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RESUMO 

 

Este estudo analisa o fator segurança pública como um dos elementos que compõe o bem-

estar no ambiente rural e, ainda, como um setor de apoio de política pública de segurança para 

o desenvolvimento rural. Para tanto, no primeiro capítulo a investigação comparou os mapas 

dos registros dos crimes nas mesorregiões e seus municípios, com os mapas da produção 

agrícola de soja, cana-de-açúcar e milho, bem como da pecuária bovina e suína; levantou os 

bens subtraídos e correlacionou estatisticamente esses dados com alguns indicadores 

socioeconômicos. No segundo capítulo foram analisadas a atuação da Patrulha Rural 

Georreferenciada da Polícia Militar no município de Catalão-GO, a espacialização dos 

registros na zona rural do município, a distância das zonas urbanas, a concentração dos crimes 

em áreas produtivas e o tamanho das propriedades vitimadas. No terceiro capítulo foram 

descritos os bens subtraídos nos roubos e furtos e as perdas financeiras ocorridas nesses dois 

crimes ocorridos na zona rural do município de Cristalina-GO, bem como as circunstâncias 

em que eles ocorreram. Para atingir o objetivo, este estudo se ancorou nos métodos e 

procedimentos da pesquisa documental e seguiu os caminhos das abordagens quantitativa e 

qualitativa. Os resultados da investigação do primeiro capítulo demonstraram que a 

concentração dos crimes é maior nas regiões de maior produção agrícola do estado. Os bens 

furtados foram, em sua maioria, equipamentos, eletrodomésticos, semoventes, máquinas 

agrícolas e defensivos agrícolas, enquanto entre os bens roubados se destacaram as armas de 

fogo, dinheiro (em espécie) e celulares. O estudo descortinou também que, em Catalão, a 

política pública de segurança de policiamento comunitário rural representa uma parceria bem 

aceita pela comunidade rural, os crimes no município estão concentrados em áreas de 

pastagens, as pequenas propriedades são as mais vitimadas e a concentração de registros se dá 

pela proximidade com a zona urbana. Já o estudo sobre os eventos criminais contra 

propriedades rurais em Cristalina apontou que os bens roubados foram, em sua maioria, armas 

de fogo, veículos e celulares, as perdas financeiras foram maiores nos furtos, devido à 

subtração de semoventes, máquinas agrícolas e transformadores de energia. Esses dados, 

portanto, apontam que o enfrentamento dos crimes patrimoniais contra propriedades rurais 

necessita da implementação e manutenção de políticas públicas de segurança em parceria com 

a comunidade rural.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Criminalidade. Patrimônio Rural. Políticas Públicas de Segurança. 

Produção Agropecuária.  

  



ABSTRACT 

 

This study analyzes the public security factor as one of the elements that is part of the well-

being in rural environment, and also as a support sector for public polices security to the rural 

development. To doing so, on the first chapter, the investigation compared the registry map of 

crimes in the region and its municipalities with the maps of the agricultural production of soy, 

sugar cane and corn, as well as cattle and swine farming; the research has also surveyed the 

assets subtracted and statistically correlated these data with some socioeconomic indicators; 

and it analyzed the role of the Military Police Georeferenced Patrol in the municipality of 

Catalão-GO, the spatialization of registry in the rural area of the municipality, the distance of 

the urban areas, the crime concentration in productive areas and the size of the victimized 

states; and, in the end, on the third chapter, this study described the goods extracted through 

robberies and theft and the financial loss occurred because of these crimes that were carried 

out in the rural area of Cristalina, as well as the circumstances in which they occurred. To 

achieve our goal, this study used the methods and procedures of documental research and 

followed the path of quantitative and qualitative approaches. The results of the investigation 

of the first chapter demonstrated that the crime concentration is higher in the largest areas of 

agricultural production in the state; the theft goods are mostly equipment, home appliances, 

foodstuffs, agricultural machinery and pesticides, while among the robbery goods firearms, 

money and cell phones also stand out; the study also revealed that, in Catalão, the public 

security policy of rural community policing represents a well – accepted partnership by the 

rural community, crimes in the municipality are concentrated in pasture areas, small 

properties are the most victimized and the concentration of records it is due to the proximity 

to the urban area; the study on criminal events against rural properties in Cristalina, pointed 

out that the robbery goods are mostly firearms, vehicles and cell phones, the financial losses 

are higher on theft due the subtraction of foodstuff, agricultural machine and energy 

transformer. These data, therefore, point out that coping with property crimes against rural 

properties requires the implementation and maintenance of public security policies in 

partnership with the rural community. 

 

KEYWORDS: Crime. Rural Heritage. Public Security Policies. Agricultural Production. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O conceito macro da palavra desenvolvimento pode abranger aspectos setoriais 

(econômico, social etc.), espaciais (rural, urbano etc.), entre outros. Amaro (2003) salienta 

que o sentido do desenvolvimento, um dos mais importantes e polêmicos nas Ciências 

Sociais, está relacionado com mudanças em prol do progresso, da melhoria de renda e do 

bem-estar da população afetada. Contudo, outras fronteiras também podem estar vinculadas 

com o sentido do desenvolvimento e de sua perspectiva. 

Para Kageyama (2004, p. 388), “o desenvolvimento rural tem de específico o fato de 

referir-se a uma base territorial, local ou regional, na qual interagem diversos setores 

produtivos e de apoio, e nesse sentido trata-se de um desenvolvimento ‘multissetorial’”. A 

autora, analisando diversos conceitos e medidas sobre desenvolvimento rural, afirma que, das 

diversas abordagens sobre o tema, pode se extrair um conjunto de elementos que compõe o 

desenvolvimento rural, em uma combinação de aspectos socioeconômicos. Destaca, ainda, 

que para descrever o desenvolvimento rural se necessita de um conjunto de indicadores 

“complexos e multissetoriais”.  

Pensando nisso, Kageyama (2004) apresenta um conjunto básico para tal análise: 

população e migração, bem-estar social e equidade, estrutura e desempenho econômico, meio 

ambiente e sustentabilidade. O indicador segurança está, juntamente com renda, habitação, 

saúde e educação, no grupo de bem-estar social e equidade. Nesse sentido, torna-se 

perceptível que esse tema envolve certa complexidade. 

Para Fialho e Waquil (2008), a noção de desenvolvimento rural, além de um enfoque 

espacial, ressalta na sua concepção a participação ativa das populações locais com o propósito 

de coesão social e territorial, compreendendo aspectos como a geração de renda e de 

emprego, mas não prescindindo da qualidade de vida (como satisfação, segurança, conforto 

etc.). 

Quanto à complexidade que envolve o tema, o fator segurança representa, entre os 

demais, o elemento que possibilita o bem-estar para lidar com os riscos inerentes ao ambiente 

rural. Buainain et al. (2014, p. 202) apontam para os riscos econômicos, financeiros, políticos, 

sanitários, logísticos; por fim, tratam os “riscos sociais” como “os riscos que produzem 

ameaças a grupos de indivíduos em razão de desequilíbrios ou circunstâncias atípicas de 

ordens diversas, todas sociais, por implicarem consequências sobre aquele agrupamento social 

específico”. Dizem que os riscos comprometem a reprodução social, que podem representar 



 

17 

 

ameaças, especialmente aos mais pobres. Por fim, os autores questionam quais seriam os 

riscos mais relevantes nas regiões rurais na atualidade (BUAINAIN et al., 2014). 

O termo segurança é abrangente, tendo em vista que vários significados desse 

elemento são representativos para o desenvolvimento rural. Duas situações, em termos de 

segurança, remetem para fenômenos de violência criminal que pode afetar o desenvolvimento 

da região, sendo necessária a interferência estatal para a resolução dos conflitos. A primeira, 

sob um viés político e jurídico, é a segurança fundiária, tanto no sentido macro da produção 

capitalista, como micro da produção camponesa, pois se, para os latifundiários os problemas 

advêm de que parcelas de suas terras possam ser ocupadas, para os minifundiários a 

possibilidade de serem expulsos por proprietários influentes também é ameaça que gera 

insegurança (ARAUJO et al., 2006). A segunda, em sentido mais estrito, é a demanda por 

segurança pública contra a criminalidade no ambiente rural. 

Dados da Gerência do Observatório de Segurança Pública – GEOSP – da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de Goiás, aponta que a criminalidade avança para o campo no 

estado, afetando todos os envolvidos, desde o agricultor familiar até o grande produtor. 

Segundo dados estatísticos da GEOSP, as propriedades rurais em Goiás estão sendo atingidas 

pelos crimes contra o patrimônio de maneira preocupante, pois nos anos de 2017 e 2018 

foram registrados 8.968 furtos e 892 roubos, totalizando 9.860 ocorrências (GEOSP, 2019). 

Scorzafave, Santos e Shikida (2015, p. 248) perguntaram em seus estudos “por que os 

criminosos escolhem as áreas rurais para cometer seus crimes?”, na sequência vem a resposta: 

“os criminosos procuram alvos isolados (casas etc.), como áreas com muitos celeiros 

desprotegidos onde ferramentas, equipamentos e produtos de alto valor são armazenados.” 

Para os autores, os alvos oferecem menos riscos de fracasso e altos lucros para os criminosos. 

O problema da violência é representativo no espaço rural. Acerca da particularidade de 

vulnerabilidade mais acentuada que moradores e trabalhadores do campo estão sujeitos, 

condicionam que ações e estratégias de assistências por parte do Estado sejam adaptadas às 

realidades locais. Schneider (2010, p. 93), tratando de “condicionantes e contextos que 

influenciam os meios de vida dos agricultores”, lista alguns fatores de riscos: climas, choques, 

doenças, vulnerabilidades diversas, fatores condicionantes para um ambiente hostil. Sob a 

perspectiva de vulnerabilidades diversas, incluir o fator segurança pública é providencial.  

As ações de segurança pública têm como objetivo a prevenção de crimes, nesse 

quesito, a participação da comunidade rural é pertinente para a garantia da paz no ambiente 

rural. Constitucionalmente, a polícia responsável pela prevenção da ocorrência de crimes na 
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sociedade é aquela ostensiva, no caso específico dos estados federados, a Polícia Militar. Em 

Goiás, a Polícia Militar possui um processo operacional denominado Policiamento 

Comunitário Rural (GOIÁS, 2017a).  

Nesse aspecto, as ações policiais, de forma conjunta com a comunidade rural 

(policiamento comunitário rural), representam uma proposta significativa para a resolução de 

problemas acerca de eventos criminais ocorridos no campo. A população do meio rural possui 

condições específicas de vulnerabilidade, devido à dificuldade que o espaço geográfico 

impõe, de limitações na operacionalização das atividades de prevenção e repreensão pelos 

órgãos de segurança pública na região. A criminalidade cometida contra o homem do campo 

demanda a elaboração de políticas públicas de segurança que garantam o desenvolvimento do 

território rural (COSTA, 2016). Até porque crimes contra trabalhadores e produtores rurais, 

como latrocínios, roubos e furtos, devido a “[...] alguns fatores externos ao universo jurídico e 

policial têm contribuído para que essa realidade criminal no campo seja ignorada pela maioria 

quase absoluta dos profissionais e estudiosos da Segurança Pública no Brasil” 

(CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL – CNA, 2017,p. 6). 

Nesse estudo, a perspectiva está direcionada à violência sofrida pelo residente ou 

trabalhador rural, pela vitimização desses pelos crimes contra a propriedade, em específico os 

crimes de furto e roubo. O estudo, portanto, baseia-se no entendimento de que o sujeito 

passivo (vítima) é aquele que de alguma forma se encontra no ambiente rural, seja residindo, 

seja trabalhando. 

Destarte, este trabalho busca analisar os registros das ocorrências de furtos e roubos 

contra propriedades rurais, bem como relacioná-los com a produção agropecuária, os 

indicadores socioeconômicos e a política pública de segurança como setor de apoio para o 

desenvolvimento rural no Estado de Goiás. Especificamente pretende-se: (1) analisar os 

registros de furtos e roubos em todo Estado de Goiás, definir a concentração desses delitos em 

mesorregiões e microrregiões, comparar os mapas criminais (furtos e roubos) com os mapas 

das produções agropecuárias goianas; (2) descrever a atuação da Patrulha Rural 

Georreferenciada no município de Catalão, analisar a espacialização geográfica dos 

cometimentos dos crimes, os efeitos que os crimes de furto e roubo provocaram na produção e 

comercialização da propriedade rural e o grau de satisfação da parceria entre comunidade 

rural e Polícia Militar; e (3) comparar e analisar os registros de roubos e furtos em Cristalina, 

analisar as perdas financeiras para os produtores rurais vítimas de roubo e/ou de furto e 

analisar as condições e as circunstâncias em que ocorreram os crimes. 
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Na sequência desta introdução são apresentados o referencial teórico e aspectos 

técnicos, contendo as temáticas do desenvolvimento rural e segurança, da legislação brasileira 

atinente ao estudo, policiamento rural em Goiás, policiamento comunitário rural, Patrulha 

Rural Georreferenciada e atividades da Patrulha Rural Georreferenciada. 
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REFERENCIAL TEÓRICO E ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Desenvolvimento rural e segurança 

 

Analisar o grau de desenvolvimento rural a partir de uma base territorial, local ou 

regional é salutar para o estudo sobre segurança pública, devido à complexidade e 

multidimensionalidade que esse desenvolvimento se projeta no território e impõe nas ações 

específicas de segurança para cada localidade. A interação de diversos atores dos setores 

produtivos e de apoio representa a heterogeneidade das atividades desenvolvidas no ambiente 

rural na atualidade. O meio rural, que antes tinha como função produtiva a agricultura, 

atualmente desenvolve diversas atividades. O desenvolvimento da infraestrutura local busca 

atender às exigências impostas para as atividades tradicionais das produções agrícolas e 

pecuárias, como também para novas atividades, como processamento de produtos naturais, 

turismo rural, entre outras, ou para a própria retenção da população na área rural com oferta 

de serviços e empregos. A necessidade de melhorar a infraestrutura de uma região exige, entre 

outras estratégias, a adoção de políticas públicas que promovam bem-estar social no campo, 

dentre essas as atividades de segurança (KAGEYAMA, 2008). 

O estudo de Rocha et al. (2012), especificamente para municípios canavieiros 

paranaenses, apontou que o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (construído por 

esses autores) e os crimes violentos se moveram juntos. Ou seja, ocorreu um fenômeno 

aparentemente paradoxal, pois à medida em que o desenvolvimento se eleva, é de se esperar 

que os crimes violentos reduzam (correlação negativa). Nesse sentido, a hipótese aventada 

pelos autores é que a correlação positiva encontrada pode estar vinculada com características 

particulares dessas regiões, não sendo a atividade canavieira, per se, responsável por esse 

resultado. 

Beato Filho (1998, p. 6) ressalta que “ao contrário do proposto em pilhas de produção 

intelectual e pesquisa sistemática, a correlação a ser estabelecida para a explicação do crime 

não é com a pobreza, mas com a riqueza”. Segundo o autor, a prosperidade enseja 

oportunidades para ações criminosas, pois aumentam os alvos (vítimas) e torna o delito um 

evento compensador em termos econômicos (BEATO FILHO, 1998). 

No presente estudo, verifica-se que as mesorregiões mais desenvolvidas 

socioeconômica e culturalmente de Goiás são as mesorregiões Centro, Sul e Leste Goiano 

(IFG, 2014). Os mapas das produções agrícolas de soja, cana-de-açúcar e milho também 
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apontam as mesorregiões Sul e Leste Goiano como as mais produtivas do estado (IMB, 

2018a). Pertinente ressaltar neste estudo que não se pode atribuir às atividades produtivas 

agrícolas a responsabilidade pelo aumento de criminalidade.  

Os crimes contra o patrimônio (furto, roubo, extorsão, apropriação indébita, 

estelionato, receptação etc.) estão previstos no Código Penal Brasileiro (CPB) (BRASIL, 

1940), sendo os furtos e os roubos os mais praticados contra propriedades rurais em Goiás. 

Tais crimes são conceituados como crimes lucrativos ou econômicos (BECKER, 1968; 

SHIKIDA, 2005), por causarem prejuízos financeiros às suas vítimas, daí a evidência de tais 

condutas delituosas com o aspecto econômico de uma região.  

 

Legislação brasileira atinente ao estudo 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 144, diz que “a segurança pública, 

dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Nesse sentido, os órgãos 

responsáveis são subordinados à União e aos Estados. No caso do presente estudo, os delitos 

pesquisados são de atribuição preventiva da Polícia Militar e, em caso de ocorrência do fato, a 

investigação e indicação dos autores é responsabilidade da Polícia Civil (BRASIL, 1988). 

Neste trabalho não se aterá a análise pormenorizada do provimento estatal que a 

ocorrência criminal deveria percorrer no sistema de justiça criminal brasileiro. No sistema 

brasileiro, a persecução criminal é composta por duas fases: a investigação criminal e o 

processo penal. A investigação criminal é o procedimento preliminar, de caráter 

administrativo, executado pela polícia judiciária (Polícia Federal ou Polícia Civil). No caso do 

crime estudado a investigação é realizada pela Polícia Civil. Nessa fase é que se junta e 

organiza as provas que vão formar a convicção do representante do Ministério Público quanto 

à justa causa para o oferecimento da denúncia. Já o processo penal é o procedimento judicial 

que vai julgar se o acusado do delito deverá ser condenado ou absolvido. 

O CPB descreve o crime de furto, previsto no Artigo 155, como a subtração da coisa 

alheia móvel sem a violência ou grave ameaça. Assim se descreve: 

 

Artigo 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena – reclusão, 

de um a quatro anos, e multa. Furto qualificado § 6
o
 A pena é de reclusão de 2 

(dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, 

ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração (BRASIL, 1940). 
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O conteúdo é pertinente ao estudo, visto que em seu § 6
o
 dispõe sobre circunstâncias 

que se amoldam a ação delituosa praticada e apresentada nos resultados da pesquisa. Essa 

prática criminosa tem grande incidência na perda financeira dos produtores, principalmente os 

pecuaristas com a subtração de bovinos, que são maioria entre os semoventes domesticáveis
1
.  

A qualificação desse dispositivo se dá por ser uma prática criminosa que faz parte da 

história da sociedade brasileira, inclusive a doutrina define como abigeato
2
. A proteção, ao 

patrimônio do produtor rural como bem jurídico tutelado pelo Estado, traz previsão de 

penalização não somente para quem comete a subtração, mas também para aquele que 

recepta. O Artigo 180-A do CPB foi incluído pela Lei nº 13.330, de 2 de agosto de 2016, que 

versa sobre a receptação animal (BRASIL, 2016). 

 

Receptação de animal Artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, 

ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de 

comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou 

dividido em partes, que deve saber ser produto de crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) 

a 5 (cinco) anos, e multa (BRASIL, 1940). 

  

O furto de semoventes, na forma abatida, representa não somente prejuízos financeiros 

ao produtor rural, mas perigo para a saúde pública, tanto pela ausência de higiene no local do 

abate, como a procedência do animal abatido. 

Já o crime de roubo é o ato de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, 

mediante a grave ameaça ou violência à pessoa. Os parágrafos do Artigo 157 do CPB 

descrevem como será observada a prática criminosa na persecução criminal. Assim: 

 

Artigo 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência: Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.  

§ 1º – Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega 

violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime 

ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.  

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:  

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;  

III – se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal 

circunstância;  
IV – se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro 

Estado ou para o exterior;  

V – se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou 

isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.  

                                                 
1
 Bens Semoventes: são aqueles que possuem movimentação própria, independente da ação do homem e 

possuem estimação econômica. 
2
 Abigeato é o nome dado a esse crime pela doutrina, palavra etimologicamente derivada do latim abigeatus, 

verbo abigere, abigear, classificado como o furto de gado, especialmente de rebanhos bovinos e equinos. 

Aqui o bem jurídico protegido é o patrimônio e a posse legítima. 



 

23 

 

VII – se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; 

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):  

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; 

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo 

ou de artefato análogo que cause perigo comum. 

§ 2º-B Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de 

uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste Artigo.  

§ 3º Se da violência resulta:  

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e 

multa; 

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa 

(BRASIL,1940). 

 

As previsões contidas no caput e § 1º versam sobre o emprego de violência ou grave 

ameaça contra a pessoa. Nos § 2º, § 2º-A e § 2º-B estão dispostos a quantidade de agentes 

(concurso de duas ou mais pessoas), a restrição da liberdade da vítima, o emprego de arma 

branca e/ou arma de fogo, entre outras; são ações e condutas percebidas em várias 

ocorrências, condição essas que majoram o crime, ou seja, causam aumento de pena ao autor. 

O § 3º traz as previsões punitivas mais gravosas para o tipo penal, quando resulta lesão 

corporal grave, o crime torna-se qualificado, com pena de 7 a 18 anos; quando o resultado do 

roubo é a morte da vítima (latrocínio), a pena será de 20 a 30 anos em caso de condenação 

para os autores.  

Mesmo que seja uma explicação de cunho jurídico, nos resultados da pesquisa do 

roubo aparecem informações sobre a quantidade de autores, tal informação talvez tenha pouca 

importância para a vítima, visto que a subtração da coisa e a violência sofrida são resultados 

de sentimento particular. A informação, porém, sobre a quantidade de agentes perpetradores 

da ação criminosa é importante para as forças de segurança pública (policiais) para planejar o 

enfrentamento da prática delituosa, mais ainda para o processo penal no qual a quantidade de 

autores influencia na definição de condutas tipificadas em leis e na aplicação das penas em 

caso de condenação. Veja a importância da definição dos autores, conforme previsão legal. 

No Artigo 288 do CPB: 

Artigo 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer 

crimes: Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Parágrafo único. A pena aumenta-

se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou 

adolescente (BRASIL, 1940). 
 

Já o Artigo 1º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 (BRASIL, 2013), é assim 

exposto: 

 

[...] define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de 

obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser 

aplicado. 
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§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 

natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam 

superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (BRASIL, 2013). 

 

A diferença básica entre os dois dispositivos está na quantidade de agentes 

praticando a ação criminosa e na pena que será aplicada. Já na associação, a pena é de 1 a 3 

anos, com possibilidade de aumento e na organização criminosa as penas são superiores a 4 

anos para os crimes que assim especificarem. 

 

Policiamento rural em Goiás 

 

Os crimes contra as propriedades rurais exigem repressão do Estado de forma 

especializada, visto a dimensão do problema socioeconômico que as atividades criminosas 

provocam na produção e no desenvolvimento rural local. Em Goiás foram criados, em 2017, a 

Delegacia de Repressão a Crimes Rurais (DERCR) e, em 2019, o Batalhão Rural – o Batalhão 

com atribuições preventiva e ostensiva, e a DERCR com as atribuições de investigar e 

reprimir os crimes de maior repercussão ocorridos na zona rural (GOIÁS, 2017b).  

O Artigo 2º da Lei nº 19.907, de 14 de dezembro de 2017, prevê que: 

 

São atribuições da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais – DERCR–, no 

âmbito do Estado de Goiás:  
I – investigação e repressão a crimes de maior repercussão ocorridos na zona rural;  
II – coordenação, no âmbito da Polícia Civil, de operações policiais a serem realizadas 

para reprimir crimes rurais;  
III – identificação e monitoramento de associações criminosas especializadas em 

crimes rurais;  
IV – solicitação de apoio por parte das demais delegacias e grupos especializados, 

bem como das delegacias locais para o cumprimento de diligências e investigações 

pertinentes;  
V – centralização e difusão de dados e denúncias sobre crimes rurais;  
VI – estreitamento de relações com as demais forças policiais, em especial dos estados 

que façam divisa com Goiás, visando a repressão de crimes rurais;  
VII – estreitamento de relações com empresas, cooperativas, produtores e 

trabalhadores rurais, visando a repressão de crimes de tal natureza;  
VIII – execução de outras atividades que se enquadrem no âmbito de suas atribuições 

ou que possam contribuir para a queda dos índices de criminalidade rural.  
 

O Batalhão Rural foi criado pela Lei nº 20.488, de 7 de junho de 2019. O Artigo 2º da 

Lei versa sobre as atribuições do referido Batalhão. 

 

Artigo 2º Sem prejuízo das atribuições estatutárias e regulamentares, cabe ao Batalhão 

de Polícia Militar Rural – BPM Rural:  
I – executar o policiamento rural;  
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II – dar proteção e garantir tranquilidade à comunidade rural;  
III – atuar contra a criminalidade na zona rural, buscando preservar a paz social e 

restituí-la quando necessário. 
 

A criação de forças policiais especializadas para o enfrentamento das atividades 

criminosas no ambiente rural foi necessária pelo grau de organização e sofisticação que os 

grupos criminosos vinham atuando no Estado de Goiás. Observe a notícia disponível no site 

da Polícia Civil de Goiás que apresenta informações acerca de prisão de organização 

criminosa especializada em roubo de gado. 

  

Delegacia de Crimes Rurais prende maior organização criminosa de roubo de 

gado de Goiás. Segundo a autoridade policial, o grupo invadia as propriedades 

rurais com armas de fogo, imobilizava os caseiros amarrando-os ou os deixando 

presos em um dos cômodos da casa. Em seguida, fechavam o gado e encarretavam-

no em caminhões alugados. Em seguida, transportavam os semoventes até Brasília, 

de onde posteriormente eram comercializados na Bahia (GOIÁS, 2018). 

 

Na execução de um crime, geralmente outros crimes estabelecem conexão. Nesta 

mesma reportagem, a autoridade policial relata que, além do roubo de gado, que era atividade 

principal da organização, outros bens eram subtraídos. 

 

Os membros da organização criminosa praticavam os crimes durante o dia. Uma parte 

deles realizava a vigia dos funcionários até dar tempo de desembarcarem em Brasília. 

Os remanescentes da quadrilha que ficavam na vigilância dos funcionários 

apossavam-se de bens móveis como televisores, computadores, entre outros. Também 

eram subtraídos objetos usados no manuseio do gado, arreios e outros equipamentos, 

inclusive produtos alimentícios (GOIÁS, 2018). 

 

Policiamento comunitário rural 

 

É um tipo de policiamento executado pela Polícia Militar, voltado para a zona rural, 

com a finalidade de proporcionar segurança para os residentes e trabalhadores do campo. 

Consiste em atividades de patrulhamentos em ambientes rurais, onde os policiais se deslocam 

até as propriedades rurais (residências e locais de trabalho) com o objetivo de estabelecer 

relação de confiança mútua, por meio de contatos constantes e diretos, quando repassam 

informações e orientações pertinentes ao incremento da segurança na região. O principal 

fundamento da atividade policial junto à comunidade é a garantia da preservação do estado 

incólume (estado sem dano) das pessoas e do patrimônio. A prevenção das ocorrências de 

crimes na região se dá pela atividade ostensiva (policiais fardados, viaturas caracterizadas) 

constante e com boa integração polícia/comunidade (GOIÁS, 2017a). 
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A execução das atividades se dá por visitas comunitárias e solidárias, sendo a visita 

comunitária aquela que visa prevenir a ocorrência de delitos, seja pela presença dos policiais 

na região, seja pela conduta preventiva adotada pelos proprietários, trabalhadores, familiares 

ou agregados que estão no ambiente rural. Já a visita solidária se dá quando alguém foi vítima 

de um evento criminoso. Nesse caso os policiais se deslocam até a vítima para se colocarem à 

disposição, orientar quanto aos ritos burocráticos a serem seguidos e, se for o caso de 

prosseguimento de uma investigação criminal ou de uma ação penal, inteirar-se do acontecido 

captando informações sobre suspeitos. 

 

Patrulha Rural Georreferenciada 

 

A Patrulha Rural Georreferenciada é uma modalidade de policiamento especializado 

que usa o georreferenciamento das propriedades rurais para desenvolver atividades de 

segurança pública, com a finalidade de prevenir ou reprimir as ações criminosas no ambiente 

rural. O georreferenciamento prévio (cadastro) das propriedades, aliado à tecnologia da 

informação através dos grupos de aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz, 

facilitam a resposta estatal. A Polícia Militar, além dos patrulhamentos ostensivos 

preventivos, executa a averiguação/repressão imediata, quando é acionada em situações de 

atividades suspeitas ou de prática delitiva percebida pela comunidade rural. 

 

Atividades da Patrulha Rural Georreferenciada 

 

Cadastro: O primeiro passo é cadastrar a propriedade rural com informações acerca da marca 

do gado, do maquinário, dos dados das pessoas que residem ou trabalham no local. A partir 

desse cadastro, que vai para o banco de dados da Polícia Militar, qualquer situação suspeita ou 

delitiva, a vítima aciona os telefones funcionais ou dos policiais que atuam no policiamento 

comunitário rural informando acerca do evento. Com a informação geográfica a viatura se 

desloca para o local com mais agilidade. O cadastramento gera um número que identifica a 

propriedade, sendo confeccionada uma placa de identificação que é afixada em um local 

visível na entrada da propriedade. 
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Visitas comunitárias: São ações policiais preventivas, quando os agentes policiais, 

independente de algum fato criminoso que está acontecendo, vão até as propriedades para 

orientar, ouvir reclamações ou sugestões quanto ao policiamento.  

 

Visitas solidárias: São ações policiais que ocorrem após a ocorrência criminal, visam renovar 

os laços de confiança na atividade policial e gerar sentimento de segurança por vez abalado 

pelo evento delituoso. Buscam, ainda, conseguir mais informações sobre o delito e atuação do 

criminoso, com intuito de elucidar o crime e promover orientação aos demais cidadãos da 

região quanto os meios preventivos.  

 

Atendimento de ocorrências: Ocorre quando o evento criminal aconteceu ou está 

acontecendo, a partir do acionamento telefônico, uma viatura (da patrulha rural ou não) se 

desloca para o pronto atendimento utilizando das informações contidas no cadastro da 

propriedade. 

 

Na sequência estão os três artigos que compõem esta dissertação, quais sejam:  

1º) a análise dos registros dos crimes de furto e roubo contra propriedades rurais em 

Goiás em 2017 e 2018;  

2º) política de segurança pública para propriedades rurais: estudo de caso da Patrulha 

Rural de Catalão-GO; e, 

3º) roubos e furtos contra propriedades rurais em Cristalina-GO: análise sobre os 

bens subtraídos, perdas patrimoniais e circunstâncias dos fatos contra as propriedades rurais. 

As considerações finais gerais encerram este estudo. 
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1. ANÁLISE DOS REGISTROS DOS CRIMES DE FURTO E ROUBO CONTRA 

PROPRIEDADES RURAIS EM GOIÁS EM 2017 E 2018 

 

RESUMO 

 

Neste estudo são analisados os registros de furtos e roubos contra propriedades rurais nos 

municípios goianos nos anos de 2017 e 2018. Foram utilizados dados do sistema de Registros 

de Atendimento Integrado (RAI) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. O 

estudo está dividido em: 1. Análise dos registros de furtos e roubos em todo o estado; 2. 

Levantamento dos bens subtraídos; 3. Concentração em mesorregiões e microrregiões; 4. 

Comparação entre os mapas desses crimes com os mapas das produções agropecuárias; e 5. 

Análise das correlações dos registros de furtos e roubos com indicadores socioeconômicos. Os 

resultados revelam que: 1. O furto representa em torno de 90% dos eventos criminais contra 

as propriedades rurais e o roubo 10%. 2. Os principais bens furtados são semoventes, 

eletrodomésticos, equipamentos, ferramentas e utensílios domésticos, enquanto os bens 

roubados, em sua maioria, são armas de fogo, valores em espécie e veículos, 3. As 

mesorregiões Sul, Centro e Leste goiano concentram a maior quantidade de furtos e roubos; 4. 

Os mapas criminais coincidem em grande parte com as áreas de maior concentração da 

produção agrícola; 5. Os registros de crimes possuem correlação estatística positiva e forte 

com maior concentração de estabelecimentos. As mesorregiões com maior desenvolvimento 

apresentam índices maiores de furtos e roubos contra propriedades demandando ações 

direcionadas ao rural por parte do estado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Criminalidade. Patrimônio. Segurança. Desenvolvimento Rural. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study assesses the records of thefts and robberies against rural properties in the cities of 

Goiás in 2017 and 2018. Data were collected from the Integrated Attendance Records (RAI) 

system of Goiás Public Security Department. The study assesses: 1. The thefts and robberies 

records across all municipalities, 2. The list of subtracted goods, 3. The regional concentration 

of crimes, 4. The spatial distribution of these crimes in comparison with maps of agricultural 

production, and 5. The correlations of theft and robbery records with socioeconomic 

indicators. Results reveal that: 1. Theft represent 90% of the crimes against rural properties in 

Goiás while robbery represent 10% of the total; 2. The main goods taken in thefts are cattle 

herds, household appliances, tools and household items, while most stolen goods in robberies 

are firearms, cash and vehicles; 3. The south, center and east of Goiás encompasses the largest 

amount of thefts and robberies; 4. The criminal maps largely overlaps with the areas of 

greatest concentration of agricultural production; 5. Crime records have a strong and positive 

statistical correlation with the highest concentration of rural households. The regions with the 

largest rural development records have higher rates of thefts and robberies against rural 

properties, these regions demand dedicated security policies targeting rural areas. 

 

KEYWORDS: Crime. Patrimony. Safety. Rural Development. 
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1.1 Introdução 

 

A criminalidade avança para o campo afetando todos os envolvidos, desde o agricultor 

familiar considerado pequeno, até o grande produtor. Segundo dados estatísticos da Gerência 

do Observatório de Segurança Pública (GEOSP), da Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de Goiás, as propriedades rurais do Estado estão sendo atingidas pelos crimes contra o 

patrimônio de maneira preocupante (GEOSP, 2019).  

O furto é o crime com maior frequência cometido contra as propriedades rurais em 

Goiás, principalmente em sua forma qualificada (a subtração da coisa por meio do 

rompimento de obstáculo, escalada etc.). O tipo qualificado de um crime traz uma 

circunstância a mais, um elemento mais grave do que o tipo original. Em razão dessa maior 

gravidade, a pena prevista para o delito é aumentada (CONSELHO NACIONAL DE 

POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA – CNPCP, 2019; JURISWAY, 2019).  

O roubo, crime previsto no Artigo 157 do Código Penal no Brasil, é diferente do furto 

pelo fato de os criminosos subtraírem a coisa alheia mediante grave ameaça ou violência à 

pessoa. Tal delito pode causar danos que vão além da perda do patrimônio, podendo produzir 

traumas nas vítimas e resultar no sentimento de insegurança de forma mais acentuada. Em 

alguns casos, o trauma é tão extremo que obriga o residente rural a migrar para os centros 

urbanos com a intenção de estar mais próximo do atendimento policial (BRASIL, 1940).  

Os crimes contra o patrimônio possuem características que se repetem, seja pelo modo 

de operar em casos específicos, seja pela recorrência em um determinado espaço geográfico. 

Para Pereira (2019, p. 8), “o termo ‘gestão’ (do espaço, do território) também aparece, de 

certo modo, recentemente no vocabulário da Geografia e dos planejadores, e indica a 

necessidade de uma ‘administração’ ou um ‘manejo’ da realidade tal como ela se apresenta, 

supostamente demandando alguma intervenção”.  

Dessa forma, pensar a investigação sobre os crimes contra o patrimônio rural no 

território goiano como um todo e afunilar a análise para as mesorregiões, microrregiões, 

municípios e localidades dentro do município, pode contribuir para a compreensão dos 

eventos criminais relacionados à zona rural que ainda carecem de uma política de segurança 

permanente que seja direcionada e abrangente. 

Segundo Soares (2006, p. 95), “A qualidade de uma política depende da consistência 

de cada programa, cada projeto e cada ação. E essa consistência depende, por sua vez, do 

conhecimento de cada bairro, região da cidade, praça ou rua”. A ideia de conhecer a 
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criminalidade do macro para o micro, envolvendo a posição geográfica em que se processa 

um delito, é substancial para a elaboração de políticas públicas de segurança.  

O objetivo deste estudo é analisar as inter-relações entre os dados da produção 

agropecuária no estado de Goiás e os dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública, 

por meio dos números de registros dos crimes contra as propriedades rurais, em específico o 

furto e o roubo na região. A análise conduzirá para a definição dos espaços (regiões) com 

maiores índices criminais, condição essencial para o reconhecimento de um problema 

socioeconômico que demandará políticas de segurança para as regiões rurais afetadas.  

Especificamente, neste estudo, pretende-se analisar os registros de furtos e roubos em 

todo o estado de Goiás, definir os bens furtados e roubados, contabilizar a concentração 

desses delitos em mesorregiões e microrregiões, comparar os mapas criminais (furtos e 

roubos) com os mapas das produções agropecuárias goianas e sua inter-relação com o 

desenvolvimento rural e correlacionar os crimes dos registros de furtos e roubos com 

indicadores socioeconômicos e financeiros. 

 

1.2 Metodologia 

 

O levantamento documental, principal suporte para esta pesquisa, foi realizado por 

meio da análise dos dados disponibilizados pela Gerência do Observatório de Segurança 

Pública (GEOSP) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) (GEOSP, 

2019). Os dados foram acessados mediante autorização do Comandante Geral da Polícia 

Militar do Estado de Goiás. 

Em 2017 e 2018, os números dos registros de ocorrências de crimes de roubos e furtos 

contra propriedades rurais, no estado, foram disponibilizados pela Gerência do Observatório 

de Segurança (GEOSP). Não foram analisados registros anteriores por não estarem 

disponíveis para consulta, visto que, em data anterior ao recorte temporal da pesquisa, os 

registros eram manuscritos em Boletins de Ocorrências (B.O.), razão que dificultaria o acesso 

por estarem arquivados nas unidades de origens (Batalhões), e não compilados em um sistema 

único, como é o caso do Registro de Atendimento Integrado (RAI), atualmente utilizado.  

É importante ressaltar que os resultados aqui apresentados se baseiam na 

criminalidade revelada. Penteado Filho (2012, p. 70) diz que é conveniente “diferenciar a 

criminalidade real da criminalidade revelada e da cifra negra: a primeira é a quantidade 

efetiva de crimes perpetrados; a segunda é o percentual que chega ao conhecimento do 



 

34 

 

Estado; a terceira, a porcentagem não comunicada ou elucidada”. Os dados aqui apresentados 

são aqueles provenientes de registros em unidades policiais, seja na Polícia Militar ou na 

Polícia Civil. 

No primeiro momento, fez-se a sistematização da quantidade de registros mensais nos 

anos de 2017 e 2018 em todo o Estado de Goiás, seguido das informações das mesorregiões e 

microrregiões e seus respectivos registros de furtos e roubos. No segundo momento, para 

definir os bens furtados ou roubados foi delimitada uma amostra dentro da quantidade total de 

9.860 registros. 

A partir da população de 9.860 ocorrências, com um nível de confiança de 95% e 

nível de significância de 5%, obteve-se um tamanho de amostra de 370 ocorrências. Para 

selecionar essa amostra aleatória dentro das 9.860 ocorrências, utilizou-se a ferramenta Excel, 

com a função análise de dados, selecionando amostragem, marcando aleatório, para obter 

aleatoriamente as 370 ocorrências. A equação 1 apresenta o cálculo da amostra com os 

valores da pesquisa: 

𝑛 =
9860 ∙ 0,5 ∙ 0.5 ∙ (1,96)2

0,5 ∙ 0,5 ∙ (1,96)2 + (9860 − 1) ∙ 0,052
= 370 

(1) 

 

Os dados foram tabulados a partir da separação dos furtos e roubos por municípios, 

microrregião e mesorregião do estado. A compreensão das mesorregiões e microrregiões do 

estado permitiu relacionar os dados criminais com os indicadores de desenvolvimento 

socioeconômico nesses espaços geográficos. 

Gujarati e Porter (2011) afirmam que o principal objetivo da análise de correlação é 

medir a força ou o grau de associação linear entre duas variáveis. O valor de 𝑟 está sempre 

entre -1 e 1. O coeficiente de correlação de Pearson é calculado da seguinte forma: 

 

𝑟 =
𝑛∑𝑥𝑦 − (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)²√𝑛(∑𝑦2) − (∑ 𝑦)²
 

(2) 

 

Em que n representa o número de observações, x representa a variável independente 

e y representa a variável dependente. Quando o coeficiente de correlação for negativo, isso 

significa dizer que as duas variáveis estudadas possuem uma relação inversa, isto é, quando 

uma aumenta a outra diminui. Se coeficiente de correlação for positivo ocorre o contrário, ou 
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seja, as duas variáveis se movem no mesmo sentido. Para obter os resultados das correlações, 

utilizou-se o software SPSS. 

 

1.3 Resultados e discussão 

 

1.3.1 Números de furtos e roubos 

 

Nos anos de 2017 e 2018, foram registradas no Sistema de Registro de Atendimento 

Integrado (RAI) da Plataforma de Sistemas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

Goiás (SSP-GO) a quantidade de 9.860 ocorrências de furtos e roubos contra propriedades 

rurais em Goiás.  

Percebe-se na Tabela 1 que os crimes de furtos representam, em média, 90% dos 

crimes contra o patrimônio ocorridos nas propriedades rurais de Goiás; os outros 10% da 

média geral são os crimes de roubo. 

 

Tabela 1 – Dados mensais de furtos e roubos ocorridos em Goiás nos anos de 2017 e 2018 

 2017 2018 

Mês Furto Roubo Furto Roubo 

Janeiro 408 62 375 47 

Fevereiro 355 37 312 33 

Março 377 51 373 22 

Abril 375 32 395 22 

Maio 463 46 380 33 

Junho 427 31 402 37 

Julho 365 27 353 34 

Agosto 387 55 399 39 

Setembro 310 39 355 28 

Outubro 373 44 355 44 

Novembro 319 36 366 30 

Dezembro 359 37 385 26 

Total 4518 497 4450 395 

Fonte: Gerência do Observatório de Segurança Pública (2019). 
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A Tabela 2 apresenta os números de furtos e roubos nas microrregiões das mesorregiões de Goiás, onde é possível perceber as localidades 

com maiores quantidades de registros. 

 

Tabela 2 – Resumo dos Registros de Atendimentos Integrados (RAIs) de furtos e roubos em mesorregiões e suas microrregiões 

Mesorregião  

Sul 

Mesorregião 

Centro Goiano 

Mesorregião  

Leste Goiano 

Mesorregião  

Norte Goiano 

Mesorregião  

Noroeste Goiano 

Micro* F* R* Micro* F* R* Micro* F* R* Micro* F* R* Micro* F* R* 

Meia Ponte 885 113 Goiânia 959 80 
Entorno  

Brasília 
1677 301 Porangatu 550 41 Rio Vermelho 326 15 

Sudoeste 757 61 Anápolis 688 72 Vão Paranã 198 11 
Chapada dos 

Veadeiros 
176 9 Aragarças 201 4 

Pires do Rio 487 36 Ceres 442 38       
São Miguel do 

Araguaia 
154 10 

Vale do Rio  

dos Bois 
448 51 Anicuns 229 8          

Catalão 400 35 Iporá 136 1          

Quirinópolis 253 7             

Total 3230 303  2454 199  1875 312  726 49  681 29 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da GEOSP (2019). 

*Micro = Microrregiões; F = Furtos; R = Roubos 
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 A espacialização dos registros de furtos revela uma concentração maior nas 

mesorregiões Sul, Centro e Leste Goiano, destacando o roubo na mesorregião Leste. Por outro 

lado, nas mesorregiões Norte e Noroeste os índices são menores (Figura 1). 

 

Figura 1 – Furtos e roubos nas mesorregiões do Estado de Goiás nos anos de 2017 e 2018 
Furtos contra propriedades rurais    Roubos contra propriedades rurais 

 
Fonte: Elaborado por Lana Teixeira (LAPIG-UFG, 2020) com dados da GEOSP (2019). 

 

A maior quantidade de registros nas mesorregiões citadas coincide com as regiões de 

melhores desempenhos econômicos do estado em termos de produção agropecuária, 

principalmente a produção agrícola. Como aparente pressuposto desenvolvimentista, em que 

se apresenta como potencialidade a produção agropecuária, seus reflexos importam demandas 

por políticas públicas diversas. O diagnóstico geográfico de vulnerabilidades, no caso do 

estudo da violência criminal, impõe articulação multissetorial de setores públicos e privados 

para a realização de planejamentos específicos para o enfrentamento das vulnerabilidades 

percebidas no espaço geográfico. Moraes (2005) diz que:  

 

O ordenamento territorial busca, portanto, captar os grandes padrões de ocupação, as 

formas predominantes de valorização do espaço, os eixos de penetração do 

povoamento e das inovações técnicas e econômicas e a direção prioritária dos fluxos 

(demográficos e de produtos). Enfim, ele visa estabelecer um diagnóstico geográfico 

do território, indicando tendências e aferindo demandas e potencialidades, de modo a 

compor o quadro no qual devem operar de forma articulada as políticas públicas 

setoriais, com vistas a realizar os objetivos estratégicos do governo (MORAES, 2005, 

p. 45) 
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1.3.1.1 Os bens furtados e roubados  

 

Conforme sistematizado no Quadro 1, destaca-se o furto de equipamentos, ferramentas, eletrodomésticos, utensílios domésticos e 

semoventes. 

Quadro 1 – Quantidade de bens furtados em propriedades rurais em Goiás nos anos de 2017 e 2018 

EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS  
QTD ELETRODOMÉSTICOS QTD ANIMAIS 

QTD 
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  

QTD 

Arames (rolos) 15 Antena parabólica 6 Aves vivas 321 Balança 1 

Baterias 7 Aparelhos de som 19 Bovinos vivos 474 Botijão de gás 79 

Bomba de ordenha 3 Ar condicionado 4 Bovinos abatidos 42 Cadeiras 28 

Carrinho de mão 4 Bebedouro 2 Cães 2 Cofre 2 

Selas (arreios) 22 Caixas de som 2 Equinos 27 DINHEIRO  

Compressor 4 Câmeras de monitoramento 10 Ovinos 49 Real                                     15.860,00 

Cortador de grama 2 DVD 6 Suínos 60 OUTROS BENS 

Fios Elétricos (metros) 3441 Fogão 4 Suínos abatidos 9 Adubos (T) 10 

Furadeira 21 Forno elétrico 3 OBJETOS PESSOAIS  Capacete moto ciclístico 2 

Lixadeira 10 Geladeira 3 Berrante 2 Carroça 1 

Máquina solda 5 Liquidificador 2 Bicicleta 3 Capacete moto ciclístico 2 

Motor bombas 15 Máquina de lavar 5 Câmera fotográfica 1 Cimento (sacos) 8 

Motor de ordenha 2 Micro-ondas 9 Celular 18 Combustível 2645 

Motor elétrico 16 Notebook 7 Relógios 10 Motor de popa 4 

Motor serra 23 Televisor 48 Violão 3 Pneus  3 

Pistola de vacina 7 Roteador 1 ARMAS  Queijo 23 

Pulverizador 4 Ventilador 3 Armas de fogo 18 Sementes (kg) 1100 

Roçadeira 11 Vídeo game 2 Arma de pressão 2   

Serra elétrica 8 PRODUTOS AGRÍCOLAS  MÁQUINAS AGRÍCOLAS   

Telha de amianto 12 Café (sacas) 12 Trator 4   

Transformador energia 4  
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da GEOSP (2019). 
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No Quadro 2 se destaca o roubo de armas de fogo e veículos, dentre os demais itens 

subtraídos.  

 

Quadro 2 – Quantidade de bens roubados em propriedades rurais em Goiás nos anos de 2017 

e 2018 

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS 

E MATERIAIS DIVERSOS 
QTD ELETRODOMÉSTICOS QTD 

Compressor 3 Aspirador pó 1 

Fios Elétricos (metros) 190 Aparelhos de som 5 

Furadeira 8 Computador 3 

Lavadora pressão 4 DVD 1 

Lixadeira 2 Fogão 1 

Motor bombas 2 Forno elétrico 1 

Motosserra 8 Freezer 3 

Parafusadeira 1 Micro-ondas 4 

Roçadeira 2 Notebook 7 

Selas (arreios) 2 Televisor 47 

Serra elétrica 4 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

Soprador de folhas 1 Botijão de gás 17 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS OBJETOS PESSOAIS 

Trator 7 Aliança 3 

VEÍCULOS Câmera fotográfica 2 

Veículos diversos 12 Celular 86 

ANIMAIS Óculos 1 

Bovinos vivos 1 Relógios 5 

Suínos abatidos 3 ARMAS 

OUTROS BENS Armas de fogo 57 

Adubos (tonelada) 8 Arma de pressão 6 

Defensivos (litros/kg) 114 DINHEIRO   

Motor de popa 4 Real 115.316,00 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da GEOSP (2019). 

 

No caso dos registros analisados na amostra, 78 ocorrências de roubos foram 

verificadas e delas extraídas os bens que foram subtraídos. Além disso, 92% dos casos foram 

praticados por grupos de 2 a 6 pessoas, e em 30% dos registros as vítimas relatam que os 

agressores estavam armados com revólveres, pistolas ou espingardas. Em 48% dos casos, os 

indivíduos agrediram as vítimas. 

 

1.3.1.2 Áreas de concentração (mesorregiões) dos crimes 

 

A mesorregião Sul é dividida em 6 microrregiões (Meia Ponte, Sudoeste de Goiás, 

Vale do Rio dos Bois, Catalão, Pires do Rio e Quirinópolis), onde estão distribuídos 82 
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municípios. Nessa mesorregião foram realizados 3.186 registros de furtos e 303 roubos nos 

anos de 2017 e 2018, representando 35% de todas as ocorrências de roubo e furto contra 

propriedades rurais no estado. A microrregião Meia Ponte (composta por 21 municípios) 

apresentou maior quantidade de roubos, o total de 113 registros. Quatro municípios nessa 

microrregião concentram 71% registros da mesorregião Sul: Itumbiara (25), Goiatuba (24), 

Morrinhos (17) e Piracanjuba (15), somando 81 ocorrências. Nessa microrregião também foi a 

que mais registrou RAIs de furtos, um total de 865, sendo o município de Itumbiara o que 

mais escriturou ocorrências, 173 registros. A microrregião Sudoeste de Goiás (com dezoito 

municípios) registrou 757 ocorrências. Nessa região se encontra o município com maior 

quantidade de ocorrências de furtos contra propriedades rurais no estado, no município de Rio 

Verde, 232 ocorrências de furtos foram registradas nos anos de 2017 e 2018. As 

microrregiões Vale do Rio dos Bois, Catalão, Pires do Rio e Quirinópolis registraram, 

respectivamente, 448, 400, 467 e 253 RAIs de furtos ocorridos contra propriedades rurais. A 

população dessa mesorregião representa 20,58% da população do estado, e a taxa de 

crescimento foi de 9,75% entre 2000 e 2007.  

Já a mesorregião Centro Goiano é dividida em 5 microrregiões compostas por 82 

municípios. Nessas localidades 2.355 furtos e 199 roubos foram registrados nos anos de 2017 

e 2018, ou seja, 28% do total do estado. Desse total de registros, 867 furtos e 80 roubos 

aconteceram nos 17 municípios que compõem a microrregião de Goiânia, ou seja, na região 

metropolitana da capital. Nos 20 municípios que compõem a microrregião de Anápolis foram 

feitos 685 registros de furtos e 72 roubos. Na microrregião de Ceres (composta por 22 

municípios) os registros de furtos totalizaram 438 e de roubos 38, nas microrregiões de 

Anicuns e Iporá, respectivamente, 229 e 136 furtos e 8 e 1 roubos. A população dessas 

mesorregiões representa 51,8% da população do estado, e a taxa de crescimento foi de 

15,35% entre 2000 e 2007.  

Quanto à mesorregião Leste Goiano, esta possui apenas 2 microrregiões com 22 

municípios no total. Nessa mesorregião foram registradas 1.764 RAIs de furtos e 312 de 

roubos, com destaque para a microrregião do entorno de Brasília, que teve 1.566 ocorrências 

de furtos e 301 de roubos registradas. Em 7 municípios da microrregião Entorno de Brasília 

ocorreram 58% dos registros de furtos na mesorregião, sendo: Formosa (200), Padre Bernardo 

(146), Cocalzinho de Goiás (130), Planaltina (112), Santo Antônio do Descoberto (112), 

Cristalina (111) e Águas Lindas (102), totalizando 913 RAIs. Essa região é que apresenta a 

maior quantidade de registros de roubos contra propriedades rurais no estado, destacando os 
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municípios de Luziânia (56) e Cristalina (53) que representam 12% de todas as ocorrências do 

estado. A população dessa mesorregião representa 18,83% da população do estado, e a taxa de 

crescimento foi de 17,18% entre 2000 e 2007.  

A mesorregião Norte Goiano compreende as microrregiões de Porangatu e Chapada 

dos Veadeiros (com 27 municípios). No período da pesquisa (2017 e 2018), foram registrados 

726 RAIs de furtos e 49 roubos. A população dessa mesorregião representa 5,65% da 

população estadual. Essa mesorregião apresentou redução de habitantes entre os anos 2000 e 

2007, tendo um decréscimo de 0,52% em sua população.  

Conforme estudo do Observatório do Mundo do Trabalho e da Educação Profissional 

e Tecnológica do Instituto Federal de Goiás (IFG), um fator que concorre para esse processo é 

a imigração da população, principalmente jovem, à procura de emprego e de ensino para 

mesorregiões mais desenvolvidas socioeconômica e culturalmente, como é o caso da 

mesorregião Centro Goiano, onde está localizada a região metropolitana de Goiânia. Também 

para a mesorregião Sul Goiano, onde estão as atividades agropecuárias e os complexos 

agroindustriais mais desenvolvidos de Goiás, e a mesorregião Leste Goiano, em que se 

encontra a microrregião Entorno de Brasília e o próprio Distrito Federal (IFG, 2014). 

A mesorregião Noroeste Goiano compreende as microrregiões do Rio Vermelho, São 

Miguel do Araguaia e Aragarças, sendo formada por 23 municípios. A população dessa 

mesorregião representa 4,39% da população do estado. Nessa mesorregião foram registradas 

681 ocorrências de furtos e 29 roubos. Assim como a mesorregião Norte Goiano, o Noroeste 

Goiano vem apresentando redução em números de habitantes, sendo que entre 2000 e 2007 

houve um decréscimo de 1,45% de sua população. O mesmo fator que conduz a migração 

observada na mesorregião Norte é o que justifica a migração dos habitantes dessa mesorregião 

do estado. 

 

1.3.1.3 Mapas dos furtos e roubos comparados com os mapas da produção agropecuária  

 

Verifica-se que a mesorregião Sul apresenta o maior índice de ocorrências de furtos e 

roubos no estado, conforme os mapas (Figura 1) que representam tais crimes, também pelos 

números expostos na Tabela 2. Quanto aos crimes de roubos, a mesorregião Leste Goiano (do 

entorno do Distrito Federal) se destaca por ocupar a segunda colocação referente aos registros 

de crimes dessa natureza, com realce para os municípios de Luziânia e Cristalina. As duas 

mesorregiões do estado são as que apresentam melhor desempenho em termos de produção 
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agrícola no estado (Figura 2). Dados do Instituto Mauro Borges (IMB) apontam que “soja, 

cana-de-açúcar e milho, representaram, respectivamente, 48,5%, 24,8% e 14,7% (total de 

88%) de todo o valor da produção das culturas temporárias goianas” (IMB, 2018a, p. 1). 

 

Figura 2 – Produção de soja (a), cana-de-açúcar (b) e milho (c) em 2018 
(a) – Produção de soja    (b) – Produção de cana-de-açúcar 

 
(c) Produção de milho 

 
   Fonte: Elaborado por Lana Teixeira (LAPIG-UFG, 2020) com dados do IBGE (2019). 

 

Quanto à produção de suínos em Goiás, observa-se que os municípios de Rio Verde e 

Montividiu concentram 42,9% da produção, enquanto a maior parte da produção difunde-se 

pelo estado. Em termos de participação nacional, Rio Verde representou 1,87% de todo 

rebanho, ficando na segunda colocação do ranking nacional. Os municípios com maiores 

produções são Rio Verde, Montividiu, Jataí, Cachoeira alta e Aparecida do Rio Doce (IMB, 

2018b). 
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Já o rebanho bovino está distribuído ao longo do território goiano, sendo sua maior 

concentração a mesorregião Noroeste e Sul, conforme demonstrado pela Figura 3(b). Os 

municípios com maior produção são respectivamente: Nova Crixás, São Miguel do Araguaia, 

Caiapônia, Porangatu e Jussara (IMB, 2018b). 

 

Figura 3 – Produção de suínos (a) e bovinos (b) em 2018 
(a) – Produção de suínos   (b) – Produção de bovinos 

 
Fonte: Elaborado por Lana Teixeira (LAPIG-UFG, 2020) com dados do IBGE (2019). 

 

 

 

1.3.1.4 Análise de correlação estatística 

 

A Tabela 3 apresenta as correlações entre furtos nos anos de 2017 e 2018 com as 

variáveis: densidade demográfica, empregos agropecuários, estabelecimentos rurais, 

rendimentos médios, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

agropecuário, população censitária rural, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) e Produto Interno Bruto (PIB) per capita. Conforme observado na Tabela 3, todas as 

variáveis (com significância estatística) possuem correlação positiva com o número de furtos 

rurais em 2017, exceto a variável densidade demográfica (2017) – que não possui 

significância estatística. O número de observações para a análise é de 246 referentes à 

quantidade de municípios no Estado de Goiás.  
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Tabela 3 – Análise dos furtos em 2017 e 2018 

Itens 
2017 2018 

Corr. Pearson Significância Corr. Pearson Significância 

Dens. demográfica – 2017 0,076 0,32 0,107* 0,095 

Emprego Agro – 2017 0,665** 0 0,561** 0 

Estabelecimentos Rurais – 2006 0,777** 0 0,741** 0 

Rendimento médio – 2017 0,186** 0,03 0,163* 0,011 

ICMS Agro – 2017 0,444** 0 0,307* 0 

População Censitária Rural 2010 0,762** 0 0,723** 0 

IDHM 0,187** 0,003 0,256** 0 

PIB per capita – 2016 0,109** 0,089 0,022 0,727 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da amostra aleatória. 

*correlação significativa para o nível 0,05 (2 extremidades); **correlação significativa para o nível 0,01 (2 

extremidades). 

 

As variáveis estabelecimentos rurais (correlação 0,777/2017 e 0,741/2018) e 

população censitária rural (correlação 0,762/2017 e 0,723/2018) apresentaram correlação forte 

e positiva com furtos rurais, mostrando ser uma relação direta, porém, não evidenciando que 

tais variáveis sejam responsáveis pelo aumento na quantidade do delito. O mesmo ocorreu 

com a variável emprego agropecuário que possui correlação moderada e positiva (0,665/2017 

e 0,561/2018). Quanto às variáveis rendimentos médios (0,186/2017 e 0,163/2018), e IDHM 

(0,187/2017 e 0,256/2018), estas apresentaram correlação fraca e positiva. Já a variável PIB 

per capita, em 2017, teve correlação fraca e positiva (0,109), porém, em 2018, o resultado 

apontou que não houve correlação com o número de furtos rurais.  

Na Tabela 4 são apresentadas as estimativas das correlações entre roubos 2017 e 

2018 com as variáveis socioeconômicas. Observa-se que todas as variáveis possuem 

correlação positiva, com significância estatística, com o número de roubos rurais em 2017, 

exceto as variáveis densidade demográfica e PIB per capita. Para o ano de 2018, os resultados 

são bem similares dos apresentados para o ano de 2017 observados nesta Tabela. Para os 

roubos, as variáveis emprego agropecuário (0,600/2017 e 0,541/2018) e população censitária 

rural (0,576/2017 e 0,592/2018) apresentaram correlação moderada e positiva. Com exceção 

do ano de 2017, para o caso do ICMS Agro (0,593), e do ano de 2018 para IDHM (0,547), em 

que houve correlação moderada e positiva, as demais variáveis significativas apresentaram 
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correlação positiva fraca. Dessa forma, cabe destacar que, em cotejo com os furtos (Tabela 3), 

não houve nenhum caso para a análise dos roubos com correlação forte e positiva. 

 

Tabela 4 – Análise dos roubos em 2017 e 2018 

Itens 
2017 2018 

Corr. Pearson Significância Corr. Pearson Significância 

Dens. demográfica – 2017 0,013 0,841 0,135* 0,096 

Emprego Agro – 2017 0,600** 0 0,541** 0 

Estabelecimentos Rurais – 2006 0,497** 0 0,405** 0 

Rendimento médio – 2017 0,166** 0,009 0,190** 0,003 

ICMS Agro – 2017 0,593** 0 0,417** 0 

População Censitária Rural 2010 0,576** 0 0,592** 0 

IDHM 0,383** 0 0,547** 0 

PIB per capita – 2016 0,072 0,258 0,078 0,224 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da amostra aleatória. 

*correlação significativa para o nível 0,05 (2 extremidades); **correlação significativa para o nível 0,01 (2 

extremidades). 

 

Considerando apenas os casos de gradação correlação forte, diante do fato de as 

variáveis número de estabelecimentos rurais e população censitária rural serem positivamente 

correlacionadas com os furtos rurais, pode-se dizer que quando o valor de uma variável 

aumenta, o valor da outra também aumenta, mas, sem sentido de causalidade, frisa-se. Não 

obstante, embora o furto seja praticado às escondidas (para que o delinquente não seja 

notado), ter mais população e estabelecimentos alvos está, a priori, ligado com o aumento de 

oportunidades da prática desse delito com o mesmo modus operandi sorrateiro. O furto é uma 

prática que implica em menos “confronto”, não precisando do atributo da violência, por isto 

de sua preferência no ilícito rural e do seu destaque nesta análise de correlação vis-à-vis o 

roubo. 
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1.4 Considerações finais 

 

O furto representa em torno de 90% e o roubo representa 10% dos eventos criminais 

contra as propriedades rurais em todo o Estado de Goiás. Os principais bens furtados são 

semoventes, eletrodomésticos, equipamentos, ferramentas e utensílios domésticos, enquanto 

os bens roubados são, em sua maioria, armas de fogo, valores em espécie e veículos. 

Os registros das ocorrências indicam que a mesorregião Sul Goiano é a que apresenta 

maior quantidade de furtos, seguida da região Centro e Leste Goiano. Para roubos, a 

mesorregião Sul também é a que apresenta maior quantidade de registros, em segundo lugar 

aparece a mesorregião Leste Goiano, seguido da mesorregião Centro Goiano. As três 

mesorregiões concentram 89,26% da população do estado e 84% dos registros de crimes de 

furtos e roubos contra propriedades rurais registrados nos órgãos policiais.  

A comparação entre os mapas de produção agrícola (soja, milho e cana) em Goiás 

com os mapas dos registros de furtos e roubos aponta para uma inter-relação entre produção 

agrícola/criminalidade. Ressalta-se que, para a produção pecuária bovina, a relação entre o 

número de ocorrências de furtos e roubos não acompanha a lógica maior produção/maior 

quantidade de crimes contra propriedades rurais.  

A correlação estatística, realizada com os dados de furtos e roubos cometidos em 

Goiás e as variáveis socioeconômicas e financeiras, aponta para correlações fracas ou 

moderadas e positivas com ICMS agropecuário, rendimento médio e IDHM. Houve 

correlação forte e positiva dos crimes com o número de estabelecimentos rurais e população 

censitária rural. Os resultados apontam que os eventos criminais se concentram em locais 

onde as oportunidades sejam mais favoráveis, contudo, sem condições de confirmar pelos 

resultados das correlações que sejam responsáveis pela causa do aumento dos índices 

criminais nas regiões, necessitando de outros estudos para propor uma resposta mais segura. 

Os registros dos crimes contra o patrimônio das propriedades rurais apontam para 

uma realidade em Goiás que possui relação com o desenvolvimento da produção agropecuária 

do estado. Os números sugerem que a criminalidade acompanha o desenvolvimento 

socioeconômico de um determinado espaço geográfico. E, considerando que desenvolvimento 

rural também implica em aspectos concernentes à qualidade de vida (como satisfação, 

segurança, conforto etc.), a criminalidade no meio rural demanda políticas públicas de 

segurança específicas, tendo em vista a vulnerabilidade mais acentuada do público do campo 

que ali trabalha ou reside.  
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2. POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA PROPRIEDADES RURAIS: 

ESTUDO DE CASO DA PATRULHA RURAL DE CATALÃO-GO 

 

RESUMO 

 

O crescente número de furtos e roubos contra propriedades rurais compromete a segurança 

dos produtores, impondo a necessidade de políticas públicas de segurança no campo. 

Pensando nisso, o objetivo deste estudo é analisar a experiência da Patrulha Rural 

Georreferenciada como política pública piloto de segurança no município de Catalão-GO. 

Para tanto, buscou-se apresentar a política pública, espacializar as ocorrências dos crimes, 

definir seus efeitos e avaliar a (in)satisfação dos residentes e trabalhadores rurais com a 

atuação da Patrulha Rural. O estudo foi feito com base em uma amostra de 67 propriedades, 

de um total de 2.338 existentes no município. Os resultados revelam que os crimes estão 

concentrados nas propriedades mais próximas da zona urbana; as pequenas e médias 

propriedades são as que mais sofrem com os efeitos dos crimes, com redução de renda e dos 

investimentos; e, ainda, que 91% dos produtores rurais estão satisfeitos com as ações da 

Patrulha Rural no município. A presença estatal nas atividades policiais preventivas e 

repressivas é fundamental para a permanência do homem no campo, bem como para o 

desenvolvimento rural.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Georreferenciamento. Patrimônio Rural. Policiamento Rural. 

Vitimização. 

 

 

ABSTRACT 

 

The growing number of thefts and robberies against rural properties compromises farmers’ 

safety, imposing the need for security policy in the countryside. The objective of this study is 

to analyze the experience of the Georeferenced Rural Patrol as a pilot public security policy 

implemented in the municipality of Catalão-GO. To this end, we sought to present the public 

policy, spatialize the cases of crimes, evaluate their effects and assess the satisfaction of 

residents and rural workers with the performance of the Rural Patrol. The study was based on 

a sample of 67 properties, out of a total of 2,338 properties in the municipality. The results 

reveal that the crimes are more common in the properties that near to the urban area; small 

and medium-sized properties are the ones that suffer the most from rural crimes that affect 

both income and investments; and that 91% of farmers are satisfied with the actions of the 

Rural Patrol. Law enforcement, in preventive and repressive police activities is essential for 

rural development. 

 

KEYWORDS: Georeferencing. Rural Patrimony. Rural policing. Victimization. 
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2.1 Introdução 

 

A formulação de políticas públicas de segurança, conforme estabelecida pela Política 

Nacional de Segurança Pública (PNaSP) – do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(MJSP)/Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) (BRASIL, 2018, p. 3) – visa: “à 

preservação da vida, à manutenção da ordem pública, ao meio ambiente conservado a garantia 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, o enfrentamento e prevenção à criminalidade e 

à violência em todas as suas formas”.  

No ambiente rural, eventos criminais contra o patrimônio, em específico os crimes de 

furtos e roubos, afligem a população. “O aumento da criminalidade tem o poder de obstar o 

nível de atividade econômica de uma região à medida que desencoraja investimentos, os 

preços dos produtos são majorados com a incorporação dos custos com medidas de segurança 

etc” (SHIKIDA, 2016, p. 250). Há preocupações especialmente quanto às dificuldades de 

proteção, prevenção e repressão da criminalidade por parte do Estado para esse segmento 

(COSTA, 2016).  

Os crimes cometidos tanto na zona urbana, quanto na zona rural, possuem duas 

características específicas em termos de enfrentamento. Primeira, o conjunto caracteriza-se 

pela existência do fato no ambiente, o não registro em instituições policiais e o consequente 

não conhecimento ou reconhecimento do problema por parte dos gestores da segurança 

pública, seja local ou regional. Segunda, realizado o registro do acontecimento criminal, a 

existência estatística dos eventos e a resolução ou não do problema por parte das instituições 

responsáveis (policiais) é outra característica para este tipo de enfrentamento. 

Estudos evidenciam obstáculos para o exercício de policiamento em áreas rurais. Por 

exemplo: a grande extensão rural, a inoperância do sistema de comunicação via rádio da 

Polícia Militar, as condições precárias das estradas vicinais, a inconstância de policiais 

militares fixos na equipe da patrulha rural, o desconhecimento da área de atuação e viaturas 

não apropriadas para o ambiente rural (SCORZAFAVE; SANTOS; SHIKIDA, 2015; 

COSTA, 2016).  

Além disso, a definição da localização das propriedades no ambiente rural é um sério 

problema. Muitas propriedades possuem o mesmo nome, ou seja, aquele da fazenda que deu 

origens às propriedades atuais, por exemplo: a vítima informa no registro policial a região 

“Fazenda Pé do Morro”, “Fazenda Boa Vista”, “Fazenda Conquista”, são várias propriedades 
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rurais com o nome da região. Tal situação está sendo resolvida na atualidade com o 

georrefenciamento das propriedades e o cadastro no sistema da Polícia Militar. 

O conhecimento da realidade local por parte dos gestores da segurança pública é 

fundamental para a otimização do emprego dos recursos humanos e tecnológicos visando a 

prevenção e repressão de crimes. Para Beato Filho (2009, p. 8), “As informações constituem o 

insumo básico para o trabalho das organizações de segurança pública, e a forma como elas a 

produzem, organizam, disponibilizam e utilizam é que determinarão a natureza e efetividade 

das atividades desenvolvidas”. Informações acerca da concentração dos eventos criminais no 

ambiente são significativas em termos de direcionamento e alocação de meios que promovam 

principalmente a prevenção. 

Tanto no furto quanto no roubo, a ação criminosa resulta na subtração da coisa alheia 

móvel da vítima. O roubo diferencia-se do furto pela violência física e/ou psicológica presente 

na conduta delituosa, portanto tem previsão de pena superior. O roubo contra propriedades 

rurais é uma ação criminosa gravosa em termos de vitimização e repercussão no meio em que 

é praticado, principalmente no ambiente rural. Tal gravidade se apresenta por causa da 

impotência que os vitimados sentem frente à distância dos centros urbanos e do amparo do 

Estado pelos órgãos policiais.  

Apesar da ausência de uma política de segurança pública rural abrangente, alguns 

estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Goiás já desenvolviam 

atividades de policiamento rural. Goiás foi, no entanto, o primeiro a implantar a atividade 

policial conhecida como Patrulha Rural Georreferenciada. Essa modalidade teve início em 

2013, no município de Catalão, de forma não tão organizada. Não obstante, adquiriu 

formatação de policiamento especializado em 2015, servindo de modelo não só para os 

demais municípios goianos, como também para outros estados da federação. A otimização das 

atividades de policiamento se deu pelo uso de coordenadas geográficas (georreferenciamento) 

das propriedades rurais (GOIÁS, 2018). 

A perspectiva deste estudo é descrever a experiência como política pública de 

segurança com a participação da comunidade rural no município de Catalão, quanto à 

prevenção e resolução de conflitos oriundos de condutas criminosas contra propriedades 

rurais. Especificamente, pretende-se descrever a atuação da Patrulha Rural Georreferenciada 

em Catalão, analisar a espacialização geográfica dos crimes a partir da distância da zona 

urbana, do tamanho da propriedade e da atividade produtiva desenvolvida, analisar os efeitos 

que os crimes de furto e roubo provocaram na produção e comercialização da propriedade 
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rural e analisar o grau de satisfação da interação/parceria entre comunidade rural e Polícia 

Militar, bem como no sentimento de segurança em continuar residindo no ambiente rural. 

 

2.2 Metodologia 

 

A pesquisa documental foi o principal suporte para este trabalho, através do estudo dos 

dados disponibilizados pela Gerência do Observatório de Segurança Pública (GEOSP), da 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás – SSP-GO. O RAI (Registro de 

Atendimento Integrado) é um sistema no qual os orgãos da Segurança Pública do Estado de 

Goiás (Polícia Militar – PM, Polícia Civil – PC, Corpo de Bombeiros Militar – CBM) fazem 

os registros de fatos vinculados às atividades de segurança pública (GEOSP, 2019). 

Quanto à espacialização geográfica das ocorrências, foi definida a amostra de 60 

ocorrências dos registros realizados para os anos de 2017 e 2018, no âmbito da Delegacia de 

Polícia Civil ou da Polícia Militar no município de Catalão. Nos dois anos foram registradas 

137 ocorrências de furtos e 7 roubos. A amostra, no entanto, foi delimitada em 58 furtos e 2 

roubos com as devidas informações geográficas onde os crimes foram consumados. Não foi 

possível espacializar os demais registros por ausência de informação nos RAIs que levasse até 

às vítimas e, conquentemente, à localização geográfica dos ambientes rurais onde os fatos 

ocorreram. Muitos dos registros foram realizados por pessoas que não informaram os dados 

corretos da propriedade. 

A partir da quantidade total de 2.338 propriedades registradas no Cadastro Ambiental 

Rural (CAR), sendo 1.895 propriedades pequenas, 351 médias e 92 grandes, foi definido que 

o tamanho da amostra necessária seria de 67 entrevistas. Das quais 54 são propriedades 

pequenas, 10 médias e 3 grandes. Essa amostragem possui um nível de 90% de confiança e 

uma margem de erro de 10%. A perspectiva dessa seção investigativa foi de que, a partir da 

aplicação de questionários/entrevistas aos proprietários ou residentes rurais, compreendesse 

situações ou efeitos provocados pela ocorrência do crime, como redução de investimentos, 

diminuição na renda da propriedade, sentimento de insegurança (medo) em residir ou 

trabalhar na zona rural, pensamento em sair da atividade agropecuária, mudar para a zona 

urbana. No questionário também constavam perguntas como o tamanho da propriedade, a 

distância da zona urbana, quantidades e idade dos residentes rurais, percepção e satisfação 

com as atividades da Patrulha Rural no município, se organizados em associações e/ou 

sindicatos.  
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Os dados quantitativos de cada propriedade foram submetidos ao teste t a 5% de 

significância para verificar se há diferença significativa entre as médias das distâncias, notas 

da patrulha e sentimento de insegurança dentre os diferentes tamanhos da propriedade. Para a 

classificação quanto ao tamanho da propriedade, utilizou-se a dimensão do módulo fiscal por 

município do Código Florestal de Goiás, Lei nº 18.104, de 18 de julho de 2013 (GOIÁS, 

2013) onde aponta que o módulo fiscal em Catalão tem dimensão 40 ha. Sendo assim, até 160 

hectares é considerada pequena propriedade, de 160 a 600 hectares, média, acima de 600 

hectares, grande propriedade. O tamanho da propriedade em Catalão também é representativo 

devido à atividade econômica desenvolvida nesses espaços, sendo que, na maioria das vezes, 

as pequenas e médias propriedades desenvolvem a pecuária e as grandes a produção agrícola 

empresarial.  

 

2.3 Resultados e discussão 

 

2.3.1 Patrulha Rural Georreferenciada em Catalão 

 

Quanto à perspectiva histórica em relação a criminalidade no campo, a região de 

Catalão reúne duas características importantes. O antes, marcado pela ausência de registros de 

crimes, especificamente aqueles comuns no meio rural, crimes contra o patrimônio (furto e 

roubo); e o depois, quando da implementação da Patrulha Rural Georreferenciada, com os 

registros dos fatos criminosos e das atividades de policiamento comunitário rural. O 

conhecimento da realidade criminal na zona rural pelos dados estatísticos e por outras 

informações adquiridas devido à aproximação com a comunidade rural, foi providencial no 

sentido de que a política pública de segurança desempenhasse papel significativo na 

prevenção e na repressão de crimes na região. 

Em 2013 surgiu a ideia de um policiamento voltado para assistir com segurança 

pública a comunidade rural na região de Catalão. Na época, o então Tenente Carvalho, hoje 

Tenente-Coronel Comandante do Batalhão Rural com sede em Goiânia, iniciou os estudos 

com o objetivo de estruturar uma equipe de policiais para desempenhar as atividades 

específicas de policiamento rural. 

No início do projeto tentou-se envolver as associações e o sindicato rural como 

parceiros, porém as parcerias não tiveram continuidade. Coube então a Polícia Militar assumir 

o papel de protagonista da proposta de efetivar o policiamento comunitário rural. Em 2015, a 
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partir do cadastramento de 600 propriedades, o projeto adquire formatação mais aprimorada e 

sofisticada.  

A primeira etapa do projeto buscou vencer desafios como: ganhar a confiança da 

comunidade rural, realizar o cadastramento das propriedades e, por último, mas não menos 

importante, promover o envolvimento dos proprietários e residentes rurais com o novo 

policiamento. A principal dificuldade, no início, foi conseguir verbas para custear a atividade 

do patrulhamento rural, em função da grande dimensão espacial da zona rural, dos custos com 

combustíveis e viaturas apropriadas. Não foi solicitada ajuda financeira dos proprietários 

rurais para custear o policiamento com a manutenção dos veículos, situação que outrora 

ocorria em alguns municípios.  

Outro desafio foi escolher policiais com o perfil adequado para desenvolver o 

policiamento comunitário rural. A escolha aconteceu por meio do perfil profissiográfico
3
 do 

agente policial para a função. Sobre o perfil profissiográfico do policial, o comando da época, 

escolheu aqueles com habilidades e competências que contemplassem as diretrizes das ações 

formativas previstas pela Matriz Curricular Nacional do Ministério da Justiça – MJ. 

 

Comunicar-se de forma efetiva; relacionar-se com a comunidade; mediar conflitos; 

atuar proativamente pautado nos princípios dos Direitos Humanos; administrar o uso 

da força; utilizar técnicas e tecnologias não letais; gerenciar crises; lidar com grupos 

vulneráveis; lidar com a complexidade, o risco e a incerteza; utilizar tecnologias para 

planejar ações de prevenção; investigar crimes e solucioná-los; utilizar metodologias 

que possibilitem identificar problemas, bem como buscar, implementar e avaliar 

soluções (BRASIL, 2014, p. 15). 

 

Com o início das atividades, o número de registros de ocorrências de furtos e roubos 

aumentou de forma considerável, principalmente os casos de furtos. Com o passar do tempo, 

compreendeu-se que não houve aumento de ocorrências, mas dos registros de fatos delitivos 

que ocorriam e ficavam na subnotificação (conhecida como “cifra negra”), ou seja, não 

chegavam ao conhecimento dos órgãos públicos pertinentes, como Polícia Civil e Polícia 

Militar. Conforme a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA (2017, p. 7), 

“um dos agravantes do quadro de medo e apreensão vivido no meio rural é a pouca 

disponibilidade de dados consistentes sobre os crimes ocorridos nas propriedades”. Esse fato é 

defendido por Zilli (2018, p. 34) como “talvez o maior e mais óbvio problema inerente ao uso 

                                                 
3
 Para Faiad et al. (2012), o perfil profissiográfico se tornou uma das ferramentas mais utilizadas para seleção e 

formação de policiais no Brasil, representando mais do que a simples descrição de cargos e funções dentro da 

organização. Por meio da análise profissiográfica, obtém-se um estudo detalhado de todas as tarefas de um 

determinado cargo ou função, com especificação do nível de dificuldade, importância e frequência com que elas 

ocorrem. 
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de dados oficiais para mensurar os fenômenos da violência e da criminalidade seja seu alto 

grau de subnotificação, ou as chamadas ‘cifras ocultas’”.  

O ganho de confiança da comunidade rural, a partir da resposta estatal aos eventos 

criminais, foi providencial para o conhecimento do problema que a comunidade rural 

vivenciava. O desafio de conseguir chegar ao local da ocorrência está sendo superado pelo 

cadastro das propriedades rurais no banco de dados da Polícia Militar, onde os dados 

georreferenciados cadastrados e os dispositivos eletrônicos como smartphones conduzem os 

policiais até o local com certa facilidade. Mesmo que o policial não conheça a região, as 

coordenadas geográficas possibilitam o deslocamento para o ambiente que demanda a 

presença policial. 

Atualmente Catalão e região possuem 2.086 propriedades cadastradas. O 

cadastramento gera um número que identifica a propriedade, sendo confeccionada uma placa 

de identificação que é afixada em um local visível na entrada da propriedade, conforme a 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Foto da entrada de uma propriedade rural com a placa de identificação da Patrulha 

Rural Georreferenciada 

 
Fonte: Acervo pessoal do Sargento Alves (Patrulha Rural de Catalão-GO). 

 

As visitas comunitárias fazem parte do cotidiano das atividades policiais da Patrulha 

Rural no município. A aproximação dos moradores e trabalhadores rurais é uma estratégia 

contínua do policiamento comunitário rural, visando estreitar os laços com a comunidade. A 

Figura 5 mostra a interação entre policiais militares e produtores. 
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Figura 5 – Visitas comunitárias 

 
Fonte: Acervo pessoal do Sargento Alves (Patrulha Rural de Catalão-GO). 

 

Existem em funcionamento 4 grupos do aplicativo de mensagens instantâneas com 

mais 1.000 (mil) pessoas adicionadas. Assim a informação na rede social facilita o 

deslocamento e a chegada dos agentes policiais. A Figura 6 mostra prints das mensagens 

(autorizadas para publicação nesta dissertação) do grupo da Patrulha Rural local, quando de 

uma solicitação de um produtor rural.  

  

Figura 6 – Trecho de solicitação, atendimento e agradecimento de um usuário dos serviços da 

Patrulha Rural 

 
Fonte: Imagens cedidas pelo administrador do grupo de mensagens Sargento Alves (Patrulha Rural de Catalão-

GO). 

 

Percebe-se que a utilização das redes sociais como canal direto com vários agentes 

da segurança pública e com outros moradores rurais que fazem parte do grupo de mensagens, 

torna mais eficiente o pronto atendimento. O canal de comunicação significa, ainda, um 
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instrumento para deliberação e participação no aperfeiçoamento de políticas públicas de 

segurança para a região. 

 

2.3.1.1 Catalão e o 18º BPM – Batalhão Pirapitinga 

 

Sobre a população rural, o município de Catalão possui três situações distintas: No 

Chapadão de Catalão, onde predomina a agricultura empresarial (BANCO DO BRASIL, 

2002), a densidade demográfica é menor e a concentração fundiária é significativa. No 

Sudeste do município, no distrito de Santo Antônio do Rio Verde, predominam propriedades 

de médio e grande porte que desenvolvem predominantemente a pecuária de corte. Na porção 

ocidental do município, em áreas dos distritos de Catalão e Pires Belo, prevalece a 

agropecuária familiar. Nesta porção do território catalano a densidade demográfica é maior e 

a concentração fundiária menor (CATALÃO, 2019). Na Figura 7 é possível perceber a 

distribuição das propriedades no espaço rural conforme seus tamanhos. 

 

Figura 7 – Tamanho das propriedades de acordo com o Cadastro Ambiental Rural 

Fonte: Elaborado por Lana Teixeira (LAPIG-UFG, 2020) com dados da SICAR/IBGE (2017). 
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O 18º BPM ou Batalhão Pirapitinga é subordinado ao 9º Comando Regional da 

Polícia Militar (9º CRPM) e tem como unidades subordinadas os destacamentos policiais nos 

municípios circunvizinhos de Cumari, Davinópolis, Goiandira, Nova Aurora, Ouvidor e Três 

Ranchos (GOIÁS, 2019). A Patrulha Rural Georreferenciada do 18º BPM atua tanto no 

município sede, quanto na região das unidades subordinadas. O quantitativo das propriedades 

cadastradas na região de abrangência do 18º BPM está assim distribuída: 1.314 em Catalão; 

222 em Goiandira; 157 em Cumar; 155 em Ouvidor; 82 em Três Ranchos; e 53 em 

Davinópolis. 

 

2.3.2 Espacialização geográfica dos crimes de furtos e roubos  

 

A espacialização dos registros criminais no espaço geográfico rural de Catalão permite 

visualizar a concentração dos crimes nas proximidades da zona urbana, região com maior 

densidade demográfica, propriedades com tamanhos menores e com predominância de 

pastagens. Na região de produção agrícola de grande escala ocorre o inverso, a densidade 

demográfica é menor, com menos registros de furtos e roubos (Figura 8). 

 

Figura 8 – Mapa do Município de Catalão-GO com os pontos dos locais onde foram 

registrados furtos e roubos nos anos de 2017 e 2018 

 

Fonte: Elaborado por Lana Teixeira (LAPIG-UFG, 2020) com dados da MAPBIOMAS/GEOSP-SSP-GO 

(2019). 
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Percebe-se na Figura 7 que 67% dos registros estão a menos de 20 quilômetros da 

zona urbana do distrito sede de Catalão. A atividade econômica desenvolvida no campo, em 

especial na região estudada, é composta por pequenas, médias e grandes propriedades. Diante 

dessa realidade, os crimes contra propriedades rurais apresentam formatação e repercussão 

diversas em termos de vitimização e sensação de segurança, quando observados o tamanho da 

propriedade e atividade econômica desenvolvida. 

A pesquisa apontou que a distância média das pequenas propriedades vitimadas é de 

15,18 km do distrito sede (zona urbana de Catalão) e que as atividades preponderantes das 

propriedades são pecuária leiteira e de corte, com produção agrícola para consumo. Para as 

médias propriedades a distância média é de 32,7 km do distrito sede, sendo a atividade 

preponderante da propriedade a pecuária leiteira e de corte, com produção agrícola para 

consumo e sustento de animais (bovinos, suínos, aves). Já as grandes propriedades, com 

distância média é de 93,33 km do distrito sede, estão localizadas, em sua maioria, na região da 

chapada, próximas do distrito de Santo Antônio do Rio Verde (Tabela 5). As atividades 

dessas propriedades são produções agrícolas empresariais e reflorestamento. 

 

Tabela 5 – Distância da zona urbana e atividade produtiva das propriedades vitimadas em 

Catalão nos anos de 2017 e 2018 

Parâmetros 

Tamanho da propriedade 

Pequena Média Grande 

Média Erro Padrão Média Erro Padrão Média Erro Padrão 

Distância (km) 15,18a 1,43 32,7a 11,25 93,33b 8,82 

Atividade produtiva 

Pecuária leiteira e de 

corte, com produção 

agrícola para consumo 

Pecuária leiteira e de 

corte, com produção 

agrícola para consumo e 

sustento dos animais 

Produções agrícolas 

empresarial e 

reflorestamento 

 Fonte: Elaborado pelo autor.  

 Obs.: Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste de t a 5% de 

probabilidade (vide a e b). 
 

A informação e a comunicação são fatores desejáveis no processo que envolve 

segurança pública para o meio rural. A garantia da segurança como uma necessidade social, 

permeia a tri-existência de funções do espaço geográfico comum no meio rural, ou seja, 

coexistem no mesmo ambiente a habitação/produção/comercialização de bens dos indivíduos 

que ali residem e/ou trabalham. 

  



 

60 

 

2.3.3 Efeitos na atividade produtiva e na renda 

 

A pesquisa revela que as pequenas propriedades sofreram mais os efeitos da 

criminalidade na produção e comercialização devido à subtração dos bens (animais e objetos). 

Das 54 pequenas propriedades pesquisadas, 30 foram vítimas e 24 nunca foram vítimas de 

furtos ou roubos (Gráfico 1). Das 30 propriedades vitimadas, 11 responderam que evento 

criminal não provocou nenhum efeito na atividade, 16 reduziram as atividades e 3 deixaram 

de investir, arrendando a terra (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Efeitos na atividade: redução e continuidade das atividades nas propriedades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto aos efeitos na renda (Gráfico 2), 18 pequenas propriedades disseram que a 

renda diminuiu e 12 que a renda permaneceu inalterada. Quanto à continuidade em manter a 

propriedade, 4 vítimas pensaram em sair da atividade sem vender a propriedade (2 arrendaram 

a terra), 4 pensaram em sair e vender, 22 não pensaram em nenhuma alternativa. 

  

16 

3 

11 

24 

5 0 
2 3 0 0 3 0 

Total: 21 

Total: 3 

Total: 16 

Total: 27 

-5

0

5

10

15

20

25

30

Na redução da atividade Na continuidade da

atividade (Deixaram de

investir)

Nenhum Não vitimadasN
ú
m

er
o

 d
e 

P
ro

p
ri

ed
ad

es
 

Pequena (54) Média (10) Grande (3) Total:



 

61 

 

Gráfico 2 – Efeitos na renda: redução e estabilidade da renda nas propriedades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Sobre as médias propriedades, das 10 entrevistadas, 7 foram vitimadas, sendo 6 furtos 

e 1 roubo; 5 reduziram as atividades e diminuíram a renda, já 2 disseram que não reduziram 

as atividades e nem diminuíram a renda (Gráficos 1 e 2). 

A pesquisa ainda apontou que as 3 grandes propriedades foram vítimas de furtos. 

Entretanto, não sofreram nenhum efeito na produção e comercialização, tampouco na renda 

devido aos eventos criminais (Gráficos 1 e 2). Quanto à continuidade da atividade da 

propriedade, nenhum entrevistado pensou em alternativa diferente que não fosse dar 

continuidade nas atividades empresariais, fazendo os ajustes necessários na segurança. 

Cumpre dizer que os Gráficos 1 e 2 enumeram apenas os efeitos na atividade e renda 

que evento criminal promoveu, não perscrutando o sentimento (pensamento) em sair da 

atividade, como mencionado no texto. 

A subtração do bem, seja por furto ou roubo, economicamente aduz para resultados 

diversos de acordo com a capacidade financeira de investimentos do vitimado. Em algumas 

entrevistas com pequenos proprietários, por exemplo, o furto de um motor bomba para sucção 

de água foi o suficiente para reduzir ou até mesmo sair da atividade produtiva, em outros 

casos o furto de poucos bovinos leiteiros também produziu os mesmos resultados. Já para os 

entrevistados de grandes propriedades, o furto de um caminhão de soja, ou de 7 motores dos 

pivôs de irrigação não ocasionou efeito financeiro mais impactante. 

Cerqueira (2017) ao tratar do assunto efeito econômico causado pela violência e 

criminalidade, afirma que nos: 
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[...] gastos financeiros arcados pelo Estado e por toda a sociedade para lidar com o 

problema da violência e criminalidade (V&C), existem custos econômicos intangíveis, 

sobre os quais não há uma despesa específica, mas que contribuem para diminuir a 

qualidade de vida e o bem-estar da população. [...] menos visíveis são os custos 

econômicos intangíveis relacionados, por exemplo, à perda de produtividade 

ocasionada por morbidade física ou psicológica e aos prejuízos engendrados por 

interrupção dos negócios e dias de trabalho e de escola perdidos (CERQUEIRA, 2017, 

p. 76). 

 

Deveras que qualidade de vida e bem-estar da população residente ou trabalhadora no 

campo, que outrora concebia como local de paz e tranquilidade, contrasta com a atualidade. A 

incursão de criminosos para tal espaço geográfico conduz para a sensação de insegurança por 

parte daqueles que ali trabalham e/ou residem. E, em sendo o desenvolvimento rural também 

uma percepção de qualidade de vida, com pressuposição clara de segurança, no caso dessa 

percepção não ocorrer, fragiliza-se o contexto e o sentimento de desenvolvimento por parte 

daqueles que vivem no espaço agrário.  

 

2.3.4 Satisfação da interação entre comunidade rural e polícia militar 

 

O estudo apontou que em relação à operacionalidade da Patrulha Rural no Município, 

dos 54 proprietários de pequenas propriedades entrevistados, 40 responderam que possibilita a 

continuidade das atividades produtivas e 14 que possibilita o bem-estar no campo, não 

vinculando a sua permanência à atividade produtiva. Desses entrevistados, a satisfação com a 

Patrulha Rural é de 93% conforme nota atribuída (Tabela 6). Quanto à percepção da 

periodicidade das visitas: é mensal para 82%, 13% percebem como bimensal e 5% percebem 

a visita como semanal. Quanto ao contato, 100% responderam que o contato com a polícia é 

facilitado, tanto pelos contatos diretos com os policiais integrantes da Patrulha Rural, quanto 

com o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), principalmente pela comunicação 

realizada pelo aplicativo de mensagens.  

 

Tabela 6 – Nota Patrulha e sentimento de segurança nas propriedades 

Parâmetros 

Tamanho da propriedade 

Pequena Média Grande 

Média Erro Padrão Média Erro Padrão Média Erro Padrão 

Nota Patrulha 9,33a 0,15 8,90a 0,59 9,0a 1,0 

Sentimento de 

Segurança 
6,77a 0,27 6,30a 0,89 7,67a 1,45 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 Obs.: Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste de t a 5% de 

probabilidade (vide a e b).  
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Sobre os efeitos psicológicos resultantes do evento criminal, 21 disseram sentir 

insegurança, 9 não sentiram nenhum efeito psicológico. Dos 21 que sentem insegurança, 2 

desenvolveram depressão, mas sem condições de atribuir a patologia exclusivamente ao 

evento. 

Todos os entrevistados das médias propriedades, sobre a operacionalidade, afirmaram 

que a atividade policial possibilita a permanência, o bem-estar no campo e a continuidade das 

atividades produtivas, a satisfação com a Patrulha Rural é de 89% (Tabela 6). Quanto à 

percepção da periodicidade das visitas, 87,5 % percebem ser mensal tais visitas e 12,5% a 

cada 2 meses. Quanto ao contato com a polícia, 100% responderam que o contato é realizado 

diretamente com os policiais e com o COPOM. Em relação aos efeitos psicológicos 

resultantes do evento criminal, 6 disseram sentir medo e insegurança. Quanto à continuidade 

em manter a propriedade, 1 vítima pensou em vender a propriedade (vítima do roubo com 

agressões), 4 pensaram em permanecer, porém, mudando de atividade; 5 não pensaram em 

nenhuma alternativa. 

Os proprietários ou gestores das grandes propriedades responderam que as atividades 

operacionais da Patrulha Rural garantem a permanência, o bem-estar no campo e, 

principalmente, a continuidade das atividades produtivas. A satisfação desses entrevistados 

com a Patrulha Rural é de 90%, todos são parceiros do policiamento comunitário rural 

(Tabela 6). Ademais, 100 % percebem a periodicidade quinzenal das visitas e patrulhamentos 

na região. Todos os entrevistados afirmaram que o contato com a polícia é realizado por meio 

dos telefones funcionais em posse dos agentes policiais e pelo contato com o COPOM do 

Batalhão. Dos entrevistados apenas um diz sentir insegurança. A Tabela 6 aponta a satisfação 

mais uniforme dos entrevistados. 

Entretanto, em termos de sentimento de segurança, as notas dadas pelos proprietários 

das pequenas, médias e grandes propriedades não foram tão elevadas quanto às notas dadas 

para a Patrulha Rural, sendo de, respectivamente, 67,7%, 63% e 76,7%. Neste cenário, 

constata-se a maior nota para o quesito sentimento de segurança para os proprietários das 

grandes propriedades vis-à-vis os médios e pequenos proprietários. 

Sob o ponto de vista que considera uma sociedade civil organizada, é possível 

entender que as redes sociais – grupos de aplicativos de mensagens instantâneas – seriam 

consideradas instrumentos para a deliberação e participação na elaboração, fiscalização e 

otimização de políticas públicas de segurança para uma região ou comunidade. Percebe-se 

como forma de movimento social organizado, de um agrupamento de pessoas com as mesmas 
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necessidades, como é o caso de segurança pública para o meio rural. Antunes (2019, p. 219) 

diz que “são considerados como sociedade civil movimentos sociais, organizações não 

governamentais, integrantes da academia, civis no exercício democrático, entre outras formas 

de agrupamento de cidadãos organizados no âmbito da sociedade”. 

Discutindo a violência no campo e as representações sociais, Ribeiro e Antunes-Rocha 

(2018, p. 244) definem que “a comunidade é um local e, também, uma expressão do 

envolvimento de sujeitos em uma vida comum, lugar de fazer junto, de se articularem em 

busca da solução para as violências colocadas à mostra e que afetam a todos”. Em alguns 

momentos, tal organização, facilitada pelo meio de comunicação comum (grupo de 

mensagens), articulam necessidades que não estão diretamente ligadas à segurança pública, 

mas que representam a necessidade social daquela comunidade local.  

A percepção por parte dos moradores do campo quanto à periodicidade dos 

patrulhamentos e/ou visitas, bem como o entendimento que o contato com os agentes policiais 

é facilitado pela rede de comunicação, demonstra a integridade do projeto desde sua 

implantação; principalmente pela manutenção e continuidade da filosofia de policiamento 

comunitário rural desenvolvido na região. Um diferencial percebido no estudo de caso de 

Catalão é continuidade das ações em que a atividade já faz parte do dia-dia dos 

moradores/produtores rurais. O protagonismo, a focalização territorial e a motivação de atores 

locais são posturas apontadas por Madeira e Rodrigues (2015) como fundamentais para a 

implantação e continuidade das políticas públicas. 

 

[...] baseia-se na produção de protagonismo, com a atribuição de determinadas 

responsabilidades pela decisão e pela condução dos processos às populações locais. 

Outra característica é a circunscrição da problemática e a focalização territorial, 

responsáveis pela motivação de atores locais, pela mobilização social e pela 

disseminação de novo padrão de expectativas (MADEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 

5). 

 

No caso específico de Catalão, o protagonismo foi pactuado de forma bilateral, 

Polícia Militar e comunidade rural. Tal característica é muito particular, pois a proposta 

institucional é que atores ligados aos produtores rurais, como associações e sindicatos, 

possam colaborar com a implantação do projeto.  

Quanto ao sentimento de confiança, Silva e Beato Filho (2013, p. 122) ressaltam que 

“pode fazer a polícia mais eficiente, pois propicia que os cidadãos reportem os crimes e 

cooperem para ajudar a solucioná-los”. Ademais, “a confiança também é um dos fatores que 

influenciam os registros criminais, pois minimiza o ônus do acionamento. Considera-se que o 
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acionamento à polícia seja uma decisão racional que o indivíduo toma levando em conta 

custos e benefícios” (SILVA; BEATO FILHO, 2013, p. 122). A preocupação em responder as 

solicitações dos moradores rurais com maior brevidade possível, é fator determinante para a 

geração de confiança daqueles assistidos pelas atividades de policiamento na região. 

 

2.4 Considerações finais 

 

O aumento dos registros dos crimes se dá principalmente pela proximidade dos 

estabelecimentos agropecuários ao meio urbano, sendo que quanto mais próximo dos centros 

urbanos, maior a quantidade de crimes. No município de Catalão, a maioria dos registros de 

ocorrências de furtos e roubos contra propriedades rurais está concentrada nas proximidades 

urbanas, principalmente no distrito sede que é a cidade de Catalão. 

Aliado a esse fator, estão vinculados o tamanho da propriedade e a atividade 

produtiva desenvolvida. As pequenas e médias propriedades são as que mais sofreram 

impactos na renda e nas atividades produtivas (redução), em torno de 57% dos vitimados. A 

maior concentração dos crimes de furtos se situou na região de predominância de pastagens, 

em propriedades da agricultura familiar, onde se tem maior número de estabelecimentos 

rurais; já a região de produção agrícola empresarial com maior concentração fundiária, o 

número de crimes contra o patrimônio é menor. 

As pequenas propriedades são as que mais sofreram os efeitos das ações criminosas, 

que reduzem investimentos e, em alguns casos, levaram os produtores ao encerramento da 

atividade produtiva rural; quanto ao sentimento de insegurança (medo), a metade dos 

entrevistados se sentem inseguros no meio rural. Em propriedades maiores, os prejuízos e/ou 

efeitos econômicos, na maioria dos casos, não foram significativos para impactar ou encerrar 

a produção/comercialização. Entretanto, os efeitos psicológicos da violência criminal 

incomodam tanto pequenos e médios como grandes produtores. 

Não obstante, os entrevistados se mostraram satisfeitos com as atividades da Patrulha 

Rural, sendo que a satisfação média ficou em 91%. A satisfação dos assistidos por uma 

política pública de segurança em uma região pode representar um dos quesitos para se medir 

sua eficiência. Entrementes, isto não é suficiente para atribuir como eficaz a atuação policial.  

Em suma, o uso da informação geográfica (coordenadas) pelos agentes da Polícia 

Militar favorece a localização de ambientes onde aconteceu ou está acontecendo um crime, 

devido ao cadastro prévio das propriedades. A partir da informação de que um crime está 
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acontecendo, chegar ao local do fato é muito importante, principalmente na zona rural, visto 

que a agilidade e a presença policial no ambiente podem ser significativas em termos de 

resolução do problema. Isto pode, em alguns casos, cessar o prosseguimento do crime ou 

ainda prender os criminosos, além da possibilidade de recuperação dos bens subtraídos. A 

informação que versa sobre a concentração de ocorrências de crimes em determinados 

ambientes é importante para a elaboração de políticas públicas de segurança (Polícia Civil e 

Militar), com o devido direcionamento de recursos humanos e tecnológicos para a região mais 

sensível à criminalidade. 

O contexto histórico da atividade de policiamento comunitário rural no município de 

Catalão possibilita compreender que o envolvimento da comunidade rural com esse tipo de 

policiamento foi gradativamente sendo construído, justamente pelo ganho de confiança nas 

atividades da segurança pública junto aos residentes rurais. Fatores como continuidade das 

ações preventivas e repressivas, as visitas regulares nas propriedades/regiões, a comunicação 

em tempo real por meio de aplicativo de mensagens, as respostas satisfatórias aos eventos 

criminais e o perfil adequado dos agentes policiais, foram significativos para a aceitação e a 

satisfação com as atividades policiais da Patrulha Rural Georreferenciada.  

Resta, contudo, melhorar as percepções em termos de sentimento de segurança entre 

as classes dos proprietários rurais, haja vista a observação da maior nota para este tipo de 

sentimento constatada para os proprietários das grandes propriedades, em cotejo com os 

médios e pequenos proprietários (relativamente menos seguros). Com efeito, citando Santos e 

Kassouf (2013), sabe-se que à medida que cresce a riqueza, aumente-se o risco da 

vitimização. Entretanto, o crescimento da riqueza e das propriedades enseja também maiores 

investimentos em mecanismos de segurança privada por parte dessas pessoas, influenciando 

no sentido contrário da chance de vitimização. 
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3. ROUBOS E FURTOS CONTRA PROPRIEDADES RURAIS EM CRISTALINA-

GO: ANÁLISE SOBRE OS BENS SUBTRAÍDOS, PERDAS PATRIMONIAIS E 

CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS CONTRA AS PROPRIEDADES RURAIS 

 

 

RESUMO 

 

O crime contra o patrimônio em zonas rurais pode comprometer as condições para o 

desenvolvimento rural de produtores por subtrair bens de importância para os meios de vida e 

para as condições de produção agropecuária. Pensando nisso, o objetivo deste estudo é 

descrever e analisar os crimes de furtos e roubos contra propriedades rurais no município 

goiano de Cristalina, que apresentou maior índice de roubos no estado em 2017 e 2018. Nessa 

perspectiva, esta investigação propõe: (1) descrever e comparar os crimes de roubos e furtos 

em Cristalina; (2) quantificar, classificar e descrever as perdas patrimoniais dos bens 

subtraídos no roubo e no furto; (3) descrever as condições e as circunstâncias em que 

ocorreram o roubo e o furto e seu impacto nos produtores rurais. A pesquisa foi feita a partir 

dos registros de atendimentos integrados (boletins de ocorrências) dos crimes de roubo e furto 

contra propriedades rurais no município de Cristalina nos anos de 2017 e 2018. Os resultados 

demonstram que: 1 – no roubo, a subtração de bens específicos, como veículos, armas de fogo 

e celulares ocorreu em maior número, enquanto nos furtos, bens como transformadores de 

energia e bens vinculados diretamente à produção agropecuária são em maior quantidade; 2 – 

as perdas patrimoniais são maiores nos furtos, realçadas pela subtração de transformadores de 

energia, máquinas agrícolas e animais, principalmente bovinos; 3 – as condições e 

circunstâncias do roubo caracterizam pela agressividade e o número de autores (média de 3); 

já no furto, o modo de operação da subtração de transformadores é algo representativo. 

Conclui-se que os crimes rurais apresentaram incidência de perda patrimonial relativamente 

alta para o produtor, comprometendo potencialmente suas condições de vida e sua atividade 

produtiva, tanto no roubo como no furto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Criminalidade. Patrimônio. Produção rural. Vitimização. 

 

 

ABSTRACT 

 

Crime against property in rural areas can compromise farmer’s development conditions given 

to the losses of goods that are fundamental either for their livelihoods or for agricultural 

production. The aim of this study is to describe and analyze the crimes of theft and robbery 

against rural properties in Cristalina, the municipality in the Brazilian state of Goiás with the 

highest rate of robberies in 2017 and 2018. Specifically, we seek to: 1. Describe and compare 

the crimes of robberies and thefts, 2. Quantify, classify and describe the property losses, 3. 

Describe the circumstances of the crimes and their implications for the victims. The research 

is based on the records of policy integrated assistance (report of occurrences) on crimes of 

theft and robbery against rural properties in the municipality of Cristalina for the years 2017 

and 2018. Results reveal that: 1. For theft, the subtraction of goods such as vehicles, firearms 

and cell phones, occurred in greater numbers, whereas for robbery, goods such as energy 

transformers and goods directly linked to agricultural production are in greater quantity. The 

theft / robbery ratio in Cristalina is 32%, while the average verified in the state of Goiás for 

the same period is 10%; 2. Property losses are greater in thefts, highlighted by the subtraction 

of energy transformers, agricultural machinery and animals, mainly cattle; and 3. Regarding 
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the crime circumstances, in robbery, aggressiveness and the number of perpetrators (average 

of 3) were characteristic; whereas in the case of theft, the discrete mode of operation in 

subtracting transformers was more representative. It is concluded that rural crimes had a 

relatively high impact on property loss for the producers, potentially compromising their 

livelihoods as well as their agricultural production. 

 

KEYWORDS: Crime. Patrimony. Rural production. Victimization. 

 

 

3.1 Introdução 

 

Dados da Gerência do Observatório de Segurança Pública (GEOSP) – da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de Goiás, nos anos de 2017 e 2018, informam que foram 

registrados 892 roubos e 8.968 furtos contra propriedade rurais no estado (GEOSP, 2019). O 

município de Cristalina foi o mais afetado pela criminalidade rural em termos da quantidade 

de roubos, ficando em primeiro lugar em termos de registros dessa modalidade criminosa e 

vigésimo quarto quanto ao número de furtos. No município, foram registradas 53 ocorrências 

de roubos e 111 furtos, o que representa 6% e 1,2% respectivamente do total do estado 

(GEOSP, 2019).  

Os dados do Instituto Mauro Borges (IMB, 2016, p. 2) mostram que “Cristalina é a 

décima maior economia de Goiás, com participação relativa de 1,2% no PIB estadual, sendo a 

agropecuária o principal setor de sua economia”. Nesse município a agricultura é 

diversificada, sendo considerado o maior produtor do estado de trigo, sorgo, feijão, batata-

inglesa, cebola, alho e tomate; o segundo maior produtor de algodão herbáceo; e terceiro 

maior produtor de milho, soja e café. Um terço dos empregos em Cristalina está no setor da 

agropecuária, seguido do comércio com 19,4%. O município está localizado na mesorregião 

Leste Goiano, na microrregião do Entorno de Brasília (IMB, 2016). 

Para Shikida e Oliveira (2012, p. 102), “É praxe acreditar que, ao resolver os 

problemas econômicos e sociais de uma região, resolvem-se também os problemas da 

violência”. Esses autores postulam ainda que “[...] a ideia de que fatores socioeconômicos são 

as causas da criminalidade leva à formulação de políticas que atuem no sentido de uma 

reforma social”. Nesse contexto, locais desenvolvidos economicamente oportunizam ações 

criminosas que envolvam transferência de renda ou de patrimônio por meio de condutas 

ilícitas, como é caso do furto e do roubo.  

Os crimes contra o patrimônio são o furto, o roubo, a extorsão, a usurpação, o dano, a 

apropriação indébita, o estelionato e a receptação. Nos anos de 2017 e 2018, os crimes contra 
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o patrimônio mais recorrentes contra propriedades rurais, no Estado de Goiás, foram o furto e 

o roubo. 

Enquanto o furto é praticado no oculto (sem que alguém presencie o ato), o roubo é 

caracterizado pela violência ou a grave ameaça no momento da subtração, ou seja, a(s) 

pessoa(s) terá(ão) sua integridade física ou psicológica violada. 

Cohen e Felson (1979) dizem que os crimes patrimoniais são praticados tendo em 

vista o bem pretendido pelos criminosos, as condições das vítimas e as condições do ambiente 

onde ocorrerá o fato delituoso: 

 

As atividades legítimas de rotina geralmente fornecem os meios para cometer ofensas 

ou para se proteger contra pessoas que o fazem, mas também fornecem aos infratores 

alvos adequados. A adequação do alvo provavelmente refletirá itens como valor (ou 

seja, conveniência material ou simbólica de um alvo pessoal ou propriedade para os 

infratores), visibilidade física, acesso e a inércia de um alvo para o tratamento ilegal 

pelos infratores (incluindo o tamanho, peso, portabilidade) ou características de 

trancamento da propriedade que inibem sua remoção e a capacidade das vítimas 

pessoais a resistirem aos ataques com ou sem armas (COHEN; FELSON, 1979, p. 

591) – tradução feita pelo autor. 

 

Isto posto, o objetivo deste estudo é analisar os crimes de roubos e furtos cometidos 

contra propriedades rurais no município de Cristalina, suas implicações para perdas 

patrimoniais e, consequentemente, sobre os meios de vida e de produção dos agricultores, 

calculando as perdas patrimoniais contra as propriedades rurais. 

Como objetivos específicos, busca-se: 1. descrever e comparar os registros de roubos e 

furtos, assim como também definir os bens subtraídos em maior quantidade e sua vinculação 

com a atividade produtiva; 2. quantificar, classificar e descrever as perdas patrimoniais para 

os produtores rurais no roubo e no furto; e, 3. descrever as condições e as circunstâncias em 

que ocorreram os crimes, a partir dos relatos das vítimas quanto aos bens intentados pelos 

autores do roubo na propriedade, a quantidade de autores na ocorrência do fato, a violência 

empregada e os dias da semana com maior incidência. 

 

3.2 Metodologia 

 

O levantamento documental foi realizado por meio da análise dos dados 

disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (GEOSP, 2019). Os 

números dos registros de ocorrências de crimes de roubos e furtos contra propriedades rurais 
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nos anos de 2017 e 2018, em Goiás, foram disponibilizados pela Gerência do Observatório de 

Segurança (GEOSP, 2019). 

Fez-se a sistematização da quantidade de registros nos anos de 2017 e 2018 no 

município de Cristalina. Os dados apresentados são aqueles provenientes de registros em 

unidades policiais, seja na Polícia Militar ou na Polícia Civil. Extraiu-se dos Registros de 

Atendimento Integrado (RAI), da Plataforma de Sistemas da Secretaria de Segurança Pública 

os bens subtraídos, o valor aproximado informado pela vítima ou estimado pelo autor desta 

pesquisa, a motivação inicial da incursão criminosa na propriedade, a intensidade da violência 

empregada e a quantidade de autores; além das informações quanto à recuperação dos bens 

pela intervenção policial.  

A maioria dos registros não possui informações do valor aproximado do bem(s) 

subtraído(s). Para os bens que as vítimas não definiram o valor aproximado, foi realizada 

pesquisa em lojas virtuais, por telefone e também presencial nos comércios que vendem os 

produtos indicados nos registros. Ressalta-se que a atribuição de valores não levou em 

consideração marcas, modelos específicos, quando não informado na ocorrência policial. No 

caso dos animais, quando não informada a raça, atribuíram-se valores médios para os bens 

subtraídos. 

O trabalho descreve e analisa os registros dos delitos patrimoniais contra propriedades 

rurais no recorte temporal e espacial da pesquisa. Os dados foram processados a partir dos 

bens subtraídos no furto e no roubo. Buscou-se, ainda, as condicionantes presentes nos relatos 

das vítimas que direcionam para a elaboração de padrões de comportamentos dos criminosos, 

que predizem algumas variáveis que compõem o delito e tenha vinculação com perdas 

patrimoniais da produção agropecuária. 

 

3.3 Resultados e discussão 

 

3.3.1 Roubos e furtos contra propriedades rurais em Cristalina 

 

A Figura 9 indica os municípios, as mesorregiões do estado e as quantidades dos 

crimes de roubos nas localidades.   
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Figura 9 – Mapa dos roubos cometidos contra propriedades rurais em 2017 e 2018 

 
Fonte: Elaborado por Lana Teixeira (LAPIG-UFG, 2020) com dados da GEOSP (2019). 

 

Em Cristalina, nos anos de 2017 e 2018, foram registrados 53 roubos e 111 furtos 

contra propriedades rurais. Em relação ao crime de roubo, os registros locais divergem da 

relação estadual no mesmo período, quando a média dos roubos é de 10% comparado aos 

furtos, no município a relação é de 32% (GEOSP, 2019). 

 

3.3.1.1 Bens subtraídos no roubo e no furto  

 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o Censo 

Agropecuário 2017 aponta que no município existem 1.763 estabelecimentos agropecuários. 

Dessa forma, a porcentagem total de propriedades vitimadas é de 9%, sendo 3% vítimas de 

roubo e 6% de furtos. O Quadro 3, a seguir, descreve os bens subtraídos no roubo; indica à 

subtração de bens diversos, bens vinculados à produção agropecuária (equipamentos, 

ferramentas, máquinas agrícolas, defensivos) e bens relacionados ao “suporte” para essa 

produção (eletrodomésticos e utensílios domésticos que compõem a habitação do produtor 

rural ou dos seus colaboradores). Além dos bens de relação com a habitação, bens ligados à 

segurança e ao meio de transporte são alvos dos criminosos, como as armas de fogo e os 

veículos. O Quadro 3 aponta, ainda, os bens subtraídos com violência ou grave ameaça dos 

produtores rurais em Cristalina.  



 

74 

 

Quadro 3 – Bens roubados em propriedades rurais em Cristalina nos anos de 2017 e 2018 

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS 

DIVERSOS 
ELETRODOMÉSTICOS 

Aparelho de solda 4 Aparelho de som 2 

Compressor 1 DVD 1 

Motor bombas 1 Forno elétrico 1 

Motor serra 5 Impressora 1 

Pistola de vacina 1 Máquina de lavar  3 

Roçadeira 4 Micro-ondas 2 

Selas (arreios) 1 Notebook 3 

ANIMAIS Tablet 2 

Aves (galinhas e patos) 83 Televisor 26 

Bovinos 21 OBJETOS PESSOAIS 

Suínos abatidos 27 Câmera fotográfica 1 

PRODUTOS AGRÍCOLAS Celular 71 

Defensivos agrícolas (litros/kg) 1.143 GPS 1 

MÁQUINÁS AGRÍCOLAS Relógios 2 

Trator 5 Violão 2 

DINHEIRO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

Real 9.520,00 Botijão de gás 11 

VEÍCULOS Caixa de ferramentas 3 

Veículos diversos 16 ARMAS 

Retroescavadeira 1 Armas de fogo 29 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da GEOSP (2019). 

 

Em Cristalina, dos 53 registros de roubos contra propriedades rurais no município, 

21 (40%) tiveram bens subtraídos relacionados à produção e aos insumos ou implementos 

agropecuários. Os demais registros apontam a subtração dos bens como: eletrodomésticos, 

objetos pessoais, utensílios domésticos, veículos e armas. Os destaques percebidos são para o 

elevado número de armas de fogo (29), veículos (16) e aparelhos celulares (71). Esses bens 

em alguns registros foram subtraídos juntos com algum insumo, implemento ou produção 

agropecuária, conforme mostra o Quadro 3. 

O roubo de armas de fogo e, principalmente, veículos se revela como uma realidade 

bem particular na zona rural do município de Cristalina, quando comparado com os demais 

municípios do estado. Os dados apontam que a quantidade desses bens subtraídos sugere a 

existência de organizações criminosas que atuam na região. A atuação dessas organizações 

exige articulações com segmentos ou mercados na sociedade para a receptação dos bens, para 

futura revenda ou desmonte no caso dos veículos. 

Soares (2006) define as organizações criminosas como uma praga, que afeta 

principalmente os mais vulneráveis. 

 

Há investimentos criminosos significativos em roubos e furtos de carros e cargas, 

ambas as modalidades exigindo articulações estreitas com estruturas de receptação, 

seja para revenda, desmonte ou recuperação financiada. Há uma praga que corrói a 

confiança e propaga o medo nas cidades: os assaltos, nos bairros e, sobretudo, no 
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centro das cidades, dos quais ninguém está livre, mas que afetam com maior 

frequência e covardia os idosos (SOARES, 2006, p. 96). 

 

A conexão de matrizes criminais que articula o tráfico de armas e drogas são 

gerenciadas por organizações criminosas. Define como um mercado promissor, que se 

dissemina como um meio econômico de vida, instala-se em um território e ameaça 

comunidades (SOARES, 2006). 

No Quadro 4 se percebe em quase todas as seções maior diversidade e quantidade 

dos bens subtraídos no furto, com destaque para a elevada quantidade de bovinos, sete vezes 

mais que no roubo. 

Quadro 4 – Bens furtados em propriedades rurais em Cristalina nos anos de 2017 e 2018 
EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS 
QTD ELETRODOMÉSTICOS QTD ANIMAIS QTD 

Arames (m) 1.500 Antena parabólica 2 Aves vivas 87 

Baterias 4 Aparelhos de som 9 Bovinos vivos 147 

Betoneira  1 DVD 1 Bovinos abatidos 12  

Caixa de ferramentas 7 Fogão 4 Cães 2 

Carrinho de mão 4 Forno elétrico 1 Equinos 5 

Compressor 1 GPS 1 Ovinos 12 

Fios Elétricos (m) 1.560 Máquina de lavar 5 Suínos 4 

Furadeira 7 Micro-ondas 4 PRODUTOS AGRÍCOLAS 

Lavadora de pressão 1 Notebook 4 Defensivos Agrícolas (litros/kg) 1.344 

Lixadeira 3 Roteador 4 MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

Máquina solda 3 Sistema monitoramento  2 Tratador de sementes 1 

Motor bomba 7 Televisor 8 Trator 7 

Motor de ordenha 1 Vídeo game 1 Retroescavadeira 1 

Motor elétrico 5 UTENSÍLIOS  OUTROS BENS 

Motosserra 6 Balança 1 Alho (kg) 240 

Pistola de vacina 4 Botijão de gás 9 Cabos de cobre pivô (m) 525 

Pulverizador 2 Facas 8 Canoa 1 

Roçadeira 2 OBJETOS PESSOAIS Estacas (cerca de arame) 450 

Selas (arreios) 5 Berrante 1 Motor de popa 4 

Serra elétrica 2 Celular 12 Motor de pivô 1 

Telha de amianto 6 Relógios 1 Pneus (diversos) 7 

ARMAS Violão 1 Pneus (pivô) 18 

Arma de fogo 3 DINHEIRO Queijo 100 

Arma de pressão 2 Real                                                3.550,00 Transformador de energia 22 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da GEOSP (2019). 

 

Outros bens subtraídos na região, considerados de alto valor e em quantidade 

relativamente grande, foram: os fios elétricos (1.560 m); arames (1.500 m); defensivos 

agrícolas (1.344 litros/kg); cabos de cobre dos pivôs (525 metros); transformadores de energia 

(22) etc. Embora tenha ocorrido apenas 1 motor de pivô furtado e 7 tratores, estes são de 

grande valor econômico. Observa-se que esses bens furtados estão vinculados à produção 

agrícola. 
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3.3.2 Perdas patrimoniais no roubo e no furto contra propriedades rurais em Cristalina 

 

O Quadro 5 qualifica e quantifica os bens subtraídos no roubo, bem como os valores aproximados informados pelas vítimas, ou valor 

estimado da perda financeira pelo residente, trabalhador ou produtor rural. 

Quadro 5 – Perdas patrimoniais no roubo 

BENS SUBTRAÍDOS RELACIONADOS A INSUMOS, IMPLEMENTOS OU PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (21 Registros) 

Classificação 

dos bens 

Registros 

(RAI) 

Quantidades Valor aproximado 

(estimado) em R$ 

Equipamentos 

Ferramentas 

2612942 1 roçadeira, 1 motosserras, 3 botijões de gás, uma sela (arreio), acessórios de selaria e utensílios 

domésticos 

2.500,00 

3564273 1 roçadeira, 1 DVD, 3 botijões de gás, 1 maquita, 3 motosserras, R$1.000,00 4.900,00 

3854499 2 aparelhos de solda, uma bomba d’agua, 2 motosserras, 1 espingarda 20 4.100,00 

3989370 1 Pistola de vacinar gado 200,00 

4136537 1 aparelho de solda, 3 armas de fogo e 2 armas de pressão 6.300,00 

6646166 1 compressor, 1 botijão de gás, 1 celular, 1 TV 2.200,00 

6728616 1 Compressor, 3 TV, 1 veículo, 3 celulares Recuperados 

intervenção polícia 

6751980  1 roçadeira, 1 lava-jato, e extensão de energia, par de alianças de ouro, 2 televisores 2.700,00 

Total 20.200,00 

Animais: 

Bovinos 

Suínos e aves 

2259526 18 cabeças de gado 32.000,00 

3151398 2 celulares, R$200,00 e mataram um bezerro no curral 1.900.00 

7306537 1 bovino abatido 1,500,00 

5221514 3 suínos abatidos, 1 TV 1.300,00 

5474016 2 suínos, R$800,00, 1 TV, 3 celulares, 1 roçadeira, 1 câmera fotográfica, 1 DVD, e 1 aparelho 

som 

5.100,00 

7026710 2 suínos, 23 galinhas, 1 celular e 1 TV 5.660,00 

7233732 20 suínos, 60 galinhas, 1 TV, 1 celular, 1 botijão de gás 6.500,00 

Total 53.960,00 

Defensivos  3707500 88 litros CIMOX, 66 un DICARZOL, 9 un RECOP 25 kg 1 moto e 1 automóvel  40.500,00 
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Agrícolas 4988599 50 kg APPROVE da IHARA, 80 lts BAZUCA da ROTAM, 40 kg ORTHENE da ARYSTA 14.700,00 

Total 55.200,00 

Tratores 4114110 TRATOR AGRALE, mais ferramentas, mantimentos, 2 botijões de gás. O trator foi abandonado 

pelos criminosos 

Recuperada 

Abandonada 

5388220 Trator 4x4 85cv 4cl MASSEY FERGUSSON. Registro equivocado, foi furto  28.000,00 

5388220 Subtraíram cerca de 8 aparelhos celulares e dois tratores de marca John Deere modelo 7500 e 

modelo 7505 

Recuperados 

abandonados 

8361114 Trator VALTRA A950F 4X4 ano e modelo 17/17 R$159.800,00 

Total 187.800,00 

BENS SUBTRAÍDOS SEM RELAÇÃO DIRETA COM INSUMOS, IMPLEMENTOS OU PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (32 Registros) 

Bens diversos 2485907/2885191/3014086/3057965 

3102683/3400158/3534054/3780060 

4112919/4165419/4708882/4829830 

6215862/5158800/5164255/5354145 

5471895/5482428/5573517/7282771 

8812546 

ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS: 12 TV, 2 

notebooks, 2 violões, 1 forno elétrico, 1 micro-ondas, 1 impressora, 1 

aparelho de som, 1 lavadora, 3 botijões de gás 

R$11.750,00 

ARMAS DE FOGO:14 (3 fuzis) R$40.000,00 

VEÍCULOS: 8, sendo 4 Fiat UNO, 2 S10, 1 Gol 2009 e 1 Ford 

F4000.  

R$156.000,00 

CELULAR: 46 R$23.000,00 

DINHEIRO: 7.520,00 R$7.520,00 

Total 238.000,00 

Bens 

recuperados 

por 

intervenção 

policial ou 

abandonados 

2583880 2 veículos (motocicletas), 2 celulares, 2 armas de fogo Recuperados  

3486689 2 motocicletas, 2 armas Recuperadas 

4943574 Sem informações sobre o evento  

5079248 1 veículo Gol 2013 e 1 celular Abandonado 

5482428 

 

1 camionete S10, 3 celulares, 1 arma de fogo, R$600,00, 1 Tablet, 2 Notebooks,  Intervenção polícia 

Registros 

equivocados  

3879570 1 arma de fogo Equivocado furto 

4143534 1 Retroescavadeira 

*Foi na zona rural, não contra propriedade rural 

 

4717392 Sem informações sobre o evento  
 Fonte: Elaborado pelo autor com dados da GEOSP (2019).   
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O Quadro 6 qualifica e quantifica os bens subtraídos de forma agrupada nas 111 ocorrências de furtos, bem como os valores informados 

pelas vítimas ou estimados no estudo. 

Quadro 6 – Perdas patrimoniais no furto 
Classificação  Quantidades  Valor aproximado em R$ 

Equipamentos 

Ferramentas 

Baterias, betoneira, caixas de ferramentas, carrinho de mão, compressor, furadeira, lavadora de pressão, 

lixadeira, máquina de solda, motor bomba, motor de ordenha, motor elétrico, motosserra, pistola de 

vacina, pulverizador, roçadeira, selas (arreios), serra elétrica, telhas de amianto 

72 26.120,00 

Arames e fios elétricos (metros) 3.060 2.780,00 

Total  28.900,00 

Animais Aves 87 1.740,00 

Bovinos vivos (147) e abatidos (12) 147 273.300,00 

Equinos (5); Ovinos (12); Suínos (4) 5 11.800,00 

Total 286.840,00 

Defensivos  

agrícolas 

300 litros de Frowcide, 500 kg de Sialex e 300 litros Fox da BAYER.  1.100 249.300,00 

Regent da BASF (48 kg); Roundup (100 kg) 48 26.160,00 

 Total 275.460,00 

Máquinas 

agrícolas 

Trator marca Agrale bx 6.150 1 Recuperado/abandonado 

Trator Valtra mod. 125i 1 118.000,00 

Trator John Deere 7515 1 70.000,00 

Trator New Holland tm 7040 1 174.000,00 

Trator Valmet 980 4x4 ano 1986 1 40.000,00 

Trator New Holland 7630 2 Recuperado polícia 

Total 402.000,00 

Eletrodomés-

ticos 

Antena parabólica (2), aparelho de som (9), dvd (1), fogão (4), forno elétrico (1), gps (1), máquina de 

lavar (5), micro-ondas (4), notebook (4), roteador internet (4), sistema de monitoramento (2), televisão 

(8), vídeo game (1) 

46 

itens 

24.360,00 

Utensílios dom. Balança (1), botijão de gás (9), facas (8) 18 1.210,00 

Objetos Pessoais Berrante (1), Celular (12), relógio (1), Violão (1) 15  6.450,00 

Outros bens Alho (240 kg), cabos de cobre pivôs (525 m), canoa (1), estacas (450), motor de popa (4), pneus diversos 

(7), queijo (100), reboque-carretinha (1) 

17 39.240,00 

Transformadores de energia (22), motor de pivô (1), pneus pivôs (18) 41 453.000,00 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da GEOSP (2019). 
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É possível perceber nos registros (RAIs) que máquinas agrícolas (tratores), defensivos 

e animais são, respectivamente, as maiores perdas patrimoniais para o produtor no roubo. Os 

bovinos são os bens de maior valor entre os de animais subtraídos. Como a produção no 

ambiente rural possui relação com a habitação, com o meio de transporte e com a segurança 

particular, não se pode desconsiderar a subtração dos bens desses grupos patrimoniais. Em 

alguns registros, observa-se a subtração dos bens vinculados à produção agropecuária e na 

mesma ação a subtração de eletrodomésticos, objetos pessoais ou veículos. Os veículos, as 

armas de fogo e os objetos pessoais (celulares) são os que apresentam maior perda financeira. 

Em relação aos furtos, destaca-se a quantidade de transformadores de energia, 

patrimônio com características técnicas que, de acordo com os relatos das vítimas variam de 

R$15.000,00 a R$50,000,00. Além dos transformadores, das máquinas agrícolas, dos 

defensivos e dos animais, principalmente bovinos, são os bens de maior valor. Os crimes 

patrimoniais adquirem formatação ou modo de operação conforme a região, bem como os 

bens que o(s) criminoso(s) têm interesse.  

 

3.3.3 Circunstâncias em que ocorreram os roubos e os furtos 

 

3.3.3.1 Circunstâncias e características do roubo 

 

O roubo difere do furto justamente pelo fato de haver o emprego da violência e da 

grave ameaça. A quantidade de autores para a persecução criminal é muito importante, pois 

vai incidir em causas de aumento de pena. 

No Quadro 7, alguns relatos das vítimas sobre a quantidade de autores e a 

agressividade deste durante a ação delituosa caracterizam esse tipo de ação criminosa contra o 

patrimônio. 
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Quadro 7 – Quantidade de autores e a agressividade empregada, conforme relatos de algumas 

vítimas 

RAI 
RELATOS DE ALGUMAS VÍTIMAS SOBRE A QUANTIDADE DE 

AGRESSORES E A VIOLÊNCIA EMPREGADA 

2583880 “[...] relataram que os autores chegaram na fazenda por volta das 13h00min 

pedindo água para beber e combustível para uma moto, eram quatro 

indivíduos, em seguida dois deles com armas em mãos anunciaram o roubo, 

amarraram as vítimas, deram tiros dentro da residência, comeram, 

quebraram o telefone e vieram a subtrair uma moto de cor prata, não sabem 

informar a placa, um revólver calibre 32 pertencente ao genitor”. 

2612942 “Em seguida, o caseiro foi avisar para sua esposa acerca do ocorrido, momento 

em que foi abordado por quatro indivíduos municiados com arma de fogo. 

Informa que os indivíduos amarraram o caseiro e sua esposa”. 

3014086 “A comunicante afirma que quatro indivíduos, sendo um deles armado com 

uma espingarda, arrombaram a porta dos fundos da casa na Fazenda 

3057965 “[...] segundo a vítima, 3 indivíduos chegaram em sua residência com os 

rostos encobertos por camisas amarradas no rosto, momento em que 

anunciaram se tratar de um roubo, disse o mesmo que 2 dos indivíduos 

portavam facas e 1 portava uma arma semelhante”. 

3102683 “[...] que 5 (cinco) indivíduos armados com arma de fogo tipo “revolver” 

não sabendo os calibres, chegaram em um veículo de marca 

TOYOTA/COROLA de COR PRATA empunhado as armas e bastante 

alterados vindo subtrair o veículo de marca. Contudo, deslocamos com 

brevidade ao local aproximadamente 10 km encontramos com as vítimas [...] 

entre outras, com crianças ao colo desesperados pelo que ocorreu relata que os 

autores haviam rendido suas famílias por volta das 16hs, quando estavam 

em uma área coberta comemorando o dia das mães com suas famílias e 

vizinhos da propriedade, sendo agredidos com tapas no rosto. Segundo 

informações das Testemunhas/Vítimas [...] entre outras, os autores muitos 

agressivos com arma de fogo em punho os levaram juntamente com (7) 

crianças menores de idades em um comodo “quarto” vindo a trancá-los”.  
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da GEOSP (2019). 

 

O roubo está previsto no Artigo 157 do Código Penal Brasileiro (CPB) (BRASIL, 

1940). No seu caput descreve a prática criminosa onde se destaca a subtração da coisa alheia 

móvel mediante grave ameaça ou violência.  

Artigo 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência: Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.  

 

A descrição contida no parágrafo 1º do Artigo 157 do CPB é providencial para o 

estudo, visto que os relatos das vítimas (Quadro 7) nos registros apontam para essa prática em 

vários registros. 
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 § 1º – Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega 

violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do 

crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro (BRASIL, 1940). 

 

O Quadro 7 também demonstra que a maioria dos roubos são cometidos, em média, 

por 3 indivíduos. Da análise de todos os relatos das vítimas de roubos, concluiu-se que 20 

vítimas informaram que o crime foi cometido por 3 indivíduos, 19 que foi por 4 ou mais e 14 

por 1 ou dois criminosos. Nesse tocante, em caso de determinação da autoria, a polícia 

consegue prender ou apontar os autores. No processo penal:  

  

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: II – se há o concurso de 

duas ou mais pessoas; III – se a vítima está em serviço de transporte de valores e o 

agente conhece tal circunstância; IV – se a subtração for de veículo automotor que 

venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; V – se o agente 

mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade; VI – se a subtração for 

de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, 

possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego; VII – se a violência ou grave 

ameaça é exercida com emprego de arma branca (BRASIL, 1940). 

 

Nesse mesmo parágrafo da Lei, a restrição da liberdade, prevista no inciso V, é 

percebível na maioria das ocorrências de roubo contra propriedades rurais, quando os 

criminosos amarram as vítimas ou trancam em algum cômodo da residência. Ainda nesse 

parágrafo traz a previsão da subtração do veículo automotor que pode ser transportado para 

outro estado ou para o exterior. O transporte para Minas Gerais adquire uma probabilidade 

maior, visto que Cristalina faz divisa com o estado. 

Beato Filho, Peixoto e Andrade (2004) ressaltam que para um crime (ato predatório) 

ocorra é necessária a convergência de três elementos no tempo e no espaço. 

 

Para que um ato predatório ocorra é necessário que haja uma convergência no tempo e 

no espaço de três elementos: ofensor motivado, que por alguma razão esteja 

predisposto a cometer um crime; alvo disponível, objeto ou pessoa que possa ser 

atacado; e ausência de guardiões, que são capazes de prevenir violações (BEATO 

FILHO; PEIXOTO; ANDRADE, 2004, p. 55). 

 

Os três elementos podem ser analisados em separado para elucidar o favorecimento 

que o ambiente possibilita. Quanto ao ofensor motivado e alvo disponível, Costa (2016, p. 55) 

aponta que as propriedades localizadas no espaço rural, em função de atividades relacionadas 

com o agronegócio, “[...] vêm se transformando em verdadeiras empresas de variados portes, 

com grande concentração de renda e armazenamento de bens, equipamentos, ferramentas, 

veículos, produtos e outros recursos tecnológicos que despertam a cobiça dos criminosos”. 
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Já o elemento ausência de guardiões se verifica pelo fato de a dificuldade estatal 

conseguir se mostrar ostensivamente no espaço geográfico rural, devido a sua grande extensão 

territorial. Diante da ausência estatal no quesito segurança, muitos residentes e produtores 

rurais possuem armas de fogo com o objetivo de se protegerem, fato que também gera 

interesse de criminosos. O Quadro 8 demonstra, pelos relatos de algumas vítimas, a 

motivação de alguns criminosos na propriedade. 

 

Quadro 8 – Relatos de algumas vítimas sobre a motivação inicial da incursão 

criminosa na propriedade 
Ite

m 
RAI RELATOS DAS VÍTIMAS 

1 3102683 

 

“[...] estes não satisfeito danificaram toda a casa, portas, vidros e janelas e sempre 

perguntando se tinham armas e todo o tempo agressivo com as vítimas”. 

2 3486689 “[...] com a própria arma de fogo, com ameaças de morte foi obrigado a mostrar 

onde tinha as armas de fogo de propriedade de seu pai”. 

3 3879570 “[...] os quais lhe amarraram em uma viga de madeira e passaram a vasculhar a 

casa à procura de valores, armas e bens que pudessem ser subtraídos”. 

4 3989370 “[...] após amarraram as vítimas jogando-as ao chão, gritando a todo tempo que 

iriam mata-las (vítimas sempre em grave ameaça) se não informassem onde se 

encontrava armas e o dinheiro e que segundo os autores tinham informações 

que nesta fazenda teriam armas e dinheiro guardados”. 

5 4112919 “[...] as vítimas alegaram que os autores após anunciarem o roubo, efetuaram 

diversos disparos de arma de fogo nas proximidades da residência e queriam 

armas e objetos de valor”. 

6 4165419 “[...] que referidos ladrões, anunciaram um assalto, rendendo as vítimas de 

maneira truculenta/agressiva, efetuando diversos disparos de arma de fogo, dentro 

da casa e fora, perguntando por armas de fogo”. 

7 5388220 “[...] quando retornaram para a sede da fazenda foram abordados por dois 

assaltantes que anunciaram o roubo, perguntaram se havia armas na fazenda e 

dinheiro”. 

8 5573517 “[...] a todo momento os CRIMINOSOS exigiam dinheiro e armas de fogo, 

mediante ameaça de morte”. 

9 6215862 “[...] que os meliantes anunciaram o assalto, onde perguntaram se na fazenda 

havia arma de fogo”. 

10 8812546 “Em ato contínuo os BANDIDOS amarraram a VÍTIMA, onde permaneceu dentro 

do caminhão, juntamente com os CRIMINOSOS, os quais perguntavam por 

armas de fogo”. 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da GEOSP (2019). 

 

No roubo, pelas circunstâncias que se perfaz a ação criminosa, em alguns casos gera a 

possibilidade de a vítima acionar e contribuir com informações acerca das características dos 

criminosos para a polícia. No Quadro 5 é possível perceber que em seis casos a intervenção da 

polícia possibilitou a recuperação dos bens subtraídos, principalmente veículos e máquinas 

agrícolas, evitando a perda financeira. No furto, foram recuperadas 3 máquinas agrícolas 



 

83 

 

(tratores) de um total de 7 tratores, pela intervenção da polícia ou pela desistência dos 

criminosos. 

A atividade preventiva da polícia, na maioria das vezes, não é percebida pela 

comunidade local, mas em um dos casos a vítima percebeu que seus bens foram reavidos por 

causa da ação policial ostensiva e preventiva. Observe o relato da vítima no RAI 3879570: “a 

vítima tomou conhecimento que o veículo utilizado pelos criminosos para chegarem à sua 

casa foi GM Chevette de cor cinza que foi abandonado próximo a um curral quando os 

criminosos, em fuga, avistaram uma viatura da Polícia Militar que patrulhava as imediações”. 

 

3.3.3.2 Circunstâncias e características do furto 

 

O furto de coisa alheia móvel acontece quando da ausência ou de vigilância de um 

guardião (BEATO FILHO; PEIXOTO; ANDRADE, 2004), seja pelo proprietário ou alguém 

com atribuição de guardar ou dar proteção, no caso das propriedades rurais muito comuns são 

os “caseiros”, gerentes e peões. O furto, assim como no roubo contra propriedades rurais, 

ocorre pela existência e disponibilidade do bem de interesse do agente criminoso, cujo valor 

econômico varia de acordo com as pretensões do perpetrador.  

No Quadro 7, os bens subtraídos nas propriedades rurais com maior prejuízo 

financeiro foram os transformadores de energia, as máquinas agrícolas, os defensivos e os 

animais. Entre os animais, os bovinos foram os mais furtados e de maior valor econômico. O 

furto de transformadores de energia é representativo pelo prejuízo financeiro e pela possível 

destinação do bem subtraído. No RAI 6500050, o produtor rural diz que “jogaram no chão um 

transformador de 150 KVA, esgotaram todo óleo e retiraram do interior todo o cobre, 

deixando somente a carcaça; que também subtraíram 3 cabos de 7 metros cada, mais 6 cabos 

de 4 metros cada, todos de 120 mm de diâmetro”. A vítima relata que a perda financeira foi de 

valor superior a R$ 50.000,00. 

 

3.3.3.3 Dias da semana com maiores índices de furtos e roubos 

 

Comparando os 111 registros de furtos e 53 roubos nos anos de 2017 e 2018 em 

Cristalina, verifica-se que, tanto os furtos como os roubos, têm suas taxas aumentadas nas 

sextas-feiras e sábados, conforme mostra o Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Dias da semana com maior índice de furtos e roubos 

 
Fonte: GEOSP (2019). 

 

Esse fenômeno possui uma explicação em termos de vitimização. No roubo há a 

presença de vítimas, com atributos da violência ou grave ameaça por parte dos delinquentes. 

Os relatos indicam que, nesses dias (sexta e sábado), as pessoas da cidade deslocam para o 

campo com mais frequência, aumentando a quantidade de vítimas e de bens almejados pelos 

criminosos, como veículos, objetos pessoais (principalmente celular) e dinheiro. Os dados 

revelam que foram roubados 26 veículos e nenhum furtado, roubados 71 celulares e furtados 

12, roubados R$ 9.520,00 e furtados R$ 3.550,00. 

No furto, por sua vez, acontece ao contrário, a ocorrência do crime se dá em oculto e 

sorrateiramente, quando não existem pessoas (guardiões) no ambiente. Vários relatos das 

vítimas informam que deixaram sua propriedade para irem para confraternizações e também 

para a cidade. Esse fenômeno é justamente o contrário do que acontece no roubo, o morador 

da zona rural se desloca para a zona urbana. 

Em ambas as ocorrências observadas, o que se pode constatar, a princípio, é que os 

delinquentes buscavam o maior benefício econômico possível mediante suas atitudes ilícitas 

(seja roubo ou furto, isto é, com ou sem o atributo da violência, respectivamente), com o 

menor custo, visando obtenção do ganho fácil. Embora tal relação não tenha sido objeto desta 

dissertação, isto está em conformidade com o que salientam alguns trabalhos que atestaram 

esta relação custo-benefício com a ideia de ganho fácil, seja entrevistando os presos que 

realizaram furtos e/ou roubos (SCHLEMPER, 2018), seja entrevistando a própria polícia 

militar (como em um estudo de caso para a região Oeste do Paraná) sobre suas percepções a 

respeito das causas da migração para o crime de natureza lucrativa (SHIKIDA; SOUZA; 

PEREIRA, 2020). 
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3.4 Considerações finais 

 

Em Cristalina, nos anos de 2017 e 2018, um terço (32%) dos registros dos crimes 

contra o patrimônio nas propriedades rurais foi de roubos, o restante foi de furtos. Em relação 

à quantidade de estabelecimentos rurais no município (IBGE, 2017), nos roubos foram 

vitimadas 3% e nos furtos 6% das propriedades rurais. 

A comparação entre os bens subtraídos no roubo e no furto aponta para o interesse 

maior dos criminosos por veículos, dinheiro, armas de fogo e celulares no roubo; já nos furtos 

a subtração dos itens relacionados aos insumos, implementos e produção agropecuária é mais 

evidente, com destaque para os bovinos entre os animais, máquinas agrícolas, defensivos e, 

principalmente, transformadores de energia que compõem o sistema elétrico dos pivôs de 

irrigação. Quanto aos eletrodomésticos, a quantidade de itens subtraídos é idêntica, mas é 

pertinente lembrar que foram registradas 53 ocorrências de roubos e 111 de furtos, o que 

indica que a quantidade desses itens levados pelos criminosos no roubo representaria o dobro. 

As perdas patrimoniais são maiores nos furtos, no qual os bens subtraídos de maiores 

valores são os transformadores de energia, furtados em alguns casos, conforme descrito nos 

registros policiais, para a retirada de metais da parte interna desse equipamento. Além dos 

transformadores, as máquinas agrícolas e os animais, principalmente bovinos, completam a 

lista de prejuízos ocasionados nesse crime. No roubo, o destaque em termos financeiros é o 

conjunto composto por veículos, armas de fogo e celulares, seguido das perdas do maquinário 

agrícola (tratores), defensivos e animais.  

A prática da violência e grave ameaça nas subtrações ocorridas no roubo são 

perceptíveis. Os relatos indicam que os autores usam de violência física e psicológica. Quanto 

à quantidade de autores, as vítimas relataram que são, em média, 3, mas alguns registros 

apontam para a quantidade de 4 ou mais autores, o que configura o crime de organização 

criminosa. Quanto aos dias de maior incidência, tanto o furto, quanto o roubo, acontecem 

mais nos finais de semana; esse fato pode ter a seguinte explicação: ausência do morador 

(caseiro) no furto nos finais de semana e a presença de mais vítimas no período em 

determinadas propriedades, no caso dos roubos. Para o roubo, a oportunidade e a vitimização 

aumentam com o número dos bens disponíveis e intentados pelos criminosos, como veículos, 

dinheiro e celulares.  

O ordenamento jurídico brasileiro por seu Código Penal traz previsão específica 

quanto ao crime de furto de semoventes, quando torna o crime mais grave (furto qualificado) 
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(BRASIL, 1940). Em 2016, o legislador tipificou como conduta criminosa de receptação, o 

ato de receptar animais vivos ou abatidos produto de crime. Quanto ao roubo e a sua 

organização cada vez mais sofisticada, os dispositivos jurídicos também trazem previsões 

mais severas, visto que na maioria dos casos o evento acontece com a associação ou com a 

organização criminosa, condição que torna o crime punido com mais rigor.  

Em Goiás, foram criados nos últimos três anos a Delegacia de Repressão a Crimes 

Rurais (2017) e o Batalhão Rural (2019). A elaboração de leis e a criação de forças de 

segurança pública, voltadas ao enfrentamento de crimes cometidos contra as propriedades 

rurais, representam medidas estatais significativas para a proteção do produtor rural e a 

efetiva contribuição para o desenvolvimento rural.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS GERAIS 

 

Este trabalho teve como escopo analisar os registros das ocorrências de furtos e 

roubos contra propriedades rurais, bem como relacioná-los com a produção agropecuária, os 

indicadores socioeconômicos e a política pública de segurança como setor de apoio para o 

desenvolvimento rural no Estado de Goiás, a partir de três artigos concatenados. 

Como considerações finais gerais, o furto representou em torno de 90% e o roubo 

representou 10% dos eventos criminais contra as propriedades rurais em todo o Estado de 

Goiás. Os principais bens furtados foram semoventes, máquinas agrícolas, defensivos 

agrícolas, eletrodomésticos, equipamentos, ferramentas e utensílios domésticos, enquanto os 

bens roubados foram, em sua maioria, armas de fogo, valores em espécie, celulares e veículos. 

Os registros das ocorrências indicaram que a mesorregião Sul Goiano apresentou maior 

quantidade de furtos e roubos. A comparação entre os mapas de produção agrícola (soja, 

milho e cana) em Goiás, com os mapas dos registros de furtos e roubos, apontou para uma 

inter-relação entre produção agrícola/criminalidade, situação não percebida para a produção 

pecuária bovina. A correlação estatística mostrou correlações fracas ou moderadas e positivas 

com ICMS agropecuário, rendimento médio e IDHM. Houve correlação forte e positiva dos 

crimes com o número de estabelecimentos rurais e população censitária rural. 

Como iniciativa piloto de criação de uma política pública de segurança para o 

campo, o Estado de Goiás implementou a patrulha rural georreferenciada no município de 

Catalão. O estudo de caso em Catalão evidenciou que o aumento dos registros dos crimes se 

deu, principalmente, pela proximidade da propriedade das zonas urbanas. Esse fator vinculou-

se ao tamanho da propriedade e atividade produtiva desenvolvida. As pequenas e médias 

propriedades foram as que mais sofreram impactos na renda e nas atividades produtivas. A 

maior concentração dos crimes de furtos se situaram na região de predominância de 

pastagens. Os efeitos psicológicos causados pelas ocorrências criminais incomodaram, de 

forma relativamente semelhante, os pequenos, médios e grandes produtores. Os entrevistados 

se mostraram satisfeitos com as atividades da Patrulha Rural, com satisfação média de 91%. 

O uso da informação geográfica (coordenadas geográficas) pelos agentes da Polícia Militar 

favorece a localização de ambientes onde aconteceu ou está acontecendo um crime, devido ao 

cadastro prévio das propriedades. O contexto histórico da atividade de policiamento 

comunitário rural no município de Catalão possibilitou compreender que o envolvimento da 

comunidade rural com esse tipo de policiamento foi gradativamente sendo construído, 
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justamente pelo ganho de confiança nas atividades estatais da segurança pública junto aos 

residentes rurais.  

A perda patrimonial provocada pelo crime contra estabelecimentos rurais pode 

comprometer a continuidade das atividades e o desenvolvimento rural. Em Goiás, o município 

de Cristalina foi o mais impactado pelos crimes de roubos no campo. O levantamento 

documental dos registros de Cristalina indicou que a média de registros de roubos na zona 

rural do município foi muito superior (32%) que a média verificada no Estado de Goiás (10%) 

no período da pesquisa (2017 e 2018). A comparação entre os bens subtraídos no roubo e 

furto apontou o interesse maior dos criminosos por veículos, dinheiro, armas de fogo e 

celulares no roubo; já nos furtos, a subtração dos itens relacionados aos insumos, implementos 

e produção agropecuária foi mais evidente, com destaque para os bovinos entre os animais, 

máquinas agrícolas, defensivos e, principalmente, transformadores de energia que compõem o 

sistema elétrico dos pivôs de irrigação. As perdas financeiras foram maiores nos furtos, em 

que os bens subtraídos de maiores valores são os transformadores de energia, as máquinas 

agrícolas e os animais – com destaque para os bovinos. No roubo, os maiores danos 

ocorreram pela subtração de veículos, armas de fogo e celulares, seguido das perdas do 

maquinário agrícola (tratores), defensivos e animais. A prática da violência e grave ameaça 

nas subtrações ocorridas no roubo foram perceptíveis. Os relatos indicaram que os autores 

comumente usam do atributo da violência física e psicológica. 

Os registros dos crimes contra o patrimônio das propriedades rurais destacaram, para 

a realidade goiana de estudo de caso, haver uma relação com o crescimento da produção 

agrícola do estado. Os números indicaram que a criminalidade acompanhou o crescimento 

socioeconômico de um determinado espaço geográfico e que a criminalidade no meio rural 

demanda políticas públicas de segurança específicas, tendo em vista a vulnerabilidade mais 

acentuada do público que ali trabalha e/ou reside.  

Não obstante, em cotejo com a literatura consultada, mais desenvolvimento não 

implica necessariamente em menos criminalidade, seja esta de natureza violenta (homicídio, 

por exemplo) ou de natureza lucrativa (roubo ou furto, por exemplo). De fato, a melhoria da 

qualidade de vida e bem-estar da população também perpassa pelo avanço socioeconômico, 

com geração de emprego e renda. Não obstante, à medida em que cresce o desenvolvimento, 

o que implica em mais renda, eleva-se o risco de vitimização. Porém, para os mais abastados, 

a ocorrência de maiores investimentos em mecanismos de segurança privada é uma tendência 

comum, com o intuito de diminuir as chances de vitimização. Assim é que a amplitude de 
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roubos e furtos invade a perspectiva dos pequenos e médios produtores rurais, também alvos 

desse tipo de crime. Não é sem pertinência que o sentimento de segurança do grande 

proprietário é, em média, maior do que o dos pequenos e médios proprietários rurais. 

Isto posto, a informação sobre a concentração de ocorrências de crimes em 

determinados ambientes é importante para a elaboração de políticas públicas de segurança por 

parte dos gestores da segurança pública (Polícia Civil e Militar principalmente), com o devido 

direcionamento de recursos humanos e tecnológicos para a região mais sensível em termos de 

criminalidade. 

Com efeito, em Goiás foram criados, nos últimos três anos, a Delegacia de Repressão 

a Crimes Rurais (2017) e o Batalhão Rural (2019). A elaboração de leis e a criação de forças 

de segurança pública voltadas ao enfrentamento de crimes cometidos contra as propriedades 

rurais representam medidas estatais significativas para a proteção do produtor rural e a efetiva 

contribuição para o desenvolvimento rural. 

A segurança pública é uma das áreas nevrálgicas para a sociedade brasileira. 

Considerando que o conceito de desenvolvimento rural perpassa pela melhoria da qualidade 

de vida da população, com percepção de maior segurança, no caso do crescimento da 

insegurança, debilita-se o contexto de desenvolvimento por parte daqueles que vivem no 

espaço agrário. 

A ciência tem o dever de subsidiar políticas públicas visando a maximização das 

variáveis que compõem o conceito de desenvolvimento, no caso específico dessa dissertação 

o foco foi segurança pública, e isto somente será conseguido via investimentos em pesquisas. 

Destarte, sugere-se que novos estudos e trabalhos de campo sejam feitos com o fito de se 

avançar na temática segurança pública e desenvolvimento rural, podendo envolver outros 

tipos de crimes, metodologias e/ou recortes espaciais regionais além do goiano. 
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ANEXOS 

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, Roberto Alves Pacheco, RG 24928 PM-GO, 2º Sargento da Polícia Militar do 

estado de Goiás, autorizo a utilização e publicação das imagens de meu acervo pessoal, 

abaixo expostas, bem como os prints de tela do aplicativo de mensagem instantânea, onde sou 

um dos administradores, na dissertação de mestrado em agronegócio do acadêmico Carlos 

Antonio Ferreira de Oliveira, com o título SEGURANÇA PÚBLICA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL: análise dos furtos e roubos contra propriedades 

rurais em Goiás. Autorizo ainda que sejam publicadas em periódicos científicos, na ocasião 

de aceite do artigo que apresenta tais imagens.    

Figura 4 – Foto da entrada de uma propriedade rural com a placa de identificação da Patrulha 

Rural Georreferenciada 

 
Fonte: Acervo pessoal do Sargento Alves (Patrulha Rural de Catalão-GO). 

 

 

Figura 5 – Visitas comunitárias 

 
Fonte: Acervo pessoal do Sargento Alves (Patrulha Rural de Catalão-GO). 
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Figura 6 – Trecho de solicitação, atendimento e agradecimento de um usuário dos serviços da 

Patrulha Rural 

 
Fonte: Imagens cedidas pelo administrador do grupo de mensagens Sargento Alves (Patrulha Rural de Catalão-

GO).  

 

Catalão-GO, 20 de Fevereiro de 2020. 

 

 

Roberto Alves Pacheco – 2º SGT PM 

18º BPM – Batalhão Pirapitinga  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO EFEITOS NA PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO 

Nome:______________________________________________________________________ 

Distância da cidade __________________________ Tamanho: ________________________ 

Município_________________________ Atividade_________________________________ 

Quantidade de pessoas que residem propriedade_____________________________________ 

Quantidade de pessoas que trabalham na propriedade, porém não residem ________________ 

Idade das pessoas que residem e trabalham na propriedade____________________________ 

Possuem telefone?_______ Internet?_______ Faz parte de grupo whatsapp policial_________ 

1) Já foi vítima de algum crime na zona rural? ___________Qual?______________________ 

2) A subtração (furto ou roubo) dos objetos promoveu qual resultado quanto à produção ou 

comercialização:  

a. Nenhum efeito                   b. Reduziu as atividades                       c. Deixou de investir  

3) Quanto à renda da propriedade, após o furto ou roubo?  

a. Diminuiu                           b. Aumentou                                          c. Permaneceu inalterada  

4) O furto ou o roubo produziram efeitos psicológicos?  

a. Nenhum efeito      

b. Sensação de insegurança (Medo, ansiedade) 

c. Patologias (doenças) específicas. Qual?_________________  

5) O evento criminal conduziu a pensar?  

a. Sair da atividade rural sem vender a propriedade  

b. Sair da atividade e vender a propriedade  

c. Permanecer, porém mudando o tipo de atividade.  

d. Nenhum pensamento  

6) A ação preventiva da ação policial em parceria com a comunidade rural é significativa no 

sentido de:  

a. Possibilitar a continuidade das atividades produtivas  

b. Possibilitar a permanência no campo (residência)  

c. Possibilitar o bem-estar social no campo  

7) É associado em alguma associação que representa o setor?______ Qual?_______________ 

8) A parceria e o atendimento dos órgãos da Segurança Pública para com a comunidade rural 

é facilitada pelo envolvimento:  

a. Dos sindicatos rurais, associações e federações que representam o setor  

b. Por grupos de comunidades locais  

c. Por iniciativa individual de proprietários rurais ou de empresas do setor  

OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SATISFAÇÃO COM A PATRULHA RURAL E O 

SENTIMENTO DE SEGURANÇA 

Nome:______________________________________________________________________

Distância da cidade: ____________Tamanho da Propriedade:_________________________ 

Município: CATALÃO-GO Atividade:________________________________________ 

Possuem telefone?_______ Internet?_______ Faz parte de grupo whatsapp 

policial?_________  

1) Já foi vítima de algum crime na zona rural? ___________Qual?_____________________ 

2) Conseguiu reaver o bem subtraído?  

   a) SIM               b) NÃO                 Foi a partir da interferência policial? a) SIM        b) NÃO  

3) Em uma escala de 0 a 10, qual o grau de satisfação com as atividades da Patrulha Rural na 

região?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4) É parceiro do policiamento comunitário rural? 

a) SIM                  b) NÃO 

5) Qual a periodicidade que a patrulha rural visita a propriedade?  

a. Diária                          b. Semanal               c. Mensal                          d. _________  

6) Participar de reuniões comunitárias sobre o assunto segurança pública?  

a) SIM                  b) NÃO  

7) O contato com agentes policiais é facilitado? Recebe orientações da corporação policial? 

a) SIM                  b) NÃO  

8) A partir de orientações dos policiais adotou alguma medida preventiva? Essa nova adoção 

gerou mais segurança?  

a) SIM                  b) NÃO  

9) O sindicato ou outro segmento da sociedade é parceiro de algum projeto preventivo contra 

a violência rural em sua região? 

a) SIM                  b) NÃO  

10) Em uma escala de 0 a 10, o quanto se sente seguro no ambiente rural?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


