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RESUMO  
Sistemas de tomada de decisão envolvendo situações criminais dependem de um 

processo cognitivo humano denominado Consciência Situacional - Situational 

Awareness (SAW), o qual se define pela percepção, compreensão e projeção de 

acontecimentos futuros baseados nas informações disponíveis para a análise do 

especialista. Usualmente, tais sistemas proporcionam a identificação de eventos 

criminais e tem como responsabilidade classificá-los para a compreensão humana.  

Neste contexto, avaliar dados disponíveis na WEB ou em redes sociais figura como 

uma importante oportunidade de extrair insumos informacionais relevantes para 

entender situações criminais e adotar novas medidas de segurança pública ou 

privada. Ainda no mesmo cenário, abordagens conhecidas dedicam-se a extrair dados 

criminais fechados, entretanto, diferente dos dados abertos, os dados fechados são 

mais incertos de se conseguir, além do fato de que estas informações nem sempre 

são atuais, deixando o trabalho mais custoso. Este trabalho visa capturar dados 

abertos sobre crimes utilizando técnicas de mineração, para assim abastecer um fluxo 

informacional de fusão e representação, e consequentemente classificar situações 

criminais representativas de forma automatizada. 

 

INTRODUÇÃO 
Segundo (BITTENCOURT e ISOTANI, 2015) dados abertos são dados que são 

livremente disponibilizados e podem ser redistribuídos e reutilizados por qualquer 

pessoa, de forma que estes não tenham restrições e possam ser utilizados por 

pessoas físicas ou jurídicas. No âmbito criminal, existe uma grande quantidade de 

informações abertas oriundas de fontes variadas, tais como Portal de Notícias G1 e o 

site OndeFuiRoubado, que podem contribuir com sistemas que visem a melhoria de 

políticas de segurança pública ou privada. Neste contexto, certas abordagens 

empregam-se em extrair dados fechados, como no caso do Observatório Criminal de 

Tapajós (MELO et. al., 2015), utilizando da técnica de KDD (Knowledge Discovery in 

Databases), definida por extrair elementos de grandes bancos de dados de forma a 

filtrar informações uteis através de processos automatizados, sendo matemáticos ou 

computacionais. Contudo, subsiste uma grande dificuldade em relação a dados 

fechados pois além da dificuldade de obtê-los, existe um grande atraso na atualidade 

dessas informações. Diferente dos dados abertos que a todo momento estão sendo 

renovados e dispostos em veículos de fácil acesso como a internet. 



Nesse sentido, para a coleta destes dados é necessário minerar informações 

dos websites desejados. Mineração de dados (Data mining) é uma técnica para 

extração de um grande volume de dados, deste volume é possível filtrar aquilo que 

realmente importa e encontrando padrões. Pensando no exemplo de Bittencourt e 

Isotani (2015), em um contexto criminal, dados abertos podem ajudar de muitas 

formas, entre elas, o cidadão pode se prevenir de ir em determinada rua por conta de 

um acontecimento x. No entanto, no Brasil ainda existe uma grande dificuldade em 

relação a dados criminais abertos, pois existe uma grande variação linguística entre 

os estados, ademais a forma como os dados são disponibilizados demanda um 

grande conhecimento sobre estes e como estão alocadas pois é um domínio muito 

específico, outrossim uma alternativa para essa adversidade são os portais de 

notícias, onde são disponibilizadas informações sobre crimes variados. 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho tem como objetivo contribuir para a geração de subsídios 

informacionais para a análise de situações criminais e a aquisição de consciência 

situacional, por meio da mineração de dados abertos criminais sobre roubo, furto e 

extorsão mediante sequestro. Especificamente, objetiva-se implementar a coleta de 

dados gerados por humanos, provenientes de fontes heterogêneas, como portais de 

notícias e websites que mencionam dados criminais. Este processo fornecerá termos, 

sentenças e relações passíveis de classificação criminal com metodologia específica. 

   

METODOLOGIA 
• Pesquisa bibliográfica sobre trabalhos envolvendo a mineração: Para maior 

aprofundamento foi realizada uma pesquisa relacionada a técnica de 

mineração de dados onde foram achados variados trabalhos relatando sobre o 

tema. 

• Prototipação de técnicas de extração de dados: Com base nas pesquisas 

realizadas serão feitos teste de extração de dados de sites como G1 e 

OndeFuiRoubado.  

• Implementação definitiva para incorporar em sistema completo de análise de 

dados criminais: Após a prototipação dos testes com mineração, tais técnicas 

serão implementadas.  

 



 

 

DESENVOLVIMENTO 
O projeto tem como função realizar uma mineração de informações de sites de 

notícias a fim de realizar uma pré-classificação. Utilizando da linguagem Python com 

as bibliotecas Request e Beautifulsoup4 é realizado a extração das informações 

contidas no site desejado a partir de seu html (suas tags), logo após a coleta destes 

dados, é feita uma limpeza em seu texto para que então seja possível identificar 

palavras semelhantes as contidas em uma biblioteca de palavras chave pré-definidas, 

seguindo o seguinte fluxo: (1) Coletar do banco de dados um conjunto de hosts 

ex.(www.g1.globo.com); (2) Cada host tem um conjunto de links, onde é coletado do 

banco de dados com base em seu respectivo host (3); Cada link tem em seu corpo 

html tags como ‘p’ e ‘class’; (4) A partir destas tags são extraídas informações das 

notícias; (5) É feita uma limpeza nestes dados, tirando a acentuação e deixando os 

mesmos em maiúsculo; (6) Após a limpeza dos dados é feita uma comparação para 

determinar palavras semelhantes as armazenas em um banco de palavras chave. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
Com base nas pesquisas realizadas sobre mineração de dados abertos em 

contexto criminal foi possível realizar um algoritmo que extrai informações de sites de 

notícias e as pré-classifica com base em um banco de palavras chave pré-definidas. 

Este protótipo as pré-classifica em três tipos de crime, chamados por roubo, furto e 

extorsão mediante sequestro. Para trabalhos futuros será possível realizar uma fusão 

destes dados os classificando em crimes. 

 

FONTES CONSULTADAS 
ISOTANI, S.;  BITTENCOURT, I. I. Dados Abertos Conectados. [s.n.],  2015.175  p.  

ISSN  24470821.  ISBN  978-85-7522-449-6. Disponível  em:  

<http://ceweb.br/livros/dados-abertos-conectados/>. 

MELO, B. M., GUIMARÃES, J. L., CASTRO, A. S., SANTOS, C. A., NASCIMENTO, 

D. M., LINO, A. D. P. Criminal data mining: A case studyin Criminal Observatory 

Tapajós. In: Information Systems and Technologies (CISTI), 2015 10th Iberian 

Conference on. IEEE, 2015. p. 1-6. 

 


