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RESUMO

A segurança pública é o estado de normalidade que permite o usufruto de direitos e cum-
primento de deveres. Para que este estado se mantenha, é necessário ações de preven-
ção de crimes e contravenções à ordem pública, se estendendo até a reparação, caso
ocorra, por quebra desta segurança.
Através do policiamento ostensivo a Polícia Militar causa um efeito dissuasivo, onde trans-
gressores da lei se sintam desencorajados a cometer algum crime.
No entanto, a sensação de impunidade causada pelas leis penais brasileiras dificultam o
trabalho dos policiais produzindo cada vez mais transgressores em cidades gigantescas.
Estes fatores fazem com que a ação preventiva da polícia militar seja ineficaz na sua tota-
lidade, pois são muitas ocorrências de crime, uma extensão territorial muito ampla e suca-
teamento de meios que dificulta a cobertura de grandes áreas geográficas, como resulta-
do tira do cidadão a sensação de segurança e não mais coíbe a prática de ilícitos.
Para cumprir o objetivo deste trabalho foi realizada uma pesquisa a fim de compreender
os algoritmos de aprendizagem de máquina, e verificar a disponibilidade de conjuntos de
dados que possam ser utilizados por algoritmos de machine learning através da lingua-
gem de programação Python e fazer uma breve análise da ocorrência de crimes no esta-
do do Rio de Janeiro durante o mandato do atual governador, agrupadas por cidades e
áreas geográficas.

Palavras-chaves: segurança pública, aprendizado de máquinas e crimes.



ABSTRACT

Public safety is the state of normalcy that allows the usufruct of rights and fulfillment of du-
ties. In order for this state to continue, it is necessary to take actions to prevent crimes and
contraventions to public order, extending to reparation, should it occur, for breach of this
security.
Through ostensive policing the Military Police has a deterrent effect, where lawbreakers
feel discouraged to commit some crime.
However, the sense of impunity caused by Brazilian criminal laws makes it difficult for law
enforcement officers to produce more and more transgressors in gigantic cities. These fac-
tors mean that the preventive action of the military police is ineffective in its entirety, since
there are many occurrences of crime, a very extensive territorial extension and scrapping
of means that hinders the coverage of large geographic areas, as a result it robs the citi -
zen of the sensation of and no longer resists the practice of illicit activities.
In order to fulfill the objective of this work, a research was carried out in order to under-
stand machine learning algorithms and to verify the availability of data sets that can be
used by machine learning algorithms through the Python programming language and to
make a brief analysis of the occurrence of crimes in the State of Rio de Janeiro during the
current governor's term, grouped by cities and geographic areas.

Key words: Public safety , machine learning and crimes.
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INTRODUÇÃO

A segurança pública é o estado de normalidade que permite o usufruto de direi-

tos e cumprimento de deveres. Para que este estado se mantenha, é necessário

ações de prevenção de crimes e contravenções a ordem pública, se estendendo até

a reparação, caso ocorra, por quebra desta segurança.

A Polícia Militar tem como missão a prevenção de crimes, através de policia-

mento ostensivo e ações de presença isso causa automaticamente um efeito dissua-

sivo, onde transgressores da lei se sintam desencorajados a cometer algum crime.

O grande problema é que o crime tem se tornado cada vez mais organizado,

além da sensação de impunidade causada pelas leis penais brasileiras que dificul-

tam o trabalho dos policiais e produzem cada vez mais transgressores em cidades

gigantescas. Estes fatores fazem com que a ação preventiva da polícia militar seja

ineficaz na sua totalidade, pois são muitas ocorrências de crime, numa extensão ter-

ritorial muito ampla, combinado com o sucateamento de meios que dificulta a cober-

tura de grandes áreas geográficas, como resultado tira do cidadão a sensação de

segurança e não mais coíbe a prática de ilícitos.

Hoje em dia, a grande maioria dos brasileiros tem acesso a redes sociais, apli -

cativos de mensagens instantâneas e dispositivos móveis com acesso à Internet,

GPS e câmera. Torna qualquer cidadão um vetor capaz de colher dados que, combi-

nados com os registros de ocorrências lavrados pelas delegacias de polícia, são ca-

pazes de gerar informações úteis na predição de crimes.

É possível utilizar, por exemplo, estas informações compiladas com técnicas de

inteligência artificial (IA), que é definida como o campo de estudo que busca com-

preender  e reproduzir  o  comportamento dito  inteligente em função de processos

computacionais (SCHALKOFF, 1990). Sendo capaz de transcender os processos e

procedimentos criados pelo programador, aprendendo, raciocinando, se adaptando e

tomando decisões de forma racional e inteligente utilizando modelos de apoio à deci-

são e ao controle com base em fatos e conhecimentos empíricos e teóricos (SELLIT-

TO, 2002).

1
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Existem diversos algoritmos capazes de prever fatos ou predizer acontecimen-

tos, neste trabalho o objetivo é buscar aqueles que podem ser utilizados por algorit-

mos de machine learning, através da linguagem de programação Python em conso-

nância com dados, atributos e características do estado do Rio de Janeiro disponibi-

lizados pelo poder público e fazer uma breve análise dos indicadores de criminalida-

de durante o mandato do atual governador.

Para cumprir o objetivo geral deste trabalho os capítulos organizados da seguin-

te forma:

No capítulo 2 são apresentados conceitos básicos sobre Inteligência Artificial,

um breve histórico da tecnologia e evolução até as áreas que juntas, complementam

o campo de IA: Machine Learning e Deep Learning.

O terceiro capítulo é utilizado para conceituar segurança pública e pontuar pro-

blemas relacionados a este tema, com base no estado do Rio de Janeiro.

O quarto capítulo é dedicado a conceituação e exemplo de algoritmos de apren-

dizagem de máquina que podem ser utilizado para predição de fatos.

O quinto capítulo  demonstrará a aplicação de aprendizagem de máquina na

área de segurança pública, através da implementação de um algoritmo de análise da

violência no estado do Rio de Janeiro.

Finalmente,  no  capítulo  6  apresenta  as  considerações finais  obtidas através

deste trabalho.

1
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2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Foi a partir do desenvolvimento da IA, nas últimas décadas, que toda a ideia
de uma ciência da mente se desenvolveu. A IA proporcionou o passo funda-
mental para se tentar relacionar mentes e computadores e estabelecer o
que passamos a chamar de “modelo computacional da mente”. Não fossem
os desenvolvimentos e realizações da IA nas últimas décadas suas máqui-
nas de jogar xadrez, demonstrar teoremas matemáticos, realizar diagnósti-
cos médicos toda uma polêmica sobre a natureza da mente e da inteligência
não teria surgido. (TEIXEIRA, 1998, p. 13)

A inteligência humana é um conjunto de conhecimentos e habilidades que for-

mam todas as características de um indivíduo, dá ao homem a capacidade de com-

preender, pensar, conhecer, descobrir, raciocinar  e  interpretar, é  então,  uma das

principais distinções entre o ser humano e outros animais, ela torna o indivíduo ca-

paz de escolher uma possibilidade dentre as várias que lhe são apresentadas. Este

dom pode ser caracterizado, segundo (DORON & PAROT, 2001) como:

“funções psicológicas ou conjuntos de funções graças às quais o organismo
se adapta ao seu meio produzindo combinações originais de condutas, ad-
quire e explora conhecimentos novos e, eventualmente, raciocina e resolve
os problemas de uma maneira conforme às regras destacadas pelas forma-
lizações da lógica” .

Baseado no conceito de inteligência humana, a capacidade de fazer com que

máquinas possam resolver problemas de forma não linear, isto é, sem a utilização

de algoritmos e intervenção humana, produz máquinas capazes de ter uma inteli-

gência artificial. Este termo foi utilizado e batizado durante o verão de 1956 no Dart-

mouth College, em Hanover,  New Hampshire, onde o professor universitário, John

McCarthy, convenceu outros pesquisadores americanos interessados em teoria de

autômatos, redes neurais e estudo da inteligência a dar continuidade ao estudo que

conjecturava basicamente aspectos da aprendizagem ou qualquer outra característi-

ca da inteligência que pode, em princípio, ser descrita tão precisamente a ponto de

ser construída uma máquina para simulá-la.

1
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2.1 HISTÓRICO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Trabalhos relacionados a Inteligência Artificial podem ser encontrados antes de

1940, no entanto o primeiro trabalho reconhecido como inteligência artificial foi pro-

duzido por Warren McCulloch e Walter Pitts, em 1943 eles publicaram “Um Cálculo

Lógico das Ideias Imanentes em Atividade Nervosa” no Boletim de Biofísica Mate-

mática.  Nesta publicação discutiram como redes de “neurônios”  artificiais  podem

executar funções lógicas simples, este estudo se tornou a inspiração para “redes

neurais” baseadas em computador (e depois “Machine Learning”) e sua popular des-

crição como “imitador do cérebro”.

Posteriormente, Donald Hebb demonstrou através da Teoria Neuropsicológica

onde ele propõe uma teoria sobre a aprendizagem baseada em hipóteses sobre re-

des neurais e a capacidade das sinapses de fortalecer ou enfraquecer com o tempo,

o qual recebeu o nome de aprendizado Hebbian, esta teoria continua a ser um mo-

delo influente até os dias hoje.

Allan Turing proferia palestras sobre o tema na Sociedade Matemática de Lon-

dres e em seu artigo de 1950, “Computing Machinery and Intelligence” apresentou o

teste de  Turing,  aprendizagem de máquina, algoritmos genéticos e aprendizagem

por reforço com a proposta de uma ideia conhecida como  Child Programme: “Em

vez de tentar produzir um programa para estimular a mente adulta, não seria melhor

produzir um que estimulasse a mente infantil?”

No  mesmo ano  que  Turing  publicava  seu  artigo,  alunos  de  Harvard Marvin

Minsky e Dean Edmund construíram o primeiro computador de rede neural batizado

de  SNARC (Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator) sendo a primeira

rede neural artificial, para simular uma rede de 40 neurônios eles utilizaram 3000 tu-

bos de vácuo. Neste período importante da IA, vários exemplos de trabalhos relacio-

nados a esta área foram publicados, no entanto a visão de Alan Turing foi talvez a

mais influente.

O crescimento desta nova tecnologia gerava entusiasmo e grandes expectati-

vas, trazendo descobertas importantes ano a ano, logo em 1957 Frank Rosenblatt

desenvolveu uma rede neural artificial inicial chamada de Perceptron que permitia o

reconhecimento de padrões baseado em uma rede de aprendizado de computador

em duas camadas. O jornal americano The New York Times dizia que o Perceptron

1
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era o embrião de um computador eletrônico que a Marinha Americana espera poder

andar, falar, ver, escrever, reproduzir e ter consciência de sua existência. 

John McCarthy, nome importantíssimo para a história e desenvolvimento da in-

teligência artificial saiu de Dartmouth para o MIT contribuindo com três realizações

cruciais em um ano histórico: 1958.

Dentro dos laboratórios da MIT desenvolveu uma linguagem de programação de

alto nível nomeada de Lisp, que acabou por se tornar a linguagem de programação

mais popular na área de pesquisa sobre inteligência artificial. Com o Lisp, McCarthy

teve a ferramenta de que precisava, mas o acesso a recursos de computação escas-

sos e dispendiosos também era um sério problema. Em resposta, ele e outros pes-

quisadores do MIT criaram o compartilhamento de tempo (time sharing).

Também em 1958, McCarthy publicou um artigo intitulado Programs with com-

mon sense, na Proceedings of the Symposium on Mechanization of Thought Proces-

ses,  em que descrevia o  Advice Taker, um programa para resolver problemas por

manipulação de sentenças em linguagem formal com o objetivo final de fazer progra-

mas “que aprendam com sua experiência tão efetivamente quanto os humanos. "

Outros programas e aplicações de inteligência artificial surgiram ao longo dos

anos com o intuito de resolver os mais diversos tipos de problemas, por exemplo,

James Slagle no ano de 1963 criou um programa batizado de SAINT capaz de resol-

ver problemas de cálculo integral, ensinados nos primeiros anos dos cursos de exa-

tas das universidades. Tom Evans, em 1968 desenvolveu o  ANALOGY, programa

que resolvia problemas de analogia geométrica que apareciam em testes de quoci-

ente de inteligência. O programa STUDENT criado por Daniel Bobrow, em 1967 re-

solvia problemas clássicos de álgebra.

Na década 1980, diferentes grupos reescreveram o algoritmo de aprendizado

por  retro  programação,  este  algoritmo foi  escrito  pela primeira vez em 1969 por

(BRYSON & HO, 1975). Ele foi utilizado em vários problemas de aprendizado em

psicologia e computação. Devido divulgação dos resultados na coletânea  Parallel

Distributed Processing houve uma grande excitação por partes dos pesquisadores.

Chamados de modelos conexionistas  para sistemas inteligentes eram encarados

como concorrentes diretos abordagem logicista de McCarthy e dos modelos simbóli-

cos de Newell e Simon além de outros pesquisadores. Apesar de óbvio, em certo ní-

vel,  os seres humanos manipulam essencialmente símbolos — de fato,  segundo

(DEACON, 1997) essa é a característica que define os seres humanos —, mas os

conexionistas questionavam se a manipulação de símbolos tinha qualquer aplicação

1
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explicativa real em modelos detalhados de aprendizado. Essa pergunta permanece

sem resposta, mas a visão atual é de que as abordagens conexionista e simbólica

são complementares, e não concorrentes.

Como ocorreu com a separação da IA e da ciência cognitiva, a pesquisa moder-

na de rede neural se bifurcou em dois campos, um preocupado com a criação de al-

goritmos e arquiteturas de rede eficazes e a compreensão de suas propriedades ma-

temáticas, o outro preocupado com a modelagem cuidadosa das propriedades em-

píricas de neurônios reais e conjuntos de neurônios. Boa parte e do trabalho em re-

des neurais nos anos 80 foram na tentativa de definir a abrangência do que poderia

ser feito e de aprender como as redes neurais diferem das técnicas “tradicionais”. Ao

utilizar uma metodologia aperfeiçoada e estruturas teóricas, o campo de estudo che-

gou a uma compreensão tal que, agora, as redes neurais podem ser equiparadas a

técnicas correspondentes da estatística, do reconhecimento de padrões e do apren-

dizado de máquina, podendo ser utilizada a técnica mais adequada em cada aplica-

ção de acordo com as necessidades. O resultado desse desenvolvimento foi a tec-

nologia chamada de mineração de dados, gerou uma nova e vigorosa área de negó-

cio e indústria.

O formalismo denominado rede bayesiana, baseado na inferência bayesiana cri-

ada por Thomas Bayes em 1763, onde ele desenvolve uma estrutura para raciocinar

sobre a probabilidade de eventos,  esta que se tornará uma abordagem líder  no

aprendizado de máquina permitindo a representação eficiente do conhecimento in-

certo  e  o  raciocínio  rigoroso  com  a  utilização  desse  tipo  de  conhecimento.

Na década de 1990, mais métodos científicos, como modelos probabilísticos,

começaram a ser aplicados; ao mesmo tempo, as Support Vector Machines (SVM)

superaram e substituíram as redes neurais em muitas áreas. 

Houve, na verdade uma revolução no trabalho em inteligência artificial, tanto no

conteúdo quanto na metodologia. Atualmente, é mais comum usar as teorias exis-

tentes como bases, em vez de propor teorias totalmente novas, fundamentar afirma-

ções em teoremas rigorosos ou na evidência experimental rígida, em vez de utilizar

como base a intuição e destacar a relevância de aplicações reais em vez de exem-

plos de protótipos. Em parte, a IA surgiu como oposição as limitações de áreas exis-

tentes como a teoria de probabilidade e  a estatística, mas agora ela inclui esses

campos. Conforme afirmou (MCALLESTER, 1998):

No período inicial da IA, parecia plausível que novas formas de computação
simbólica, como frames e redes semânticas, tornariam obsoleta grande par-
te da teoria clássica. Isso levou a uma forma de isolacionismo na qual a IA

1
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ficou  bem separada  do  restante  da  ciência  da computação.  Atualmente,
esse isolacionismo está  sendo abandonado. Existe  o reconhecimento de
que o aprendizado da máquina não deve ser isolado da teoria da informa-
ção, de que o raciocínio incerto não deve ser isolado da modelagem esto-
cástica, de que a busca não deve ser isolada da otimização clássica e do
controle, e de que o raciocínio automatizado não deve ser isolado dos méto-
dos formais e da análise estática.

Até agora todo o histórico e conceitos sobre inteligência artificial  descrevem

como pesquisadores e idealizadores do termo queriam criar máquinas complexas—   

que possuíssem as mesmas características da inteligência humana—. Esse é o con  -

ceito conhecido como “IA genérica”.  

As máquinas atuais se encaixam no conceito de “IA limitada”. Tecnologias que

são capazes de executar tarefas específicas tão bem quanto, ou até melhor, que se-

res humanos. Exemplos de IA limitadas são: classificação de imagens em um servi-

ço como o Facebook ou reconhecimento de rostos no Instagram. Essas tecnologias

exibem algumas características da inteligência humana. 

Para explicar essas e outras tecnologias que tornaram possível o aprendizado

das máquinas e a maneira com que os softwares aprendem e reconhecem padrões

é necessário compreender que a Inteligência Artificial pode ser visto como círculos

concêntricos em torno da própria IA, como pode ser visto na   Figura 1: Inteligência

Artificial —a ideia que veio primeiro—a maior, e então       machine learning—que sur    -

giu logo depois, e finalmente  Deep Learning —responsável pelo grande avanço de 

IA hoje. 

2

Figura 1: Inteligência Artificial
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2.2 APRENDIZADO DE MÁQUINA

Aprendizado de máquina é definido como um conjunto de métodos que podem

detectar automaticamente padrões em dados e, em seguida, usar os padrões desco-

bertos para prever dados, ou para executar outros tipos de tomada de decisão sob

incerteza (como o planejamento de coletar mais dados). (MURPHY, 2012a).

Com os avanços na tecnologia de computadores, atualmente os sistemas de in-

formações são capazes de armazenar e processar grandes quantidades de dados,

bem como acessá-los a partir de locais distantes através de rede de computadores.

A quantidade massiva de dados criados a cada instante, resulta em mais de 200

milhões de  Websites1 ativos em todo o mundo, a plataforma de vídeo da Google

YouTube2 ultrapassa um  bilhão de usuários, isso representa aproximam dante um

terço dos usuários de toda rede mundial de computadores. Diariamente, essas pes-

soas assistem bilhões de horas de vídeo enviam mais de 6000 tweets3 por segundo

numa das maiores redes sociais da atualidade.

Para conseguir analisar e tratar estes dados é necessário usar algoritmos, isto

é, uma sequência de instruções que devem ser realizadas para transformar várias

entradas em uma única saída. Entretanto para a mesma tarefa pode haver vários al-

goritmos, a fim de economizar tempo e recursos computacionais busca-se sempre

encontrar o mais eficiente, exigindo o menor número de instruções e quantidade de

memória.

Já para outras tarefas não é suficiente utilizar um algoritmo convencional ou até

mesmo não existe um que realizará a tarefa de modo satisfatório, como por exem-

plo, a verificação de e-mails como spam, uma vez que a entrada seria o e-mail e a

saída o resultado verdadeiro para spam e falso caso contrário. O que pode ser con-

siderado spam muda de tempos em tempos e varia de para indivíduo.

Devido a esta mudança repentina, a falta de dados torna-se um problema. É

possível  compilar  milhares  de mensagens de exemplo,  algumas das quais  seria

classificada como spam e o objetivo é “aprender” o que faz deles spam. Em outras

palavras, é necessário que o computador (máquina) extraia matematicamente o al-

goritmo para esta tarefa.

1http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/

2https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/

3http://www.internetlivestats.com/twitter-statistics/
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Pode ser que num primeiro momento o programador não seja capaz de mapear

o processo completamente para construir um algoritmo eficaz, mas pode obter uma

boa e útil aproximação. Embora identificar o processo completo possa não ser possí-

vel, pode-se detectar certos padrões ou regularidades. 

Toda essa quantidade de dados requer um método automatizado de análise que

otimize este trabalho, este processo é chamado de Aprendizagem de Máquina ou

Machine Learning na língua inglesa. Padrões ajudam a máquina a entender o pro-

cesso, ou utilizar esses padrões para fazer previsões: Assumindo que o futuro, pelo

menos no futuro próximo, não será muito diferente do que foi o passado, quando os

dados da amostra foram coletados, as previsões futuras também podem estar cer-

tas.

O aprendizado de máquina é uma parte de inteligência artificial, para ser inteli-

gente, um sistema deve ter a capacidade de aprender frente as mudanças. Se o sis-

tema puder aprender e adaptar-se a essas mudanças, o projetista do sistema não

precisa prever e fornecer soluções para todas as possíveis situações. Esta tecnolo-

gia tem aplicação em diversas áreas, como, por exemplo, banco de dados, reconhe-

cimento facial, reconhecimento de padrões, dentre outras.

Quando aplicado em grandes bancos de dados é chamada mineração de dados.

A analogia é que um grande volume de terra e minerais é extraído de uma mina que,

quando processada, leva a uma pequena quantidade de material muito precioso; Da

mesma forma, na mineração de dados, um grande volume de dados é processado

para construir um modelo simples com uso valioso.

Utilizar  técnicas  de  Machine  Learning é  programar  modelos  computacionais

para otimizar seu desempenho com a utilização de dados de exemplo ou experiên-

cia passada. O modelo pode ser preditivo para fazer previsões no futuro, ou descriti-

vo para adquirir conhecimento de dados, ou ambos. O aprendizado de máquina usa

a teoria da estatística na construção de modelos, porque a tarefa principal está fa-

zendo inferência a partir de uma amostra.

Uma vez que um modelo é aprendido, é possível prover uma solução algorítmi-

ca para necessidades de eficientes. Em certas aplicações, a eficiência da aprendiza-

gem de algoritmo de inferência, ou seja, sua complexidade espacial e temporal, é

tão importante quanto a sua precisão preditiva.
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2.2.1 TIPOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

A aprendizagem é, por si só, um domínio muito amplo e complexo. Consequen-

temente, em machine learning este domínio se ramificou em vários subcampos que

lidam com diferentes tipos de tarefas.

Normalmente dividido em dois tipos principais: aprendizagem preditiva ou super-

visionada  e  abordagem  de  aprendizagem  descritiva  ou  não  supervisionada

(MURPHY, 2012b). A aprendizagem preditiva, também conhecida como supervisio-

nada, tem o objetivo de aprender a partir de um mapeamento de entradas x para sa-

ídas  y,  dado  um  conjunto  rotulado  de  pares  de  entrada-saída  D={(x i , y i)} ,

N i=1 . Considere D como o conjunto de treinamento, e N é o número de exem-

plos de treinamento. Na configuração mais simples, cada entrada de treinamento é

xi um vetor de números de dimensão D, pode representar, por exemplo, a altura e o

peso de uma pessoa. Estes são chamados de recursos ou atributos. No entanto, de

forma generalizada, xi pode ser um objeto estruturado complexo, como uma imagem,

frase, uma mensagem de e-mail, uma sequência do DNA, um gráfico, etc.

Da mesma forma, a variável de saída ou resposta pode, em princípio, ser qual -

quer coisa ou assumir qualquer valor, mas a maioria dos métodos assume que yi  é

uma variável categórica ou nominal de algum conjunto finito,  y i∈1,. . .,C  (como

masculino ou feminino), ou que yi  é um escalar de valor real (como renda nível).  

Quando yi  é categórico, o problema é conhecido como reconhecimento de clas-

sificação ou padrão e, quando yi é valorizado, o problema é conhecido como regres-

são. Outra variante, conhecida como regressão ordinal, ocorre onde o espaço de eti-

queta Y possui alguma ordenação natural, como notas de A a F.

Imagine a tarefa de aprender a detectar e-mails de spam e a tarefa de detecção

de anomalias num cenário em que o computador recebe e-mails de treinamento

para os quais o rótulo spam / não-spam são fornecidos. Com base neste treinamen-

to, o computador deve descobrir uma regra, uma característica comum que seja ca-

paz de rotular uma mensagem de e-mail como spam. Em contraste, para a tarefa de

detecção de anomalias, o computador terá como treinamento um grande número de

mensagens de e-mail  (sem rótulos) e a tarefa dele é detectar mensagens “inco-

muns”. Nestes casos deve-se tomar a aprendizagem como um processo de “usar a

experiência para ganhar experiência”, a aprendizagem supervisionada descreve um
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cenário em que “Experiência”, um exemplo de treinamento, contém informações sig-

nificativas (rótulos spam / não-spam) que não estão nos “exemplos de teste” não vis-

tos a qual a experiência adquirida deve ser aplicada. Nesta configuração, a tarefa

necessária destina-se a prever que as informações em falta para o teste.

O segundo tipo principal é a abordagem de aprendizagem descritiva ou não su-

pervisionada. Neste caso o algoritmo recebe apenas entradas, D={ x i}N i=1 , e o

objetivo é encontrar “padrões interessantes” nos dados. Isso às vezes é chamado de

descoberta de conhecimento. Este é um problema muito menos bem definido, uma

vez que não é fornecido que tipos de padrões procurar, e não existe métrica de erro

óbvio a ser utilizada (diferente do aprendizado supervisionado, em que é possível

comparar uma previsão de y para um dado x com o valor observado).

No caso da aprendizagem não supervisionada, não existe distinção entre dados

e teste. O computador processa dados de entrada com o objetivo de chegar a um re-

sumo ou versão compactada desses dados, ele separa um conjunto de informações

em subconjuntos de objetos semelhantes.

Por outro lado, este tipo de aprendizado permite abordar problemas com pouca

ou nenhuma ideia do que os resultados devam parecer. Pega-se uma estrutura de

dados onde não necessariamente é conhecido o efeito das variáveis é possível, por

exemplo, derivar essa estrutura em grupos de dados com base em relações entre as

variáveis e dados ou até reduzir o número de dimensões em um conjunto de dados

para agrupar só os atributos mais relevantes, ou para detectar tendências. No caso

da aprendizagem não supervisionada não existe um retorno baseado nos resultados

da previsão, quer dizer que não existe uma entidade responsável pela confirmação

da integridade dos dados. 

Outras abordagens comuns de aprendizagem não supervisionada incluem ar-

mazenamento em Cluster K-Médio, Hierárquico, e Mapas Auto-organizadores, mas

existe  também um ambiente  de aprendizado intermediário  em que,  enquanto  os

exemplos de treinamento contêm mais informações do que os exemplos de teste, o

computador é obrigado a prever ainda mais informações para o exame de testes.  

Um exemplo seria tentar aprender uma função de valor que descreve para cada

configuração de um tabuleiro de xadrez o grau em que a posição das peças brancas

está em relação as peças pretas. Neste caso, a única informação disponível para o

computador, em tempo de treinamento, são as possíveis posições que podem ocor-

rer ao longo de uma partida real. Estas estruturas de aprendizado são conhecidas

como aprendizado de reforço, que é um pouco menos usado. Isso é útil para apren-
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der como agir ou se comportar quando recebe sinais ocasionais de recompensa ou

punição. Por exemplo, a tarefa de um bebê aprender a andar ou ratos de laboratório

distinguir alimentos comestíveis e saudáveis de impróprios para o seu consumo.

2.3 DEEP LEARNING

Apesar de parecer uma tecnologia recente ela remonta aos anos 1940, foi relati -

vamente impopular por vários anos precedendo sua atual popularidade, porque pas-

sou por muitos nomes diferentes, e só recentemente se tornou chamado de “Deep

Learning”. Este campo de pesquisa tem sido rebatizado muitas vezes, refletindo a in-

fluência de diferentes pesquisadores e diferentes perspectivas. 

Uma história abrangente de aprendizado profundo está além do objetivo deste

trabalho. Num contexto básico houve três ondas de desenvolvimento de aprendiza-

do  profundo:  aprendizado  profundo  conhecido  como cibernética  nos  anos  1940-

1960, aprendizado profundo conhecido como conexionismo nos anos 1980-1990, e

o atual ressurgimento sob o nome de aprendizagem profunda a partir de 2006. Al-

guns  dos  primeiros  algoritmos  de  aprendizado  reconhecidos  hoje  eram modelos

computacionais de aprendizado biológico, ou seja, modelos de como a aprendiza-

gem acontece ou poderia acontecer no cérebro. Como resultado, um dos nomes que

o aprendizado profundo passou é Redes Neurais Artificiais (RNAs). A perspectiva

correspondente em modelos de  deep learning é que eles são sistemas projetados

inspirados no cérebro biológico (seja o cérebro humano ou o cérebro de outro ani-

mal). Apesar dos tipos de RNAs usadas para aprendizado de máquina tenham sido

algumas vezes usados para entender a função cerebral (HINTON, 1993), eles nor-

malmente não são projetados para replicarem modelos realistas da função biológica.

A perspectiva neural do estudo de deep learning é motivada por duas premissas

principais. Uma é que o cérebro fornece uma prova pelo exemplo de que o compor-

tamento inteligente é possível, e um caminho conceitualmente direto para construir a

inteligência é fazer engenharia reversa dos princípios computacionais por trás do cé-

rebro e duplicar sua funcionalidade. Outra perspectiva é que seria extremamente in-

teressante compreender o cérebro e os princípios subjacentes à inteligência huma-

na, de maneira que os modelos de machine learning que propõe questões científicas
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básicas sobre este tema são úteis para além de sua capacidade de resolver aplica-

ções de engenharia.

A neurociência trouxe uma razão para esperar que um único algoritmo de deep

learning possa resolver muitas tarefas diferentes. Eles descobriram que os furões

podem aprender a “ver” através da região de processamento auditivo do cérebro se

seus cérebros fossem reconectados para enviar sinais visuais a essa área (VON

MELCHNER et al., 2000). A equipe de cientistas liderada por Mriganka Sur “reconec-

tou” os cérebros dos furões recém-nascidos. Normalmente, o sinal dos olhos de um

furão é transmitido para uma parte do cérebro conhecida como córtex visual, mas

para esses furões os cientistas pegaram o sinal dos olhos e o redirecionaram para

que ele fosse ao córtex auditivo, ou seja, a região do cérebro que é normalmente

usada para audição. 

Isso sugere que muito do cérebro dos mamíferos pode usar um único algoritmo

para resolver a maioria das diferentes tarefas que o cérebro processa. Antes dessa

hipótese, a pesquisa em aprendizado de máquina era mais fragmentada, com dife-

rentes comunidades de pesquisadores que estudavam o processamento de lingua-

gem natural, visão, planejamento de movimento e reconhecimento de fala. Hoje, es-

sas comunidades de pesquisas ainda estão separadas, mas é comum que grupos

de pesquisa em deep learning pesquisem muitas ou até todas essas áreas de apli-

cação simultaneamente, capazes de traçar algumas diretrizes aproximadas da neu-

rociência. A ideia básica de ter muitas unidades computacionais que se tornam inteli-

gentes apenas por meio de suas interações entre si é inspirada no cérebro.

O  Neocognitron4 (FUKUSHIMA, 1980) introduziu uma poderosa arquitetura de

modelo para o processamento de imagens que foi inspirada na estrutura do sistema

visual dos mamíferos e mais tarde se tornou a base para a moderna rede convoluci-

onal. Atualmente, a maioria das redes neurais se baseia em um modelo de neurônio

chamado unidade linear retificada.

O Cognitron5 original (FUKUSHIMA, 1975) introduziu uma versão mais compli-

cada e aprimorada que foi altamente inspirada pelo nosso conhecimento da função

cerebral.  A versão moderna simplificada foi  desenvolvida com a incorporação de

ideias de muitos pontos de vista. Embora a neurociência seja uma importante fonte

de inspiração, ela não precisa ser tomada como um guia rígido e absoluto. Os neu-
4 -  Neocognitron é  uma  rede  neural  artificial  hierárquica  e  multicamada  proposta  por  Kunihiko

Fukushima na década de 1980. Ele foi usado para reconhecimento de caracteres manuscritos e ou-

tras tarefas de reconhecimento de padrões e serviu de inspiração para redes neurais convolucionais.

5 - Cognitron: uma rede neural multicamada auto-organizada.
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rônios reais processam funções muito diferentes das unidades lineares retificadas

modernas, mas o maior realismo neural ainda não levou a uma melhoria no desem-

penho da aprendizagem de máquina. Além disso, embora a neurociência tenha ins-

pirado brilhantemente várias arquiteturas de redes neurais, ainda não foi descoberto

o suficiente sobre o aprendizado biológico para que a neurociência ofereça mais ori-

entação para os algoritmos de aprendizado que são usados para treinar essas arqui-

teturas.

É muito normal enfatizar a similaridade do aprendizado profundo com o cérebro,

apesar de ser verdade que os pesquisadores de deep learning têm maior probabili-

dade de citar o cérebro como uma influência do que os pesquisadores que traba-

lham em outros campos de aprendizado de máquina,  como máquinas de núcleo

computacional ou estatísticas bayesianas, não é correto limitar deep learning como

uma tentativa de simular o cérebro. O campo de estudo da aprendizagem de máqui-

na que utiliza técnicas modernas de deep learning inspira-se em muitos outros cam-

pos, especialmente em matemática aplicada, como álgebra linear, probabilidade, te-

oria da informação e otimização numérica.

O esforço para entender como o cérebro funciona em um nível algorítmico ainda

é uma linha de pesquisa seguida por muitos pesquisadores, sem dúvida, é muito im-

portante que este campo de estudo cresça para que seja possível realizar cada vez

mais tarefas próximas ao raciocínio humano. 

Deep Learning está principalmente voltado em como construir sistemas compu-

tacionais capazes de resolver com sucesso tarefas que requerem inteligência, en-

quanto o campo da neurociência computacional está primariamente preocupado em

construir modelos mais precisos de como o cérebro realmente funciona.
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3 SEGURANÇA PÚBLICA

Indispensável é compreender que segurança pública é matéria de Estado,
não apenas de governo. Para ser responsabilidade superior precisa consti-
tuir-se como responsabilidade de todo o governo, não só das polícias e das
secretarias de Segurança e de Justiça. A participação da sociedade civil é
outro componente fundamental. (SOARES, 2003, p.81)

Segurança é definida, segundo o dicionário eletrônico Houaiss como “estado,

qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegu-

rado de danos e riscos eventuais; situação em que nada há a temer” (HOUAISS,

2009), no título V da Constituição Federal de 1988, “da defesa do Estado e das insti-

tuições democráticas”, está o capítulo III, “da segurança pública” que em seu único

artigo dispõe: “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabili-

dade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade

das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos…”

A Segurança pública visto como um sistema, denomina as instituições ou órgãos

estatais, como responsáveis por adotar ações que garantam a segurança da socie-

dade. Seus principais agentes são as polícias civil e militar para garantia do estado

de normalidade que permite aos cidadãos o usufruto de direitos e cumprimento de

deveres.

A Polícia Civil ou “Polícia Judiciária” é subordinada aos governos estaduais e re-

laciona-se diretamente à atividade investigativa, obtenção de provas e questões, não

imediata,  relacionadas  a  segurança  social.  Busca  investigar  e  solucionar  crimes

após o registro da ocorrência pela polícia militar, sendo essa uma das principais dife-

renças entre estas instituições. 

A Polícia Militar é o órgão de segurança pública, também subordinada ao esta-

do, responsável pelo policiamento ostensivo, significa dizer que ela serve para coibir

a prática de ilícitos de maneira imediata e pontual, através de uma ação de presença

e claro potencial  coercitivo. Em resumo a Polícia Civil  atua depois que um crime

ocorreu, enquanto a Militar procura coibir a prática de um crime.

As polícias, por terem missões diferentes e atuação complementar na preven-

ção, combate e resolução de crimes não possuem um “ciclo completo de policiamen-
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to” isso demanda a mudança na sua estrutura, no entanto ainda não foi alterada

como afirma (COSTA, 2004, p.82):

“apesar de as polícias serem organizadas e controladas pelos estados, sua
estrutura é definida pela Constituição Federal”. A PEC – Proposta de Emen-
da Constitucional nº 51 de 2013, por exemplo, propõe a mudança dessa es-
trutura, mas até agora parece que nenhuma espécie legislativa desse teor
tem logrado êxito.

Não há dúvidas de que a questão da segurança pública é bastante complexa.

“Sem articulação entre polícias, prisões e judiciário, inclusive sem o envolvimento da

sociedade organizada, não existe eficácia e eficiência nas ações de controle da cri-

minalidade e da violência e nas de promoção da pacificação social.” (CARVALHO et

al., 2011, pp.60-62). 

Devido à complexidade do assunto este tema tem sido uma preocupação cons-

tante dos governantes das unidades federativas, bem como do presidente da repú-

blica. Busca-se a diminuição da violência no país, estados e municípios brasileiros a

partir de ações que visam melhorar a gestão da segurança pública, para isso foi cria-

do: a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Plano Nacional de Segu-

rança Pública (PNSP),  Fundo Nacional  de Segurança Pública (FNSP),  Programa

Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), Sistema Único de Segu-

rança Pública (SUSP) e tantas outras iniciativas. Estas obtiveram mérito na tentativa

de integrar os órgãos e às ações de segurança pública, além de aplicar à questão

uma abordagem multidisciplinar. (CARVALHO et al., 2011, pp.62-64).

3.1 A EVOLUÇÃO DOS HOMICÍDIOS NO PAÍS E ESTADOS BRASILEIROS

Dados consolidados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) no

Atlas da Violência 20186 demostraram que no de 2016 o país atingiu a marca históri-

ca de 62.517 homicídios de acordo com informações do Ministério da Saúde (MS). 

Isso equivale a uma taxa de 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes, isso cor-

responde a 30 vezes a taxa de homicídios em todo o continente europeu. Dados ob-

tidos somente nos últimos dez anos, demonstram que 553 mil pessoas perderam a

vida por causa da violência no Brasil.

6http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_

2018.pdf
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As informações disponibilizadas no estudo sobre a evolução dos homicídios re-

gistrados nas regiões e unidades federativas do Brasil, realizado pelo IPEA, somado

aos dados obtidos através do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Minis-

tério da Saúde, no de 2016  registraram 62.517 homicídios7 no Brasil. Com esse alto

número de casos o país amarga uma mudança de patamar nesse indicador (passan-

do de 60 mil a 65 mil casos por ano) e se afasta da marca de 50 mil a 58 mil mortes,

registradas entre os anos de 2008 e 2013, conforme destacado no gráfico abaixo.

Figura 2: Taxa de homicídios no Brasil no período de 2006 à 2016

O crescimento no índice de violência demonstra, além da naturalização do fenô-

meno, a procura de uma resolução rápida e ações efetivas por parte das autoridades

nos três níveis de governo: federal, estadual e municipal. Como já mencionado ante-

riormente não existe dúvida de que o desafio é grande, afinal se trata de uma com-

plexa agenda da segurança pública, que deve envolver ações intersetoriais e inte-

gradas que incluam, além dos executivos, o Parlamento, a Justiça, o Ministério Pú-

blico, a Defensoria e também toda a sociedade civil. Além de inúmeras consequên-

cias, a mortalidade por causa violenta traz implicações na saúde pública, na dinâmi-

ca demográfica e, por conseguinte, no processo de desenvolvimento econômico e

social.

7Nesse conceito estão agrupadas as categorias agressões (110) e intervenções legais (112) do CID-

BR-10, segundo o SIM/SVS/MS.
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O mapa8 demonstrado na Figura 3: Evolução dos homicídios de 2006 a 2016,

baseado nos dados da Tabela 1: Número de homicídios por Unidade da Federação

(2006 a 2016), mostra como a evolução das taxas de homicídios ao longo do perío-

do aconteceu de forma distinta entre as regiões brasileiras. Enquanto houve, nos úl-

timos quatro anos, uma estabilidade nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, É possível

observar um crescimento demasiado nas demais regiões com destaque a evolução

de homicídios, na região Norte.

8Fonte: https://infograficos.gazetadopovo.com.br/seguranca-publica/atlas-da-violencia-2018/

Figura 3: Evolução dos homicídios de 2006 a 2016

3
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Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). O número de homicí-

dios na UF de residência foi obtido pela soma das seguintes CIDs 10: X85-Y09 e Y35-Y36. Elabora-

ção Diest/Ipea e FBSP.

Tabela 1: Número de homicídios por Unidade da Federação (2006 a 2016)
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3.2 A POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO

O estado do Rio de Janeiro têm características únicas em toda a América Latina. O cri-

me organizado é capaz de controlar uma parte significativa do território da capital fluminense,

incluindo o acesso à região metropolitana do Rio e entre as cidades do Grande Rio além da

vida comunitária em várias cidades. Para compreender essa situação, deve-se olhar princi-

palmente para as políticas de segurança pública que foram implantadas pelos governos.

A cúpula da segurança pública do Rio de Janeiro adotou uma política marcada pelo “re-

crudescimento da violência e da criminalidade era um problema fundamentalmente de cará-

ter social”. Assim, o Estado limitou as intervenções policiais nas áreas de favela, mas “As in-

tervenções policiais repressivas se enfraqueciam no mesmo ritmo em que a criminalidade se

tornava mais agressiva e organizada em suas práticas”. O aparecimento dos comandos no

interior dos presídios e uma forte expansão do consumo de cocaína foram os “Dois principais

fatores [que] contribuíram para o aumento do poder dos grupos criminais”. (MISSE, 2007).

 Durante o governo de Leonel Brizola as apostas eram os Centros Integrados de Educa-

ção Pública (CIEPs) criados pelo então Secretário da Educação no Rio de Janeiro Darcy Ri-

beiro, na década de 80, e a doação de lotes, entre outros programas sociais, no intuito de

amenizar os conflitos que levavam as pessoas a cometerem crimes. Os resultados foram os

piores possíveis mesmo adotando uma política voltada para programas sociais. Os indicado-

res de violência, como a taxa de homicídios por 100 mil habitantes atingiu o recorde de 63,03

em 1990 [em 2011, foi 28,3]. 

Durante o governo de Marcello Alencar. “Pela primeira vez, desde a transição para a de-

mocracia, foi nomeado um general do Exército, Nilton Cerqueira, para a Secretaria de Segu-

rança”. (CARNEIRO, 2010a). Houve um decréscimo nos índices de violência no estado du-

rante o seu governo, no entanto isso ocorreu à custa de inúmeras denúncias de violações

dos Direitos Humanos. “Mas todos os graves erros cometidos não devem obscurecer o fato

de que, pela primeira vez, no período democrático atual, colocou-se em prática no estado do

Rio de Janeiro uma política de segurança centrada no controle do crime”. Para reforçar, “En-
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tretanto, a despeito desse erro, houve nesse governo uma novidade importante: a prioridade

passou a ser o controle do crime e a extensão do poder de dissuasão das polícias”. (CAR-

NEIRO, 2010b).

Foi criado em 2004, os Conselhos Comunitários de Segurança (CCS) com o intuito de

aproximar a população aos órgãos de segurança passando a fazer parte do Plano Estadual

de Segurança, Justiça e Cidadania, o qual, entre outras ações, tinha a previsão de imprimir

mudanças estruturais no modelo de gestão da segurança pública. Dentre essas novidades,

destacam-se as Delegacias Legais e as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP). Es-

tas delegacias têm como objetivo integrar as ações das polícias Civil e Militar, aproximando-

as das comunidades abrangidas pelas AISP, através de uma gestão participativa para a iden-

tificação e resolução dos problemas locais referentes à segurança pública (MORAES, 2012). 

Estes são importantes canais de participação popular junto às instituições policiais – Po-

lícia Civil e a Polícia Militar. Os Conselhos são formados por membros natos, efetivos e parti -

cipantes. Os membros natos são os representantes da Polícia Militar (Comandante do Bata-

lhão) e da Polícia Civil (Delegado Titular) responsáveis pela área de circunscrição do CCS9,

sendo que a participação dos representantes das polícias é obrigatória, ao passo que a dos

representantes da sociedade civil é voluntária. Os membros efetivos são representantes de

organizações atuantes na área dos CCS, ou membros da comunidade que voluntariamente

manifestam seu interesse em vincular-se ao Conselhos Comunitários de Segurança. Atual-

mente, o estado do Rio de Janeiro possui 65 conselhos ativos distribuídos em 45 municípios

fluminenses. Uma das premissas que delineia a construção destes conselhos é o resgate da

credibilidade das polícias junto a sociedade, transmitindo confiança e sentimento de seguran-

ça.

Mesmo com várias medidas tomadas pelo estado em cooperação com a administração

pública federal os índices de violência continuam crescentes, levando a necessidade da soci-

edade civil cooperar com as políticas de segurança pública, como descrito na constituição,

uma vez que é direito e responsabilidade de todos. Isto traz a busca de uma solução contun-

dente ainda depende da cooperação permanente entre os acadêmicos e os políticos, o go-

verno e a sociedade, a união e os outros entes da federação.

9 - Normalmente esta corresponde à Área Integrada de Segurança Pública, entretanto existem situações em

que a extensão da AISP e limites dos municípios é tão grande que é necessário o desdobramento de mais de

um CCS por AISP
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4 ALGORITMOS PARA PREDIÇÃO DE FATOS

Uma pergunta recorrente no momento do desenvolvimento de uma implementação para

predição de fatos utilizando aprendizagem de máquina é: “Qual o melhor algoritmo de apren-

dizado de máquina utilizar?” A resposta é: “depende”. A escolha do algoritmo dependerá da

natureza da tarefa, tamanho, qualidade e natureza dos dados além da expectativa do progra-

mador com relação a resposta esperada do algoritmo selecionado. A saída de um algoritmo

de  machine learning depende de como a matemática do algoritmo foi traduzida em instru-

ções que serão interpretadas pelo computador. E isso tudo depende do fator “tempo” disponí-

vel para o desenvolvimento e processamento dos dados. Mesmo os cientistas de dados mais

experientes não podem dizer qual algoritmo terá melhor desempenho antes de testá-los.

Considerando a natureza da tarefa a ser desenvolvida existe por exemplo a área de re-

conhecimento de padrões que engloba o estudo de algoritmos desenvolvidos para tarefas de

descrição e predição de padrões. Ele procura prever algo que pode ou não acontecer com

um grau de incerteza, aparentemente parece um pouco vago, mas saber diferenciar qual ta-

refa se deseja executar e qual o tipo de resposta se deseja obter é o primeiro passo para a

sua escolha. Significa, por exemplo, trabalhar na construção de um agente autônomo (bot)

para análise de ocorrência de crimes, é necessário entender que a tentativa de prever a vari -

ação de ocorrência de um determinado crime em uma área específica é totalmente diferente

de determinar o emprego de um grupo de operações especiais para ocupação desta área. 

Para dar início ao processo de seleção do algoritmo é necessário distinguir, entre os três

grandes tipos de tarefas: classificação, regressão e clusterização. Uma maneira de distinguir

entre esses grupos é utilizar os seguintes raciocínios: se o objetivo é prever um valor, Re-

gressão, caso seja prever uma categoria, Classificação, se não são conhecidas as categorias

a que o objeto de análise pertence, Clusterização. 

 Importante ressaltar que sem dados não há aprendizado, e são esses dados disponíveis

que conduzirão as técnicas que podem ser utilizadas, significa dizer, que se existirem amos-

tras rotuladas pode-se utilizar técnicas supervisionadas, se não é necessário recorrer às téc-
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nicas não supervisionadas, nos casos onde a tarefa a ser realizada é muito complexa a pon-

to de só a resposta da interação com o ambiente conseguir fornecer um treinamento eficaz,

aprendizado por reforço. Independentemente das técnicas, a quantidade de dados necessá-

rios depende do problema. Normalmente a quantidade de dados são encontrados mais na

casa de milhares do que de centenas, e isso faz com que os algoritmos apresentem tendên-

cias de acordo com essa quantidade. Redes Neurais, por exemplo, precisam de uma quanti -

dade  considerável  de  dados  para  apresentar  resultados  competitivos,  mas,  geralmente,

quanto maior a quantidade de dados melhor o seu desempenho de predição. Diferente do

que acontece com o algoritmo Naive Bayes (MITCHELL,1997, p158), que realiza a tarefa de

predição com algumas poucas amostras. Situações onde são combinadas técnicas com múl-

tiplos preditores, como técnicas de boosting ou algoritmos Random Forests necessitam alter-

nar as amostras durante o treinamento precisam de uma quantidade maior de dados para

apresentar bons resultados, estes melhores do que resultdados de preditores individualmen-

te. Outros algoritmos podem se deteriorar rapidamente quando se aumenta a quantidade de

campos utilizados para a predição, um caso conhecido desse efeito é o algortimo K-Nearest

Neighbor  (MITCHELL,1997, p243). A classificação durante processo de desse algoritmo o

torna sensível a ruídos: características que dificultam a resolução do problema. De acordo

com o aumento da quantidade de campos (10 a 20 em média) ele perde eficiência. Em con-

trapartida, Máquinas de Vetores Suporte (Support Vector Machines) conhecida também pelo

seu acrônimo (SVMs), são menos sensíveis a ruídos conseguindo lidar com grandes quanti -

dades de características (mais de 100) sendo mais indicadas nesses casos. 

Na aprendizagem supervisionada, os rótulos de saída são especificamente definidos. O

Objeto de entrada contém vários números de recursos e geralmente é representado em um

vetor. No conjunto de dados de treinamento, cada objeto de entrada é emparelhado com um

objeto de saída específico. Um algoritmo de aprendizado supervisionado desenvolve um mo-

delo preditivo usando dados de treinamento e se ajusta a novas informações para o modelo.

Separar dados de treinamento e dados de teste ajuda os modelos de aprendizado supervisi-

onados a evitar overfitting10. Os rótulos de novas informações são previstos pelo algoritmo.

Os modelos podem ser implementados em problemas de classificação e regressão. Utilizan-

do um dataset11 com informações de crimes pode-se, por exemplo, prever a categoria de um
10 Overfitting é o ajuste demasiado dos dados de treinamento.

11 Dataset é uma coleção de dados normalmente tabulados
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incidente criminoso em um determinado momento e local. Como as categorias de crime são

descontínuas e muito variadas, este é um problema de classificação supervisionada.

Neste trabalho será priorizado os algoritmos que podem ser utilizados para implementar

uma solução de análise e predição de fatos utilizando dados do panorama da segurança pú-

blica no estado do Rio de Janeiro através de modelos de classificação supervisionadas dis-

poníveis para utilização com a linguagem de programação  Python,  através de bibliotecas

como scikit-learn, pandas e NumPy. São eles: Árvore de decisão, Classificação Naive Bayes

gaussiano e K-NN (K-Nearest Neighbor).

4.1 ÁRVORE DE DECISÃO

É uma ferramenta de apoio que utiliza um grafo ou modelo de decisões em estrutura de

árvore a partir do conjunto de dados e suas possíveis consequências, incluindo resultados de

eventos fortuitos, custos de recursos e utilidade.

Através de uma Árvore de decisão um conjunto de dados é dividindo em partes meno-

res. Em cada etapa do algoritmo, uma árvore de decisão o nó é dividido em duas ou mais ra-

mificações até atingir os nós folha. Nós de folha indica os rótulos de classe ou resultado. A

cada nível, o algoritmo decisão escolhe um recurso que divide os dados da melhor forma

com a ajuda de duas funções: Ganho de Informação e Índice Gini12, este índice mede a pro-

babilidade de classificar uma amostra aleatória incorretamente se o rótulo é escolhido aleato-

riamente de acordo com a distribuição em um ramo. 

IG( p )=∑
i=1

k

pi(1−pi) (1)

12O índice Gini, desenvolvido por Conrado Gini em 1912, mede o grau de heterogeneidade dos dados. Pode en-

tão, ser utilizado para medir a impureza de um nó.(ONODA, 2001)



39

O ganho de informação pode ser calculado usando a entropia, cálculo do ganho de infor-

mação baseado em uma medida utilizada na teoria da informação, que é uma função que

calcula o valor esperado em cada etapa. Entropia é definida como:

H (T )=IE=−∑
i=1

k

pi l og2 pi (2)

Onde: pi representa a porcentagem de cada recurso que está presente no nó filho depois de

dividido. A soma de pi é sempre 1. 

Em cada etapa, a árvore de decisão tenta fazer divisões que forneçam os nós filhos mais

puros.

4.2 ALGORITMO DE CLASSIFICAÇÃO NAIVE BAYES

Segundo o teorema de Bayes, é possível encontrar a probabilidade de um certo evento

ocorrer, dada a probabilidade de um outro evento que já ocorreu.

Este classificador é implementado aplicando o Teorema Bayesiano. De acordo com o te-

orema, a classe y é um vetor de característica dependente consistindo de x0, x1, x2, ..., xn tem

a seguinte relação:

P ( y ∣ x0 , x1 , x2 , . . . , xn )=
P( x0 , x1 , x2 , . . . , xn ∣ y )

P ( x0 , x1 , x2 , . . . , xn )
(3)

Algoritmos Bayesianos têm resultados compatíveis com os métodos de árvore de deci-

são e redes neurais. Devido ao seu alto poder preditivo e sua simplicidade é um dos algorit-

mos mais utilizados segundo (ZHANG, 2004). Este algoritmo parte do princípio que não exis-

ta relação de dependência entre os atributos, algumas vezes isto não é possível. Nestes ca-

sos,  uma  variação  conhecida  como  Bayesian  Belief  Networks,  ou  Bayesian  Networks

(SAAD,1998), deve ser utilizada. Pode-se fazer a combinação dos algoritmos de Naive Ba-
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yes e Árvore de Decisão para realizar a classificação. (MAZLACK, 2008) expõe uma fragili-

dade na técnica Naive Bayes. 

4.3 KNN (K-NEAREST NEIGHBOR)

O método "Nearest Neighbours" é utilizado na aprendizagem supervisionada e não su-

pervisionada, neste método são armazenados os dados de treinamento e quando um novo

objeto é submetido para classificação, o algoritmo procura os k registros mais próximos (me-

dida de distância) deste novo registro. Este registro então é classificadonuma classe mais co-

mum entre todos os k registros mais próximos.

É um algoritmo de aprendizado não paramétrico. Sua finalidade é usar um banco de da-

dos no qual os pontos de dados são separados em várias classes para prever a classificação

de um novo ponto de amostragem.

Uma técnica é não-paramétrica, significa que ela não faz nenhuma suposição sobre a

distribuição de dados subjacente. Em outras palavras, a estrutura do modelo é determinada a

partir dos dados. É bastante útil no “mundo real”, pois a maioria dos dados não obedece aos

pressupostos teóricos típicos feitos (como nos modelos de regressão linear, por exemplo).

Portanto,  a KNN pode ser  uma das primeiras escolhas para um estudo de classificação

quando há pouco ou nenhum conhecimento prévio sobre os dados de distribuição.

O KNN também é um algoritmo lento (em oposição a um algoritmo ansioso). O que signi -

fica dizer que ele não usa os pontos de dados de treinamento para fazer qualquer generaliza-

ção. Em outras palavras, não há fase de treinamento explícito ou é muito mínima. Isso tam-

bém significa que a fase de treinamento é bem rápida. A falta de generalização significa que

a KNN mantém todos os dados de treinamento. Para ser mais exato, todos (ou a maioria)

dos dados de treinamento são necessários durante a fase de testes. Ele se baseia na seme-

lhança do recurso: como recursos quase fora de amostra se assemelham ao nosso conjunto

de treinamento determina como é classificado um determinado ponto de dados, como pode

ser observado na figura 4.
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O algoritmo KNN pode também ser usado para classificação - a saída é uma associação

de classe (prevê uma classe - um valor discreto). Para realizar a classificação, objeto é sub-

metido a uma votação majoritária de seus vizinhos, com este objeto sendo atribuído à classe

mais comum entre seus vizinhos mais próximos. Também pode ser usado para regressão -

saída é o valor para o objeto (prediz valores contínuos). Este valor é a média (ou mediana)

dos valores de seus k vizinhos mais próximos.

Figura 4: Exemplo de classificação k-NN
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5 APLICAÇÃO DE APRENDIZAGEM DE MÁQUINA NA PREDI-

ÇÃO DE CRIMES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Utilizar as informações fornecidas através de datasets para predição de fatos é um dos

intuitos deste trabalho, no entanto, houve uma dificuldade muito grande de se encontrar no

Brasil conjunto de dados de livre acesso com informações atualizadas. 

O governo brasileiro disponibiliza através do Portal Brasileiro de Dados Abertos13 dados

dos mais variados da administração pública, ele busca simplicidade e organização para pro-

ver aos cidadãos facilidade para encontrar os dados e informações que precisa, tem o objeti-

vo de diminuir a distância entre setores da sociedade e o governo a fim pensar a melhor utili -

zação dos dados, promovendo impactos positivos sob os pontos de vista social e econômico.

Porém no que diz respeito a datasets de segurança pública, normalmente, estão desatu-

alizados e são poucos os órgãos públicos que coletam e divulgam dados. A iniciativa do go-

verno é válida na sua essência, porém ainda não atingiu a dimensão que tem potencial para

alcançar.

Os dados utilizados para demonstração da análise de crimes no estado é disponibilizada

pela página de Dados Abertos14 do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Ja-

neiro. Segundo o site nesta página, é possível acessar as bases de dados de registros crimi -

nais e de atividade policial do estado do Rio de Janeiro. As estatísticas divulgadas são base-

adas nos Registros de Ocorrência (RO) coletados pelas delegacias da Polícia Civil de todo o

estado, esses registros de ocorrência são complementados por informações de órgãos espe-

cíficos da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Antes de serem consolidados no Institu-

to de Segurança Pública (ISP), as informações e registros de ocorrências são submetidos a

um controle de qualidade pela Corregedoria Interna da Polícia Civil (COINPOL). As estatísti -

cas produzidas baseiam-se na data em que foi confeccionado o Registro de Ocorrência.

13http://dados.gov.br/

14 http://www.ispdados.rj.gov.br/
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São disponibilizados também arquivos auxiliares com informações relevantes (como po-

pulação, divisão territorial da base de segurança, bases cartográficas, informações institucio-

nais, notas metodológicas e dicionários de variáveis) e séries históricas. Normalmente os ar-

quivos estão no formato Comma-Separated Values(CSV)15 possibilitando sua importação por

bibliotecas de softwares livres ou aplicativos de escritórios de manipulação de planilhas ele-

trônicas.

5.1 CONJUNTO DE DADOS E ATRIBUTOS

O dataset utilizado nesta implementação será o Base DP: evolução mensal das estatísti-

cas por circunscrição de Delegacia (1/2003 a 04/2018), disponível16 na página de Estatísticas

de Segurança. O arquivo está em formato csv e contém 24566 registros atualizado mensal-

mente de acordo com informações das delegacias da Polícia Civil, sempre com o mesmo

link, facilita a obtenção dos dados, por exemplo, com a implementação de uma rotina para

download automático do arquivo, a fim de manter sempre atualizado as informações no algo-

ritmo de análise e predição de fatos. Além do BaseDP também é utilizado o conjunto de da-

dos População mensal por circunscrição de Delegacia, disponibilizada17 na mesma página.

Todos os conjuntos de dados e análises foram baseadas nos números de ocorrências de

crime em todo o estado, uma vez que foi encontrado dificuldade em obter dados de cidades

específicas.

15 Arquivos CSV, são regulamentados pelo RFC 4180, que faz uma ordenação de bytes ou um formato de termi-

nador de linha. Os valores são separados por vírgulas.

16 http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/BaseDPEvolucaoMensalCisp.csv

17 http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/PopulacaoEvolucaoMensalCisp.csv
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5.2 DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO

O algoritmo foi desenvolvido na linguagem de programação Python18 na sua versão 2.7.

Esta linguagem de programação tem como característica sua velocidade e versatilidade, tan-

to sua biblioteca padrão quanto os módulos contribuídos pela comunidade permitem infinitas

possibilidades de desenvolvimento sob uma licença de código aberto aprovada pela Iniciativa

de Código Aberto (Open Source Initiative - OSI)19, torna-se livremente utilizável e distribuível,

mesmo para uso comercial. Esta linguagem é muito poderosa na manipulação de dados e

implementações de machine learning. Suas principais vantagens são: velocidade, desempe-

nho e escalabilidade. Como a maioria das linguagens de programação, o Python tem bibliote-

cas padrões que agrupam suas principais funções, outras bibliotecas complementares fazem

com que linguagem se torne uma das principais alternativas para utilização no desenvolvi-

mento de soluções para aprendizagem de máquina. Dentre estas vale ressaltar as bibliote-

cas NumPy, Pandas e SciPy que serão utilizadas direta ou indiretamente para compilação do

algoritmo implementado neste trabalho

Para trabalhar com arrays  a biblioteca numérica  NumPy  possui ferramentas  utilizadas

para manipulação de vetores, incluindo indexação, acesso a vários campos ao mesmo tem-

po, de forma a alterar uma matriz. Esta biblioteca oferece a vetorização de operações para

maior desempenho e alta velocidade.

NumPy é otimizada para realização de operações numéricas com vetores, ela não lida

bem com outros tipos de matrizes, como tabelas, que constituem uma parte essencial das

necessidades de análise de dados, neste caso o pacote de bibliotecas Pandas oferece ferra-

mentas mais adequadas, uma vez que incluem vetores (unidimensionais) e matrizes de da-

dos (bidimensionais).

Para a engenharia de ciência de dados a biblioteca SciPy mostra-se uma excelente fer-

ramenta, pois é sua especialidade. Neste pacote estão incluídas ferramentas importantes,

como constantes matemáticas e físicas, algoritmos de agrupamento, funções de integração e

interpolação, rotinas de álgebra linear e ferramentas de processamento de sinal. 

18https://www.python.org/about/

19A Iniciativa de Código Aberto (Open Source Initiative - OSI) é uma corporação de benefício público da Califór-

nia, com status 501 (c) 3 isento de impostos, fundada em 1998.
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Possui também um módulo de funções estatísticas que constitui a base para a análise

clássica de dados, que pode ser aprimorada por funções especiais ou algoritmos de otimiza-

ção.

Além das bibliotecas já citadas também foi utilizada a biblioteca matplotlib, ela possibilita

a criação de gráficos convencionais com alta qualidade a partir de comandos simples devido

a seus recursos para a geração de gráficos em duas dimensões (2D) a partir de arrays.

5.3 EXECUÇÃO DO ALGORITMO

Inicialmente foram importadas as bibliotecas e suas dependências com o comando im-

port. Os datasets foram obtidos e lidos através a biblioteca Pandas, estes conjuntos de da-

dos foram unidos numa variável chamada data_join, esta união foi através da interseção das

duas tabelas onde tinham em comum o atributo CISP, e agrupados pelo mesmo atributo foi

realizado a “limpeza dos dados”, para retirar do dataset todos os valores nulos ou “NaN”.

A fim de gerar um parâmetro para análise foi escolhido o atributo “hom_doloso” que re-

presenta o número de homicídios onde existe a intenção de matar. Previsto no artigo 121, p.

1-2 do Código Penal Brasileiro, homicídio pode ser dividido em homicídio doloso ou homicí-

dio culposo. Modalidades que qualificam as circunstâncias ou intenções de um assassinato

como o ato de matar outro indivíduo. 

Figura 5: Número de homicídios por ano
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É possível utilizar outros parâmetros para conseguir enxergar um panorama da criminali-

dade, não só através do número de homicídios, mas também através total de incidentes ba-

seado no atributo total_furtos e a média de incidentes criminosos por ano.

Figura 7: Média de incidência de crime por ano

Figura 6: Total de incidentes de crime por ano
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Além dos gráficos que ilustram a variação do número de homicídios, total de incidentes

de crime e a média de incides por ano foi implementado também uma função para determi-

nar indicadores de letalidade, indicador de roubos de rua e roubo de veículos num determina-

do período, podendo por exemplo, analisar o período de um determinado evento, como o pe-

ríodo de mandato do atual governador do estado, Luiz Fernando Pezão para saber se as po-

líticas de segurança pública adotada por ele foi eficaz.

Para esta tarefa o foi necessário importar a biblioteca datetime para a manipulação de

dados que representam datas. A função criada com o nome marcar_periodo recebe como pa-

râmetros a data de início e fim, além de uma cor para diferenciar a área delimitada do gráfico

entre  as  datas  fornecidas.  Esta  área  será  desenhada  através  de  linhas  verticais  com

largura=1 pixel, com um intervalo entre elas de 30 pixels. Os parâmetros recebidos pela fun-

ção são utilizados pela função axvline, da biblioteca matplotlib.axes.Axes.axvline, ela adicio-

na linhas verticais ao longo dos eixos.

Já o gráfico que demonstra a evolução dos indicadores de letalidade, roubo de rua e rou-

bo de veículos é plotado através da função plot e gca() da biblioteca matplotlib.pyplot. 

Finalmente o gráfico (imagem) é mostrada através da função plt.show()

Figura 8: Índices de violência durante o governo de Luiz Fernando Pezão
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Através da área delimitada em azul do gráfico demonstra os índices de violência desde a

assunção do cargo do atual governador. Houve uma queda vertiginosa no indicador de roubo

de rua, isso porque durante um período de 78 dias a polícia civil esteve em greve com térmi-

no no dia 07ABR2017, com isso não foi registrado boletins de ocorrências nas delegacias,

somente atendido casos de emergência e prisões e flagrante delito.

É possível observar no mesmo gráfico que os índices de homicídios dolosos ao longo

dos últimos anos varia em função da política de governo e acontecimentos de grandes even-

tos como copa do mundo e olimpíadas, os dados foram computados até o primeiro trimestre

de 2018.

Gráficos da violência baseados nos números de homicídios separados por cidades e

grandes áreas podem ser utilizados, por exemplo, com a finalidade de assessorar o secretá-

rio de segurança pública, governador ou articulador desta pasta a empregar melhor recursos

humanos e materiais. Os gráficos em formato de pizza, a partir da mesma biblioteca matplo-

tlib exibem respectivamente as cidades com o maior número de homicídios e distribuição do

registros de ocorrências por região. 

Figura 9: Cidades com maior número de homicídios
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Existe uma correlação entre o número de crimes e a quantidade de habitantes da área

observada, apesar de positiva, não é significativa para afirmar de forma absoluta que existe

uma maior incidência de crimes em locais a população é maior população.

Figura 10: Análise do total de crimes por região

Figura 11: Correlação entre total de crimes e população
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Para uma análise mais pormenorizada das ocorrências de crimes e obtenção de dados

de treinamento para algoritmos como KNN ou predição, seria necessário dados adicionais

que não existem no  dataset em estudo, atributos como horário da ocorrência, bairro onde

ocorreu o crime e qual foi a resolução do caso. 

Com a disponibilização de um conjunto de dados pelos municípios, com atenção especi-

al a estes atributos citados anteriormente seria possível uma melhor análise e predição de

crimes, a exemplo do que acontece em cidades americanas como São Francisco, Chicago e

Boston onde os registros incluem dados como latitude e longitude da ocorrência e resolução

do crime, trazendo a possibilidade de num mesmo dataset ser possível obter conjunto de trei-

namentos e testes, com base nas variáveis citadas anteriormente comparadas à resolução

do crime, podendo então ensinar ao agente de treinamento as áreas com maior incidência de

crime e resolução de casos filtrados por área das delegacias e batalhões de polícia.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da elaboração do trabalho e pesquisa, ficou evidente que os detalhes básicos

de atividades criminosas em uma área contêm indicadores que podem ser usados por agen-

tes de aprendizado de máquina para classificar uma atividade criminosa, dada a localização

e a data. Mesmo que o agente de aprendizagem sofra de categorias desequilibradas do con-

junto de dados, é possível desenvolver soluções para predição de crimes e análise de violên-

cia em grandes centros. Através dos experimentos, pode-se ver que o conjunto de dados dis-

ponibilizado pelo Instituto de Segurança Pública é suficiente apenas para uma análise da vio-

lência no estado, porém falta esse mesmo engajamento no tratamento de dados por parte

das cidades, para catalogar os crimes por logradouros com horário de acontecimento do inci-

dente e resolução da ocorrência do crime, com a finalidade de auxiliar no estudo acadêmico

e criação de soluções para otimização de recursos da segurança pública. 

Esta falta de dados foi a principal dificuldade para elaboração de arquivo de treinamento

para utilização em algoritmos para predição de fatos, é possível visualizar dados e prever a

probabilidade de ocorrência de fatos a partir dos gráficos gerados com a manipulação das in-

formações disponibilizadas pelo dataset em estudo. 

O objetivo do desenvolvimento do algoritmo foi demonstrar a distribuição dos registros

de ocorrências dentro das regiões e cidades do estado, com a possibilidade de analisar num

intervalo de tempo o número de crimes, a fim de comparar o período do mandato do atual

governador com a variação da taxa evolutiva de homicídios e indicadores de letalidade, rou-

bos de rua e veículos.

Embora o agente de aprendizado de máquina seja capaz de prever modelos a partir de

dados simples de crimes, um conjunto de dados demográficos combinados com informações

mais precisas das ocorrências como a hora exata do crime e localização por endereço, pro-

vavelmente ajudaria a melhorar o resultado e a solidificá-lo.

Claramente a área de aprendizado de máquina e inteligência artificial contém inúmeros

recursos a serem explorados por pesquisadores e desenvolvedores na busca de soluções e
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assessoramento de decisões, uma vez que ao observar dados do passado, pode-se prever

ações futuras. A variabilidade dos dados e a inconstância da variável humana talvez seja o

maior desafio dos algoritmos de aprendizagem, já que o ser humano é totalmente mutável;

adaptável. Esse desafio baseado na constante mudança proporcionou a observância do cé-

rebro humano, o desenvolvimento de redes neurais artificiais e tantas outras tecnologias que

farão com que a precisão aumente cada vez mais no uso de tecnologias para predição de fa -

tos.
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