas dos entrevistados acerca do que é 

Segurança Pública. Ela consiste numa nuvem de palavras, que é uma forma de 

apresentação da análise de dados qualitativos que dimensiona as palavras ou 

expressões de um texto de acordo com a frequência com as quais elas aparecem. Na 

figura, observa-se que a expressão que mais aparece nas entrevistas realizadas é 

“Sensação de Segurança” (“S Segurança” no mapa). Essa expressão, ou algum derivado 

dela, aparece 26 vezes nas 23 entrevistas analisadas. Em média, cada entrevistado falou 

mais de uma vez essa expressão. Isso evidencia que, além das questões objetivas da 

segurança pública, a sensação de segurança compõe um quadro importante da 

percepção dos entrevistados acerca desse campo.  

A análise das entrevistas demonstra que entre os entrevistados prevalece o 

entendimento tradicional sobre segurança pública como função exclusiva do estado que 

deve garanti-la através da atuação das polícias. Vinculado à essa perspectiva, a 

expressão “Polícia” é a segunda que mais aparece nas falas dos entrevistados. Ela 

apareceu em 20 oportunidades nas respostas a essa pergunta. De forma complementar, 

se agruparmos as expressões “Polícia”, “Guarda Municipal”, “Estado” e “Repressão” que 

são expressões que associam a Segurança Pública à perspectiva tradicional do 

“problema de polícia”, elas aparecem em conjunto em 43 oportunidades nas falas dos 

entrevistados. 
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Figura 74 - Nuvem de Palavras – O que é Segurança Pública: Todas as entrevistas - Alfenas, 2020.  

 

Fonte: Instituto Elo 

Ao mesmo tempo, a leitura segmentada das entrevistas por área de atuação sugere que 

eles falam do lugar que ocupam, ou seja, a secretaria que lida com patrimônio público 

cita bastante a guarda municipal, as escolas citam de maneira decisiva o uso de drogas, 

as instituições de segurança pública citam de maneira decisiva o papel do estado, 

através de suas instituições. Essa abordagem é consubstanciada pelas figuras 74, 75, 76 

e 77 que apresentam as nuvens de palavras para a percepção dos atores sobre o que é 

Segurança Pública para representantes de Instituições das áreas de Políticas Sociais, 

Conselhos Municipais, Instituições de Segurança Pública e Outras Instituições. 
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Figura 75 - Nuvem de Palavras – O que é Segurança Públicas: entrevistas com atores da área de Políticas 
Sociais. – Alfenas, 2020. 

  
Fonte: Instituto Elo 

Na fala dos atores das áreas de políticas sociais, a questão da sensação de segurança é 

importante, mas junto a ela aparecem outras questões também relevantes de serem 

pontuadas como a definição de que os direitos e deveres do cidadão estão associados à 

segurança pública. Isso fica evidenciado na fala de um dos entrevistados: 

(...) A Segurança Pública é a mesma coisa, temos os direitos, mas também deveres. Mas 
nessa parte nós temos mais direitos que deveres. Porque qual que é o direito maior que 
nós temos? Andar com segurança, uma cidade segura, uma cidade aonde que você 
precisa da polícia e chama e tá na tua porta em 5 minutos no máximo. Isso aí é Segurança 
(...) 

Outro aspecto importante de ressaltar, mais vinculado aos atores da área de educação, 

se refere à vivência de questões cotidianas que afetam sua rotina. Essa área cita com 

muita prevalência a questão do uso de drogas como um problema de segurança pública. 

Talvez pelas ocorrências e situações vivenciadas com esse tipo de questão no interior 

das escolas e instituições educacionais e dos desdobramentos delas para os profissionais 

da área de educação, ela se torna uma questão importante para estes atores. 
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Figura 76 - Nuvem de Palavras – O que é Segurança Públicas: entrevistas com atores da área de 
Conselhos. – Alfenas, 2020. 

 

Fonte: Instituto Elo 
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Figura 77 - Nuvem de Palavras – O que é Segurança Públicas: entrevistas com atores da área de 
Segurança Pública – Alfenas, 2020. 

 

Fonte: Instituto Elo 

De maneira geral, a percepção dos atores entrevistados sobre Segurança Pública sugere 

uma preocupação direta com questões vinculadas a questões policiais, como roubos, 

furtos, polícia, repressão. Apesar disso, algumas falas apresentam discursos destoantes 

e que permitem refletir sobre uma disputa pelo discurso do que vem a ser segurança 

pública. 

“...Uma perspectiva da segurança pública muito invalidada como política. Vai ter uma 
perspectiva muito mais na relação de poder existente na sociedade do que 
necessariamente na relação do efeito da política, do efeito da gestão. E eu acho que isso 
é um processo que há de ser muito trabalhado, porque é uma desconstrução histórica, 
uma desconstrução de padrão muito grande. Mas ao mesmo tempo quando a gente 
deixa a perceptiva da truculência, ou do aparato militar, ou do aparato de segurança de 
lado, você percebe que a política pública de segurança é como eu falei. É a assistência 
social. Porque a segurança pública na minha concepção é a mediação de conflito em si. 
É você fazer com que... Seria o papel da polícia se ela fosse o ideal da segurança pública, 
se ela fosse a sistematização do desenho entorno da segurança pública, se ela 
conseguisse garantir, ela enquanto polícia, que o patrão pagaria o direito de forma 
regular e ao mesmo tempo ela garantisse que o ladrão não roubasse o carro de uma 
outra pessoa. Mas ao mesmo tempo a polícia ela é ligada ao elemento de propriedade. 
Ela é a defensora do desenvolvimento da propriedade e isso não é o papel de mediação 
de conflitos do estado. O estado ele pode garantir o direito seu e a segurança da sua 
propriedade, mas o estado tá muito mais além disso, porque ele é um mediador 
social...” 
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Na fala desse entrevistado, a discussão da Segurança Pública focada nas questões 

policiais a torna uma mera protetora do patrimônio, não possuindo uma perspectiva 

focada na defesa da vida e na garantia dos direitos dos indivíduos. 

Embora consigam identificar problemas pontuais na questão conceitual sobre 

segurança pública, boa parte dos entrevistados ao serem questionados sobre a 

avaliação da segurança pública no município tem uma percepção de melhoria ao longo 

dos últimos anos com a diminuição da criminalidade e violência.  

“...A minha percepção é muito positiva, eu nunca tive nenhum dissabor aqui no 
município. Os comentários são vários né, a gente sempre sabe de alguém que teve 
alguma situação violada. Mas falando por mim, eu avalio como positivo. Eu me sinto 
tranquilo em Alfenas. Tanto com relação às instituições policiais, tanto com relação aos 
outros dispositivos também. Eu me sinto bem, talvez não seja a percepção geral, mas eu 
me sinto bem...” 

“...Eu tenho uma experiência muito positiva aqui no município de Alfenas, porque nós 
temos um envolvimento muito presente, muito assíduo do Poder Público Municipal. As 
forças de segurança se interagem bem, cada qual na sua função, é óbvio. O Judiciário 
também, o Ministério Público, eu tenho uma experiência bem positiva aqui...” 

“...Então, eu percebi que tem melhorado. Igual eu falei, nós temos um histórico de 
muitos crimes violentos aqui em Alfenas, e nos últimos anos a gente tem conseguido 
reduzir e manter um patamar bem baixo. Então eu percebo que essa parceria com a 
Guarda Municipal, a Secretaria de Defesa Social que vem montando esse 
monitoramento. Com a Polícia Civil também, o relacionamento é muito bom, sempre 
estamos mandando informações para eles, e eles também dão feedback para a gente. 
Eu acho que é fundamental para que isso funcione. Porque se não tiver o mínimo de 
comunicação, a engrenagem trava, né. Tem que ter o mínimo de comunicação entre os 
órgãos. Seja com a Prefeitura, com a Guarda Municipal, a SUAPI44 também participa 
bem, sempre que necessário temos reunido né, redes de contato. Apesar de que a 
missão é diferente, mas chega certo momento que entrelaça. Aí nesse momento é que 
a gente tem esse bom relacionamento. Acho que aqui tem funcionado bem...” 

Em seguida, analisamos a percepção dos entrevistados acerca dos principais problemas 

vinculados à Segurança Pública no município. Sobre esse aspecto, boa parte deles os 

vincula a questões diretas relativas a crimes e situações de violência. A Figura 78 

apresentam as principais palavras ou expressões retiradas das falas dos entrevistados 

quando perguntados sobre quais eram os principais problemas acerca da Segurança 

Pública em Alfenas. 

  

                                                           
44 Subsecretaria de Administração Prisional. 
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Figura 78 - Nuvem de Palavras – Principais Problemas de Segurança Pública – Alfenas, 2020. 

 

Fonte: Instituto Elo 

Como se pode observar, as palavras e expressões mais recorrentes nas falas dos 

entrevistados estão associadas às drogas. Vale ressaltar que a expressão “drogas”, de 

forma genérica, aparece 28 vezes nas respostas dos entrevistados. Ao mesmo tempo, a 

expressão “tráfico de drogas” aparece por 19 vezes e a expressão uso de drogas, por sua 

vez, aparece em outras 18 oportunidades. 

É importante dizer que, do ponto de vista objetivo, as ocorrências criminais registradas 

pela Polícia Militar em Alfenas relativas ao tráfico de drogas correspondem a apenas 

2,58% das ocorrências policiais registradas no REDS entre 2015 e 2019. Ao mesmo 

tempo, as ocorrências relativas ao uso de drogas correspondem à 0,51%. Mesmo assim, 

esses eventos ocupam maior espaço na percepção dos entrevistados como problema do 

que as próprias questões relativas a roubos e furtos que objetivamente correspondem 

a maior parte das ocorrências policiais registradas no município, conforme demonstrado 

no módulo relativo à análise quantitativa dos dados de criminalidade e violência. 

Alguns entrevistados, além de identificarem a questão das drogas como o principal 

problema da área de segurança pública no município, a associam a outros eventos como 

a existência de pequenos furtos e roubos, como exemplificado na fala de um deles: 
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“...Os usuários, quando não tem condições financeiras, eles cometem os furtos para 
manter esse consumo...” 

É interessante notar também que alguns atores do município vinculam a questão dos 

problemas relacionados à violência e criminalidade com questões sociais. Não por acaso, 

a palavra “emprego” aparece algumas vezes quando se cita os problemas da segurança 

pública. Nas duas falas citadas abaixo essa associação fica evidenciada claramente: 

 “...Por exemplo, o governo federal não tem trabalhado muito pra gente criar emprego. 
O que acontece com o jovem aprendiz? Mora na periferia, às vezes à noite está 
precisando de alimentação. Como ele não tem emprego, ele procura o traficante. 
Infelizmente, essa é a maior violência que nós temos em Alfenas. Tanto na questão do 
menor, tanto nas pessoas de 18 a 20 anos. O traficante às vezes chama só os menores, 
menino de 12 anos vendendo droga. E tem que continuar sendo combatido, como a 
Polícia Militar já combate. Eu acho que tem que arrumar uma outra forma, sabe, 
palestra para o jovem, mostrar pra ele que esse não é o caminho, que o caminho é a 
escola. Muitas vezes nem a escola ele conhece, sabe nem ler. Porque ele só aprendeu a 
vender droga. Então esse é o maior problema que tem na nossa cidade. O nosso prefeito 
tem tentado criar o maior número de empregos possível, para reduzir isso. A Prefeitura 
é o maior empregador que tem no município, 3000 funcionários né?...” 
 

“...Quando você ampara o social, quando você ampara a dignidade do cidadão, das 
pessoas, você diminui o fluxo de violência, o fluxo de desemprego, abana a situação da 
vida em si. Então aí você entra na questão da segurança. Então qual a expectativa maior 
que a gente tem nisso? A valorização do social. Você dá oportunidade do ser de ir e vir, 
e participar, e decidir. Então quando ele participa e decide também da sociedade, é um 
elemento fundamental de transformação, de mudança...” 

Essa vinculação entre pobreza e criminalidade ocupou um espaço importante no 

discurso de combate à criminalidade e violência no país e justificou durante muito 

tempo um conjunto de abordagens dos problemas da Segurança Pública que coloca o 

pobre/a pobreza como uma dos principais alvos de ações e estratégias de combate à 

criminalidade. Isso ocorre no Brasil principalmente a partir da década de 1980. Cabe 

ressaltar que, até a década de 1970, boa parte dos estudos sobre violência não a 

relacionava com a pobreza. 

A criminalidade ainda não despertava o clamor público nem era tratada como algo a ser 

combatido. Os anos de 1980 se constituem como uma ruptura na forma de tratamento 

desse fenômeno, especificamente na América Latina. Desde então, parece consenso 

entre os estudiosos que a violência se apresenta à sociedade de forma multifacetada, 

multicausal e complexa. Sob esse prisma, a coexistência desse fenômeno com 

progressos nas áreas social, econômica e política oferece um enigma para os analistas. 
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Apesar de grandes avanços nas mais diversas esferas, como o aumento da escolaridade 

média dos brasileiros, a diminuição da mortalidade infantil e a diminuição de famílias 

vivendo em situações de extrema pobreza, nas duas últimas décadas do século XX, as 

taxas de criminalidade violenta aumentaram consideravelmente. Essa constatação 

aparentemente paradoxal serviu de referência e subsídio para a contestação do 

conjunto teórico que associava diretamente pobreza, violência e criminalidade no país 

e ajudou a desenhar propostas de trabalho focadas muito mais em características 

ecológicas e ambientais que favoreciam o surgimento e a consolidação da criminalidade 

violenta em determinados locais do que em indivíduos.  

A associação entre pobreza, criminalidade e violência volta a aparecer no discurso dos 

entrevistados quando pedidos a listarem os principais fatores que agravam ou a 

violência e criminalidade no município. A figura abaixo apresenta as expressões mais 

recorrentes nas falas deles quando indagados sobre essa questão.  

Figura 79 - Nuvem de Palavras – Principais fatores que geram ou agravam a violência e a criminalidade 
no município – Alfenas, 2020. 

 

Fonte: Instituto Elo 

Observa-se que, embora citem como principal problema da segurança pública questões 

relacionadas ao universo das drogas, quando questionados sobre os fatores que geram 
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ou agravam a criminalidade e a violência, cita-se em grande medida situações associadas 

ao âmbito econômico. Vale ressaltar que o contexto pelo qual passa o país no momento 

de realização das entrevistas também pode afetar a leitura dos entrevistados e a 

percepção deles acerca dos problemas da Segurança Pública. Assim, em momento de 

crise, no senso comum, há um aumento das condições para a existência de 

criminalidade, associando-a a questões de desemprego, por exemplo. Apesar disso, 

outras expressões importantes aparecem na fala dos entrevistados acerca dos fatores 

que agravam a criminalidade. A inexistência de políticas públicas perenes com 

planejamento é uma delas. A baixa oferta de opções de lazer, cultura e 

profissionalização para jovens também foi apontada por alguns entrevistados. 

Em contrapartida, os entrevistados também foram indagados a listarem quais aspectos 

da realidade municipal contribuem para amenizar as situações de criminalidade e 

violência. Nesse âmbito, temos duas perspectivas complementares que sugerem que 

instituições de políticas sociais e conselhos percebem as ações da área social e da oferta 

de oportunidades como mecanismos amenizadores dos eventos criminais e da violência. 

Na fala de um dos entrevistados: 

“...Ações sociais, o esporte, ocupações. Não é o esporte, é a ocupação que seja...Eu 
acredito que a violência está justamente na falta do poder público estar investindo mais 
nessas partes de social, né? Psicologia... Eu não sei o que pode ser aí, mas essa falta de 
acesso entre polícia e sociedade, essa falta de acesso do social...” 

Em outra fala: 

“...Uai, essas ações sociais que o governo implantou em 2017 até hoje. Foi as ações dele 
que ele pôs. Pôs ação social, pôs habitação, vários setores aí... 

Por outro lado, instituições policiais e do sistema de justiça sugerem aspectos mais 

pragmáticos e operacionais como os principais mecanismos atenuadores dos eventos 

criminais e de violência.  

Na fala de um dos entrevistados: 

“...Ah, essa questão, o exemplo prático de Alfenas: monitoramento de câmeras. Isso aí 
diminuiu estrondosamente. A polícia também fez uma ação de divisores na cidade, fez 
uma série de grupos, de Whatsapp mesmo que é a onda do momento então os 
comandantes vieram, separaram a cidade em blocos e cada bloco tem os seus grupos 
então os moradores conversam nesses grupos aí, "ó, tem um carro estranho, não é do 
bairro", alguém sabe quem é fulano de tal que tá aí rondando os bairros? Então essa 
questão da polícia nos bairros ajudou muito. Aumentou o patrulhamento também, tem 
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muito patrulhamento rural, aqui em torno do presídio é zona rural que era rota de 
tráfico então vira e mexe eles tão fazendo blitz no campinho, ali na frente, isso também 
ajuda a inibir. Não só a PM mas a PC também começou a rodar a cidade, isso 
atrapalhou...”  

Na fala de outro entrevistado: 

“...A presença policial, as ações de polícia propriamente ditas, ações preventivas e 
repressivas...” 

Assim para alguns deles, a prevenção à criminalidade também passa pela oferta de 
melhores condições de vida e do cuidado aos aspectos referentes à questão das drogas: 

Geração de emprego, são N coisas que colocam o indivíduo em uma situação que ele 
não vai cometer o crime. Tratar melhor essas famílias né, dar estrutura para essas 
famílias para que não chegue a um contexto de violência doméstica. Repensar a questão 
da droga, para não colocar o jovem como o primeiro mercado de trabalho dele como 
sendo a droga, e aí aquilo ali vira um ciclo né. É agir bem aqui atrás. Hoje em Alfenas, 
faz parte da gestão né, eu vejo muito isso, mas existem muitas ações curativas né, é 
internar o drogadito, é criar um sistema de segurança para não roubar o carro, então 
são ações mais curativas. Talvez a gente precise caminhar um pouquinho mais para trás, 
para ter ações um pouco mais para trás. Isso é o que eu entendo por prevenção. 

É importante ressaltar que o Programa Selo Prevenção Minas, inserido na Subsecretaria 

de Políticas de Prevenção à Criminalidade, da Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais, conforme explicitado na introdução, parte da 

premissa de que é necessário o desenho de ações articuladas entre poder público e 

sociedade civil na intervenção direta de dinâmicas sociais geradoras de conflitos, 

violências e criminalidade. Assim, a percepção dos indivíduos acerca desses fenômenos 

afeta o desenvolvimento dessas ações. Portanto, discutir e fomentar leituras sobre os 

eventos que afetam a vida cotidiana dos cidadãos através da mobilização de instituições 

e atores para a Prevenção à Criminalidade é um dos objetivos centrais do programa. 

Por tudo isso, foi possível perceber na análise das entrevistas que muitos atores locais 

têm uma leitura tradicional da Segurança Pública, atribuindo ao Estado, através das suas 

instituições, os principais papéis na resolução das questões atinentes a este campo. 

Assim, polícia, guarda municipal, presídios e câmeras de segurança estão no imaginário 

quando se fala de Segurança Pública. Apesar disso, há também no município uma 

discussão já iniciada no âmbito da sua tradição dos Conselhos, incluindo o de Segurança 

Pública e também das instituições executoras de políticas sociais em analisar as 

questões atinentes à criminalidade vinculando-as a problemas estruturais e conjunturais 

da sociedade, como condições socioeconômicas. Há também na fala dos entrevistados 
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uma concentração dos principais problemas associando-os às questões das drogas. Essa 

associação se dá tanto de forma geral quanto vinculando-a ao tráfico e a existência de 

pequenos furtos. 

Inserir a pauta da prevenção parece ser importante nesse contexto, pois traria novos 

conceitos à discussão que já é presente no município. Há canais institucionais para essa 

inclusão, tanto com a instituição da Comissão Municipal de Prevenção à Criminalidade 

como através do Conselho Municipal de Segurança. 

5. PROBLEMAS PRIORITÁRIOS 

5.1. Identificação dos problemas considerados prioritários 

Após analisados os dados quantitativos e qualitativos referentes à segurança pública no 

município de Alfenas, identificou-se aqueles que devem ser trabalhados como 

problemas prioritários e que deverão ser analisados pela Comissão Municipal de 

Prevenção à Criminalidade no escopo do Programa Selo Prevenção Minas. 

São eles: 

● Rede de serviços socioassistenciais restrita e desarticulada 

Embora a rede socioassistencial do município seja formada por muitas 

instituições de variadas áreas, algumas delas, como a de cultura, turismo, 

esporte e lazer, têm alcance restrito, pois em sua maioria são compostas de 

apenas instituições privadas. Além disso, tanto em reuniões da Comissão de 

Prevenção à Criminalidade, quanto em entrevistas realizadas com atores da 

rede, houve menção à baixa articulação entre as instituições. Contribui ainda 

para esse cenário da rede socioassistencial, segundo informações da própria 

rede, as dificuldades específicas das instituições, que muitas vezes contam com 

um corpo restrito de profissionais que não conseguem suprir toda a demanda 

por serviços. 

● Elevados índices de furtos e roubos no município 
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Os crimes de furto e roubo compõem uma parcela substantiva das ocorrências 

de crimes em Alfenas. Em geral, concentram-se na área central do município, 

tendo como alvo principalmente estabelecimentos e transeuntes. Há também 

grande incidência nos bairros Jardim São Carlos, Jardim Boa Esperança, 

Loteamento Trevo, Vila Teixeira e Vila Betânia. 

● Percepção de que tráfico e uso de drogas são crimes com alta incidência no 

município 

Embora exista para alguns atores sociais entrevistados a sensação de que o uso 

e tráfico de drogas seja um problema relevante de Segurança Pública no 

município, este corresponde a apenas 3,39% do total de ocorrências. Há uma 

concentração de casos de uso de drogas no centro da cidade e no bairro Jardim 

São Carlos, enquanto que as ocorrências de tráfico se concentram nos bairros 

Vila Santa Luzia, Vila Betânia e Recreio Vale do Sol. 

● Quase inexistência de políticas públicas de prevenção à criminalidade 

Inexistência de políticas públicas permanentes para adolescentes e jovens de 12 

a 24 anos que são mais vulneráveis a eventos de criminalidade e violência, 

principalmente nas questões relacionadas ao uso e tráfico de drogas nas 

localidades onde esses crimes são mais recorrentes. 

● Elevado número de ocorrências de violência doméstica 

A análise de dados realizada para a construção desse diagnóstico mostrou que 

houve número significativo de casos de violência doméstica no município no 

período de 2018 a 2020. É necessário que seja fortalecida a atuação da rede da 

mulher no município como mecanismo de prevenção à prática desse tipo de 

crime. 

● Déficit de vagas do sistema prisional em Alfenas 
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O presídio de Alfenas abriga hoje cerca de três vezes mais detentos do que sua 

capacidade. O déficit de vagas no sistema prisional não é exclusividade do 

município, mas um problema nacional. 

● Necessidade de conclusão do centro socioeducativo 

A conclusão do centro socioeducativo de Alfenas, que está em construção, é 

importante para abrigar os adolescentes e jovens em medida de internação, 

evitando que tenham que cumprir suas medidas em outros municípios. 

● Necessidade de expandir o sistema OCR para as regiões do município em que há 

maior ocorrência de crimes 

O diagnóstico demonstrou que a dinâmica da criminalidade em Alfenas é 

localizada no centro da cidade e em alguns bairros específicos. Dessa forma, seria 

interessante a expansão do sistema OCR para essas regiões de modo a auxiliar 

no monitoramento dos territórios, coibindo a prática de crimes. 

● Falta de acesso da Guarda Municipal ao Programa Selo REDS 

Acesso ao programa “Selo REDS” através do qual a Guarda Municipal poderá 

consultar e/ou registrar diversas modalidades de ocorrências sem a necessidade 

do acionamento de outra força policial para concluir o atendimento, deixando 

de gerar custos adicionais tanto para o município quanto para o Estado devido 

ao deslocamento de viaturas que poderiam estar em atendimentos a outras 

ocorrências de maior potencial ofensivo. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração deste diagnóstico teve como objetivo fazer o reconhecimento da dinâmica 

da criminalidade e violência no município de Alfenas. O diagnóstico é uma das etapas da 

implantação do Programa Selo Prevenção Minas no município e deve justificar, orientar 

e avaliar as intervenções que serão propostas e incluídas no Plano Municipal de 

Prevenção à Criminalidade, etapa seguinte ao diagnóstico. 
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Durante a realização do diagnóstico foram analisadas grandes quantidades de 

informações, desde dados fornecidos pelas polícias, órgãos e entidades 

governamentais, como pelas instituições que compõem a rede socioassistencial do 

município, diários de campo produzidos pela equipe do Programa Selo Prevenção, além 

daquelas obtidas através de entrevistas com representantes de instituições locais. 

O documento foi sistematizado em três grandes tópicos: retrato do município, no qual 

foram analisados os dados socioeconômicos e feito o mapeamento da rede de serviços; 

cenário da segurança pública no município, em que foi traçado um panorama sobre as 

principais ocorrências criminais em Alfenas, e que serão retomadas nessas 

considerações finais; e problemas prioritários em que, baseados em todas as 

informações analisadas, foram delimitados pontos relevantes surgidos durante o 

trabalho de análise dos dados e que devem ser levados para discussão na Comissão 

Municipal de Prevenção à Criminalidade em etapa anterior à produção do Plano 

Municipal de Segurança Pública. 

Os níveis de criminalidade e violência vem caindo em Alfenas desde 2017, como 

demonstra a análise das taxas de crimes violentos. Até 2016 a tendência desta taxa era 

de alta, chegando a um percentual acumulado de 308% desde 2012, enquanto que no 

estado de Minas Gerais essa elevação foi de 80%. Em 2016 a taxa de crimes violentos 

em Alfenas era de 942,92 crimes por 100 mil habitantes, consideravelmente superior à 

taxa do estado, que era de 746,51. A partir de 2017 houve reversão da tendência e as 

taxas passaram a cair. A redução foi de 74% em Alfenas e 56% no estado como um todo. 

Atualmente a taxa de crimes violentos por 100 mil habitantes de Alfenas é de 238,76, 

enquanto que para o estado é de 326,4. 

Podemos ressaltar como característica principal da ocorrência de delitos de natureza 

violenta a localização de sua ocorrência em áreas específicas do município. Entre 2015 

e 2019 houve 2.485 crimes de natureza violenta em Alfenas, dos quais 310 localizados 

no centro da cidade (12,4%). Os bairros Jardim São Carlos com 136 ocorrências (5,4%), 

Vila Teixeira com 73 ocorrências (2,9%) e Vila Betânia com 68 ocorrências (2,7%) 

também se destacam. Ou seja, somente essas quatro localidades concentraram 23,6% 

dos crimes violentos registrados na cidade. 
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A maioria dos crimes ocorridos em Alfenas no período analisado são de roubos (92,03% 

dos crimes violentos) e furtos (15,25% entre todos os crimes registrados). Seus maiores 

alvos são estabelecimentos comerciais e transeuntes, por isso era de se esperar que a 

distribuição espacial indicasse que a região central (20,5%), por concentrar a maior parte 

do setor de serviços e também uma grande circulação de pessoas, se destacasse com 

mais ocorrências quando comparadas com outras regiões do município como os bairros 

Jardim São Carlos (8,3%), Jardim Boa Esperança (6,04%), Vila Teixeira (4,55%) e Vila 

Betânia (4,01%). 

Quanto aos furtos, observou-se que o centro da cidade concentrou 24,8% do total de 

ocorrências, seguido pelos bairros Jardim São Carlos (6,7%), Loteamento Trevo (5,2%) e 

Vila Betânia (3,7%). Essas quatro localidades concentraram quase metade dos casos 

(40,5%), de um total de 2595 ocorrências. 

O comportamento da distribuição dos crimes de ameaça registrados entre 2015-2019 

no município também é semelhante ao dos anteriores. A maioria deles, 13,35% do total, 

ocorreu no centro da cidade, 5,86% no bairro Jardim São Carlos e 5,11% no bairro Jardim 

Betânia. Esse tipo de crime corresponde a 5,68% do total de crimes registrados em 

Alfenas no referido período, com média de 398,5 ocorrências de ameaças por ano. 

A concentração territorial dos crimes mais recorrentes como roubos e furtos, além do 

tráfico de drogas, este percentualmente não muito relevante, não gera grande impacto 

na dinâmica criminal do município, uma vez que inexistem disputas entre grupos rivais 

pelo controle dos territórios onde há essa atividade. Esta inclusive pode ser uma das 

justificativas para a baixa ocorrência de homicídios no município, cuja taxa atualmente 

é de 3,75 por 100 mil habitantes, bem menor do que a verificada para o estado, 12,85 

por 100 mil habitantes45. É de conhecimento das autoridades policiais que o município 

é rota do tráfico de drogas na região, sobretudo pela proximidade com o estado de São 

Paulo, mas isso não tem afetado a dinâmica da criminalidade e violência no município. 

No período de 2015 a 2019 houve 1209 ocorrências de crimes de tráfico de drogas em 

Alfenas. Deste total, 23,2% foram registradas no bairro Vila Santa Luzia, 11,2% no bairro 

                                                           
45 Dados de 2019. 
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Vila Betânia e 7,2% no bairro Recreio Vale do Sol. A maioria dos envolvidos, 80,85%, era 

de adolescentes e jovens entre 12 a 24 anos. 

É importante ressaltar que, do ponto de vista objetivo, as ocorrências criminais 

registradas pela Polícia Militar relativas ao tráfico de drogas correspondem à apenas 

2,58% das ocorrências policiais registradas no REDS nesse período. Mesmo assim, esses 

eventos ocuparam maior espaço na percepção dos entrevistados pela pesquisa do 

diagnóstico como sendo um problema maior do que os roubos e furtos que 

correspondem à maior parte das ocorrências policiais registradas no município. 

O diagnóstico destaca ainda que no período de 2018 a 2020 ocorreram 1820 crimes de 

violência doméstica em Alfenas, sendo 39,01% em 2018, 41,7% em 2019 e 19,29% até o 

mês de junho de 2020. Números de atendimentos de casos atendidos pelo Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) do município também são importantes para 

entendermos o cenário da violência doméstica em Alfenas. Entre janeiro de 2019 a abril 

de 2020 foram atendidos 39 casos de violência contra mulheres adultas entre 18 e 59 

anos, além de 7 casos de violência intrafamiliar contra mulheres idosas acima de 60 

anos.  

Outros crimes como estupro (97,3%), o estupro de vulnerável (80,5%) e sequestro e 

cárcere privado (71,4%) tem como principais vítimas as mulheres. Esses números 

ressaltam ainda mais a importância da articulação entre a rede de proteção contra 

violência doméstica do município, na qual está incluída a Rede da Mulher, e as 

instituições do sistema de justiça no enfrentamento do problema. 

No que tange ao enfrentamento da criminalidade e violência pelos meios tradicionais, o 

município tem feito investimentos relevantes como indica a criação da Guarda 

Municipal, o apoio às ações das polícias e a melhoria da estrutura de monitoramento de 

crimes. A implantação do sistema OCR (Optical Character Recognition) foi um grande 

avanço para a segurança pública do município. Tal sistema entrou em operação em 

dezembro de 2017 e monitora diversos pontos de entrada e saída do município através 

de câmeras de alta definição. O sistema ajuda a armazenar todos os dados dos veículos 

que entram e saem de Alfenas e a identificar possíveis suspeitos de envolvimento em 

práticas delituosas. 
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Por outro lado, o diagnóstico identificou poucas iniciativas que trabalham diretamente 

a prevenção à criminalidade. Há somente 05 iniciativas do eixo “Projetos de Prevenção 

e Cidadania”, no Mapeamento de Rede realizado pelo Programa Selo Prevenção Minas, 

que poderiam ser incluídos nessa categoria. No entanto, são iniciativas que não 

abordam diretamente questões importantes para a redução da criminalidade como a 

relação entre jovens e tráfico de drogas por exemplo, embora atuem em áreas 

transversais como participação popular e juventude, educação e assistência social. Seria 

importante a existência de projetos de prevenção à criminalidade mais bem focalizados 

nas dinâmicas que levam à ocorrência de crimes, principalmente no universo juvenil que 

é um público bastante sensível aos eventos criminais. 
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8. ANEXO 1 
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