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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

 

Em 2008, a Secretária Nacional de Segurança Pública (SENASP), órgão do 

Ministério da Justiça, em resposta agrave situação da criminalidade identificou a 

necessidade de aperfeiçoar a ciência forense no Brasil e, criou o “PROGRAMA DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADA NA SEGURANÇA PÚBLICA” . 

Em 2013, a versão revisada infere que: 

 

“O presente texto trata da implementação de um prog rama 

de C&T Aplicada na Segurança Pública, notadamente n a 

área de perícia forense. 

Um dos principais objetivos desse programa é estabe lecer 

ações de cooperação e atuação integrada entre a 

comunidade científica e tecnológica brasileira, loc alizada 

principalmente nas universidades e centros de pesqu isa, e 

as equipes de serviços periciais: federal, estaduai s e do 

DF.”  

 

Como pode ser observado, o programa mostra a intenção das autoridades 

brasileiras em chamar a comunidade científica e tecnológica para auxiliar na 

sistematização das atividades periciais e, em seus objetivos ressalta a necessidade 

de: 

� Formar e capacitar profissionais de perícia, em div ersos 

níveis e campos das ciências físicas, químicas e 

biológicas; 

� Estabelecer uma rede integrada de pesquisadores de 

genética, microscopia, eletrônica/ balística e ento mologia 

forense com as polícias estaduais e a federal; 
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� Estruturar um banco de dados de padrões de DNA 

objetivando notadamente a identificação criminal 

(possibilitando sua associação futura com impressõe s 

datiloscópicas e análise de voz); 

� Implementar um programa de pesquisas em microscopia  

eletrônica aplicada a balística forense, e; 

� Implantar um centro nacional de estudos em entomolo gia 

forense . 

 

No entanto, o Programa citado não contém indicativos de intenções nas áreas 

de: 

 

� Coleta com profundidade e precisão de dados de exames periciais de campo; 

� Análise dos dados; 

� Classificação; 

�  Catalogação de dados, e; 

� Identificação de modelos e de padrões de criminosos. 

 

Para sanar as lacunas citadas acima nosso grupo de pesquisa desenvolveu o 

sistema denominado S.I.S.I.Fo (Sistema integrado de Sensoriamento e Inteligência 

Forense). 

Fonseca (2014)1, diretamente envolvido na área de coleta de dados do sistema 

S.I.S.I.Fo, em sua tese de doutorado inicialmente mostrou o quadro da criminalidade 

no Brasil e inferiu que ela atingiu níveis alarmantes decorrentes de fatores: 

 

• Históricos; 

• Sócios econômicos; 

• Políticos e, principalmente a; 

• Eficiência reduzida das Polícias Brasileiras na realização de investigações2.  
                                                 
1Fonseca C. A. R. Tese de Doutorado intitulada “Sistema Integrado de Sensoriamento e Inteligência 

Forense” apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.  
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E propôs, principalmente em função do último item “eficiência reduzida na 

realização das investigações ” (negrito nosso), uma solução tecnológica que se 

constituía no desenvolvimento de um sistema computacional com dispositivos 

móveis para a área pericial criminal, com a finalidade de: 

 

� Agilizar e incrementar quantitativamente3e qualitativamente4 a coleta de 

vestígios e informações; 

� Converter o material coletado (vestígios e traços) em dados digitais; 

� Classificar e catalogar os dados seguindo padrões pré-estabelecidos; 

� Centralizar e manter os dados em arquivos digitais seguros e confiáveis, e 

� Garantir a integridade da prova através da cadeia de custódia.  

 

1.2 Objetivo da Pesquisa 

 

Este estudo vem, em continuação e complementação ao trabalho do 

pesquisador citado acima, com o desenvolvimento dos módulos de análise e de 

Inteligência do Sistema S.I.S.I.Fo.e visa: 

 

1. Introduzir no sistema policial brasileiro o conceito de inteligência forense 

para a identificação de modos de operação de criminosos (M.O.) e 

aplica-lo ao sistema em desenvolvimento; 

2. Aplicar o modelo de exame pericial aperfeiçoado pelo grupo de 

trabalho, mais amplo e preciso que o convencional, para dar suporte ao 

sistema de inteligência forense; 

3. Estruturar o sistema de inteligência forense para trabalhar com um 

volume elevado de informações e vestígios coletados; 

 

                                                                                                                                                         
2Estudos mostram que a baixa eficiência na investigação induz a um sentimento de impunidade. 
3 Adição de uma gama maior de informações detalhadas do local contendo informações sobre a 

situação sócio econômica e detalhes do modo de atuação do(s) criminoso(s). 
4 Coleta com maior precisão e acurácia. 



4 
 

4 
 

4. Desenvolver o conjunto de rotinas computacionais para a identificação 

de padrões de atuação de criminosos seriais utilizando conceitos de 

inteligência artificial (A.I), mais especificamente, mapas auto 

organizáveis (SOM); 

5. Desenvolver um procedimento para integrar e avaliar as observações e 

hipóteses dos peritos de campo para gerar sugestões de alteração ou 

complementação de exames periciais durante a sua realização; 

6. Desenvolver um banco de dados com capacidade de associar os 

dados digitalizados obtidos na coleta a: 

 

• As informações adicionais coletadas; 

• Os padrões de atuação identificados; 

• As hipóteses geradoras, e; 

• Sugestões de alterações de procedimento pericial para 

aumentar a eficiência investigatória. 

 

7. Desenvolver uma sub-rotina auxiliar capaz de classificar em tempo real 

uma ocorrência, ou seja, para um caso em investigação, na sequência 

em que os blocos de dados são recebidos, classificar a ocorrência entre 

os padrões de atuação do(s) criminoso(s) anteriormente identificados; 

8. Remeter para o local de exame sugestões de 

alterações/complementação do procedimento pericial convencional, e; 

9. Facilitar para os peritos criminais envolvidos e as autoridades o acesso 

aos dados presentes no banco de dados de forma a emitir em um curto 

intervalo de tempo os: 

 

• Laudos periciais; 

• Relatórios de inteligência estratégicos, e; 

• Relatórios de inteligência táticos. 
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1.3 Ciclo aperfeiçoado de exame pericial e o empreg o de neurônios espelhos 

 

Para o desenvolvimento dos módulos de análise e inteligência em 

conformidade com os Objetivos da Pesquisa listados no item 1.2 foi necessário o 

aperfeiçoamento do ciclo de exame pericial com a introdução de duas novas etapas: 

 

� Identificação de padrões, e; 

� Análise dos dados com Inferências. 

 

Para a implementação destas novas etapas foi elaborada uma arquitetura a 

qual foi no âmbito deste trabalho denominada: “Neurônios espelhos” e, que se 

constitui do desenvolvimento e emprego dos: 

 

• Modulo de inferência com o aperfeiçoamento de um procedimento de 

verificação e validação das observações e hipóteses elaboradas pelos 

peritos de campo; 

• Modulo de identificação de padrões de criminosos seriais com a 

utilização de Mapas auto organizáveis de Kohonen (SOM); 

• Módulo de associação dos blocos de dados recebidos em tempo real 

com os padrões de criminosos seriais previamente identificados, e o; 

• Módulo de remessa de sugestões de alteração e/ou complementação do 

procedimento pericial de campo. 

 

O motivo da necessidade de utilização de um ciclo aperfeiçoado para a 

realização das análises encontra-se descrito ao longo doo capítulo 2deste trabalho, 

enquanto que o motivo da denominação “Neurônio espelhos” encontra-se no item 

2.9. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para a compreensão da necessidade do emprego do ciclo aperfeiçoado de 

análise e inferência e dos neurônios espelhos é necessário inicialmente se efetuar 

uma longa discrição teórica sobre a evolução da Perícia Criminal em seus cem anos 

de existência. 

Na parte inicial deste capítulo são apresentados rapidamente os conceitos 

fundamentais e sínteses das metodologias convencionais: 

 
� Pesquisa da Criminalidade (item 2.1); 

� Investigação criminal Policial (item 2.2), e; 

� Inteligência Policial (item 2.3). 

 
Na sequência são apresentados com maior profundamente os conceitos 

teóricos fundamentais e sínteses das metodologias que encontram-se em evolução 

ao redor do mundo: 

 

� Pericia Criminal (item 2.4), e; 

� Inteligência Forense (item 2.5). 

 

Na parte final deste capítulo são abordados os conceitos fundamentais 

necessários ao desenvolvimento e compreensão deste trabalho: 

 
� Definição de crime de furto (item 2.6); 

� Crime patrimonial serial e modo de operação (item 2.7); 

� Inteligência artificial na perícia criminal, e (item 2.8), e; 

� Neurônios espelhos (item 2.9). 

 
2.1 Pesquisa da Criminalidade 

 
2.1.1 Metodologias para a realização da Pesquisa da Criminalidade 
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Cerqueira e Lobão (2004) informaram que, desde o início do século XIX, para a 

definição das políticas de governo relacionadas com a segurança pública o “Estado” 

utiliza uma metodologia complexa denominada “Pesquisa da Criminalidade” que visa 

à identificação dos: 

 
a. Fatores causadores da criminalidade; 

b. Suas áreas de concentração, e; 

c. Frequências de ocorrência de “Tipos Penais”. 

 
Decorrentes desta gama de objetivos a “Pesquisa da Criminalidade” abarca 

várias áreas das Ciências sociais (Psicologia, Sociologia, Direito, etc.) e das 

Ciências exatas (Estatística, Computação, Geografia, etc.).Para cumprir o seu 

escopo emprega paralelamente várias técnicas cientificas multidisciplinares, entre as 

quais nota-se:  

 
� Coleta sistêmica de informações; 

� Estatística criminal; 

� Simulação matemática de modelos; 

� Análise geo-referencial; 

� Etc. 

 
2.1.2 Resultados da Pesquisa da Criminalidade 

 

Os resultados das análises da “Pesquisa da Criminalidade” são apresentados 

na forma de gráficos e tabelas de fácil compreensão que, para realização de 

comparação, usam como referencial a porcentagem relativa da frequência de 

ocorrências ou as ocorrências para cada 100.000 habitantes. 

Por exemplo, a publicação “SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA”, Ano 3, 

volume n. 6, elaborada em 2011 pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP), órgão do Ministério da Justiça, apresenta uma coletânea de artigos em 

que os resultados são apresentados por gráficos, tabelas e mapas, mostrados a 

seguir: 
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a) Apresentação por tabelas 

 

Tabela n. 01 – Vítimas do sexo masculino no RS 
 

Extraído da publicação citada acima, p. 109 
 

b) Apresentação por gráficos de barras  

 
Gráfico n. 01 – Comparativo entre vítimas e indiciados 
 

Extraído da publicação citada acima, p. 82 
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c) Apresentação por gráfico de barras e tabelas 

 
Gráfico n. 02 – Taxa e óbitos por homicídio no Brasil e Região Sul 
 

Extraído da publicação citada acima, p. 93 
 

d) Apresentação por gráfico de linhas 

 

Gráfico n. 03 – Evolução das taxas de óbitos por homicídio 
 

Extraído da publicação citada acima, p. 99 
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e) Apresentação com mapas referenciados 

 
Figura 01 – Distribuição geográfica da taxa de homicídios por 100.000 hab. 
 

Extraído de: Homicídios no Nordeste Brasileiro; p. 43  
 

2.1.3 Frutos da Pesquisa da Criminalidade 

 

O objetivo da Pesquisa da Criminalidade é a produção de relatórios de 

inteligência estratégica para direcionar as ações policiais e economizar recursos. 

Por exemplo, nos Estados Unidos, com base nas pesquisas da criminalidade, 

Clarke e Eck (2003) propuseram que o Policiamento fosse Orientado para a 

resolução de Problemas (POP) na qual os policiais e supervisores devem conhecer 

a concentração das ocorrências criminais em sua área de trabalho através da 

análise dos relatórios de pesquisa de criminalidade e confronta-los com os relatórios 

de investigação e entrevistas com as vítimas e suspeitos. 

 

A filosofia da POP é apresentada no 

denominado “Triangulo do 

Policiamento” a direita: 

 
 

Extraído de: Análise de Crime para 

Solucionadores de 

Problemas, Em 60 

Pequenos Passos; p. 38  

Figura 02 – Triangulo do Policiamento 
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E, segundo os autores: 

 

“A polícia está acostumada a pensar sobre um problema em 

termos de criminosos envolvidos – na verdade, o foco, 

geralmente, é como identificá-lo e detê-los. Mas o POP requer 

que você explore uma série mais ampla de fatores e isso exige 

informações sobre as vítimas e os locais envolvidos.” 

 
 
2.2 Investigação Criminal Policial convencional 

 

2.2.1 Conceituações 

 

Segundo Dienstein (1959) investigação criminal policial convencional é uma 

pesquisa sobre um fato real criminal (crime) na qual um policial deve determinar qual 

a ofensa cometida, e5: 

 

o O que  (What) foi cometido na ofensa (crime); 

o Quem  (who) cometeu ou participou; 

o Onde  (where) produziu resultados; 

o Quando  (when) ocorreu e quando foi percebido; 

o Como  (how) se passou (qual a dinâmica); 

 

E, em algumas circunstâncias: 

o Porque  (why) ocorreu. 

(DIENSTEIN WILLIAN, 1959, p. ix, Tradução livre, 

formatação e grifo nosso). 

 

Que, em outras palavras, são sintetizadas nas ações de: 

                                                 

5 Regra conhecida como 5 w + 1h.Who? What  happened? When  did it take place? Where  did it take 
place? Why  did it happen?  How  did it happen? 
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a. Identificação do(s) suspeito(s);  

b. Determinação da dinâmica do evento, e;  

c. Em alguns casos, o motivo.  

 
Porém, notamos que o autor citado se refere à investigação policial não como 

uma Ciência, mas como uma arte que requer o conhecimento de si e do meio 

circundante, pessoal e físico: 

 

“Investigação Criminal é mais que um fenômeno isola do 

operando em um vácuo. É mais que uma atividade que 

requer apenas o conhecimento de técnicas. Investiga ção 

criminal é uma arte que requer o conhecimento de si , 

sociedade, e pessoas .” (DIENSTEIN WILLIAN, 1959, p. vii, 

Tradução livre, negrito e grifo nosso).  

 

No mesmo sentido de que a Investigação policial não é uma Ciência, Rocha 

(1998), professor da academia de Policia Civil de São Paulo, discorreu que a 

investigação policial gira em torno da intuição dos investigadores para seguir pistas 

e, que essa intuição é baseada na experiência de vida (profissional e pessoal) dos 

agentes e na capacidade de raciocinar baseados em analogias e indução. 

 

2.2.2 Falhas na investigação policial 

 

No entanto, esta abordagem de que a investigação policial é uma arte tem se 

mostrado uma falácia com consequências gravosas para a aplicação da Justiça. 

Já no início do século XX Locard (1939), considerado o pai da criminalística, 

escreveu uma obra prima denominada: “A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E OS 

MÉTODOS CIENTÍFICOS”.  

E, nesta obra basilar, o autor concluiu que decorrente de investigações 

deficientes ocorriam falhas graves e insanáveis nos inquéritos policias e processos 

criminais levando a absolvição de muitos réus (“aparentemente culpados”) e, listou 

as deficiências: 
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a. Falta de metodologia 

Os investigadores ao efetuarem uma investigação não o faziam de modo 

sistemático, ou seja, não dispunham de procedimentos definidos e não 

aplicavam á seu trabalho uma metodologia consistente para a coleta de 

evidências e informes; 

 

b. Analogia e indução 

Os investigadores aplicavam para a elucidação de seus casos a indução e 

analogia a partir de casos em que já haviam trabalhado. Seus 

procedimentos empíricos seguiam tendências e, muitas vezes, ignoravam 

evidências contrárias;  

 

c. Incoerência lógica na elaboração dos Inquéritos e Processos  

As conclusões dos inquéritos policiais e processos judiciais frequentemente 

eram baseadas exclusivamente em informações verbais (oitivas de 

testemunhas) e interrogatórios que, em muitas vezes, eram contrárias as 

poucas evidências materiais coletadas. 

 

Praticamente, setenta anos após o trabalho de Locard, Rossmo (2008), em seu 

livro denominado “CRIMINAL INVESTIGATIVE FAILURES” o autor listou as causas 

atuais das falhas que levam a não solução das investigações policiais: 

 

a. Baixa confiabilidade dos informes; 

Os investigadores colhem depoimentos de fontes variadas, sem verificar a 

confiabilidade do informante e da informação e, na grande maioria das vezes 

não se é feito uma verificação cruzada para se validar a informação; 

 

b. Sem precisão;  

A grande maioria os informes não são precisos e, frequentemente trazem 

em seu bojo afirmações, hipóteses e conclusões distorcidas elaboradas 

pelas testemunhas e investigados; 
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c. Investigação pouco acurada;    

Investigações baseadas em informes não são acuradas, ou seja, a apuração 

dos fatos, circunstancias e detalhes não têm profundidade e, muitas vezes, 

são negligenciados em detrimento de informes que “aparentemente” 

conduzem diretamente ao(s) suspeito(s); 

 
d. Conclusões falaciosas  

As conclusões obtidas a partir de indução, analogia e, informes 

questionáveis, pouco precisos e pouco acurados podem ser equivocadas 

e/ou ilógicas e, frequentemente, podem indicar dinâmicas opostas ao fato 

real, e; 

 
e. Visão tendenciosa  

Segundo o autor, no entanto, a maior razão das falhas é a tendência 

cognitiva dos investigadores(visão restrita na qual chamou de “Tunnel 

Vision”) que, em seu modo de ver, eram decorrentes da percepção parcial 

do fenômeno e, do uso de intuição para seguir “pistas”. 

 
Face a estas falhas, como consequência negativa, o conteúdo das 

investigações6 são carreados de validade discutível sendo, frequentemente, 

questionadas em juízo e, em alguns casos, totalmente anuladas. 

No Brasil, em conformidade com o exposto acima o tema é longamente 

explanado na obra de Brunet e Viapiana (2008) que concluem que a alta 

criminalidade no Rio Grande do Sul está associada à baixa eficiência da 

investigação policial e, ao fato que o sistema policial brasileiro se encontra próxima a 

uma ruptura decorrente de: 

 
• Falta de foco nos problemas substantivos; 

• Ausência de Investigação Sistemática; 

• Erros na classificação dos problemas; 

• Utilização de respostas convencionais a problemas novos; 

• Etc. 

                                                 
6 No Brasil a investigação é conduzida através de um inquérito policial 
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2.2.3 Soluções adotadas ao redor do mundo 

 

Para sanar as deficiências citadas acima, muitos países já adotaram medidas 

rígidas para o controle e a execução das investigações policiais convencionais. 

Entre elas notam-se: 

 
a. Introdução de procedimentos padronizados; 

Foram desenvolvidos procedimentos de investigação adequados ao tipo penal 

(crime) para garantir: 

• A capacidade de reprodução dos exames, e; 

• A confiabilidade da cadeia de custódia de forma a garantir a integridade 

das provas. 

 

Por exemplo, as policias municipais e estaduais dos Estados Unidos adotaram um 

manual de classificação7 para crimes violentos elaborado pelo Departamento de 

Justiça em parceria com “Federal Bureau of Investigation” (FBI) que estabelecem 

padrões e procedimentos para a realização de investigações de crimes violentos, 

e o código federal denominado “Federal Rules of Evidence” especifica o 

tratamento que se devem dar as evidências na sua coleta e apresentação as 

cortes e tribunais. 

 

b. Apoio aos investigadores  

Técnicas empregadas em outras ciências sociais foram adequadas ao uso policial 

com o intuito de fornecer informações adicionais aos investigadores. 

Entre estas técnicas encontram-se: 

 

• Estatística; 

O uso de estatística aplicado a Pesquisa da Criminalidade vem sendo 

utilizada pelos órgãos de segurança do Estado há mais de um século para 

servir de apoio as decisões estratégicas, porém, nos anos 90 programas 

estatísticos baseados nas ocorrências registradas foram desenvolvidos para 

                                                 
7 O manual foi elaborado pelo FBI e completado por outras autoridades. 
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suprir os investigadores de informações táticas relativas a frequência e 

probabilidade da ocorrência. 

 

• Geoprocessamento; 

Semelhante a estatística, o uso de geoprocessamento na esfera policial vem 

sendo usado há muito tempo como apoio as decisões estratégicas e, mais 

recentemente, tem sido empregado no apoio a investigação criminal tática. 

Com este recurso as áreas de maior taxa de ocorrência criminal (hotspot) são 

facilmente destacadas das demais, como pode ser observado no mapa 

referenciado abaixo: 

 

 
Figura 03 – Concentração da atividade de gangs em SAN ANTONIO, CA 
 

Extraído de: Criminal Investigation, EighthEdition; p. 20 
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2.2.4 Apoio aos órgãos de segurança no Brasil 

 

As Secretárias de Segurança de vários Estados vêm aplicando consideráveis 

recursos em ferramentas de Geoprocessamento acoplados a programas estatísticos 

para identificar áreas de concentração de criminalidade (hotspot), porém, até o 

momento, estas ferramentas são destinadas apenas a fornecer subsídios na tomada 

de decisões estratégicas. 

Paralelamente, para a tomada de ações táticas pesquisadores independentes 

vêm desenvolvendo e apresentando seus trabalhos, como por exemplo: 

 

• Gabrielli(2007) que propôs a criação de um sistema de apoio aos 

investigadores, e; 

 

•  Reis et al (2003) que apresentaram uma proposta de sistema para a 

identificação de suspeitos de crimes usando técnicas analíticas8 baseado em 

lista de indiciados associados a um padrão criminal e as suas áreas de 

atuação (Cluster). 

 

Mas, apesar das críticas, os sistemas propostos usam Bases de Dados  

obtidas pelo preenchimento dos Boletins de Ocorrência (B.O.) que, infelizmente, não 

apresentam confiabilidade, precisão e acurácia em seus dados conforme infere 

Misse (2001) ao estudar a contabilidade oficial de criminalidade efetuadas a partir 

dos B.O.(s) e estatísticas do Ministério da Saúde e, que ressalta que: 

 

“Os dados estatísticos sobre a criminalidade usados pelas 

Policias Civis dos Estados divergem muito dos dados  

registrados pelas Policias Militares e que somados são 

menores que os constantes nos órgãos pertencentes a o 

Ministério da Saúde ”   

(negrito é nosso). 

 

                                                 
8 Conceito de entropia de áreas de cometimento de crimes 
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Conclusões semelhantes são obtidas por Castro et all (2003) ao analisar os 

dados da Policia Civil de Minas Gerais em confronto com as estatísticas da Policia 

Militar e da Secretaria de Saúde do Estado demonstrado que o fato não é localizado. 

Em continuação ao seu estudo anterior, Misse em 2011 avaliando os Inquéritos 

criminais relata que em muitos casos há o uso indevido das informações coletadas e 

que muitas vezes: 

“O inquérito policial reúne, nas mãos dos delegados  de 

polícia, estágios que, em outros países, estão sepa rados 

ou que são controlados pelo Ministério Público ou p elo 

instituto do Juizado de Instrução. O delegado contr ola a 

investigação policial e controla a forma legal de e xpor seus 

resultados para a apreciação do Ministério Público.   

Este, em geral, apenas avaliza o trabalho do delega do ou o 

envia de volta para "novas diligências". A maior pa rte das 

peças que constituem o inquérito policial é meramen te 

burocrática e cartorial . O registro da ocorrência, por 

exemplo, que é fundamental para dar início à elucid ação do 

crime, registra mais procedimentos policiais que 

propriamente as circunstâncias em que ocorreu o eve nto 

ali registrado .  

As peças periciais, quando solicitadas, chegam atra sadas à 

investigação e apenas a tempo de constarem do inqué rito, 

muitas vezes sem qualquer esclarecimento da dinâmic a do 

crime . Os depoimentos transcritos, que, em alguns casos,  

podem desdobrar-se em vários volumes de texto, serv em 

apenas para orientar sua repetição nas fases seguin tes, 

quando não funcionam para protelar a remessa dos au tos 

ao MP“.  

(negrito e grifo são de nossa autoria). 
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2.3 Inteligência Policial  

 

2.3.1 Conceitos 

 

2.3.1.1 Inteligência Policial  

 

Segundo Ferro (2006) conceitua-se como: 

 

 “A Análise Criminal (AC) é um recurso aplicado na produção de 

conhecimento policial no contexto da atividade de Inteligência 

de Segurança Pública (ISP). Com a utilização da AC, é 

possível identificar, avaliar e acompanhar sistematicamente o 

fenômeno da criminalidade de massa. A AC tem a finalidade 

precípua de instrumentar os operadores da segurança pública, 

servindo de suporte administrativo, tático e estratégico para as 

atividades de previsão, prevenção e repressão do crime e da 

violência.” 

 

Que em síntese, permite conceituar a atividade de inteligência como um 

processo de cunho científico que através da análise de informações e dados 

identifica ameaças remotas e infere como respostas ações táticas ou estratégicas. 

Mas, que divide a atividade de inteligência em três “braços” afins: 

 

• Administrativo; 

• Tático, e; 

• Estratégico. 

 

A atividade administrativa da inteligência policial se explica pela própria 

denominação, no entanto as duas restantes necessitam de maiores explanações.  

 

2.3.1.2 Inteligência policial estratégica ou análise criminal estratégica 
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Dantas (2006) define Analise Criminal Estratégica como: 

ANÁLISE CRIMINAL ESTRATÉGICA  

 “A atividade de inteligência policial, através da análise criminal 

estratégica, está voltada para a resolução de potenciais 

problemas de segurança pública de médio e longo prazo. Ela 

trabalha baseada em “projeções de cenários”, formuladas a 

partir de possíveis variações dos indicadores de criminalidade. 

A análise criminal estratégica inclui a realização de estudos e 

respectiva elaboração de planos para a identificação e 

aquisição de recursos futuramente necessários para a gestão 

policial.’” 

Observa-se acima que o autor salienta que o objetivo da Inteligência 

Estratégica é administrar os meios físicos e humanos em uma conjuntura política de 

Segurança Pública e, seus instrumentos são macros estudos baseados em 

indicadores de criminalidade, obtidos por órgãos públicos de pesquisa ou 

administrativos. 

  

2.3.1.3 Inteligência Policial Tática ou Análise criminal tática 

 

Continuando, Dantas (2006) define o conceito de análise criminal tática como 

sendo: 

ANÁLISE CRIMINAL TÁTICA  

 “A atividade de inteligência policial, através da análise criminal 

tática, consiste num processo de produção de conhecimento 

que dá suporte às atividades operacionais de investigação e 

policiamento ostensivo.  

Entenda-se que a análise aqui referida compreende o  ato 

de separar as diversas partes do fenômeno da 

criminalidade, examinando cada uma delas com o fito  de 

conhecer sua natureza, proporções, funções e relaçõ es. 

 



21 
 

21 
 

Assim, a análise criminal tática busca subsidiar uma pronta 

resposta às ocorrências criminais havidas num determinado 

tempo e lugar.  

O conhecimento produzido pela análise tática é 

instrumental para a gestão dos elementos operaciona is, 

através da determinação de padrões e tendências 

criminais num determinado espaço geográfico-tempora l, 

usualmente favorecendo a prisão de delinquentes .” 

(Grifo e negrito nosso) 

 

No entanto, Dantas e Souza (2005) explicam que os órgãos policiais 

encarregados da inteligência policial: 

• Combinam técnicas de análise criminal tática a dados presentes em 

bases de informações coletadas oficialmente, tais como: Boletins de 

Ocorrência (B.O.), estatísticas dos órgãos de saúde, etc.; 

• Que, usando técnicas de Geoprocessamento combinadas com 

estatística identificam as áreas mais sensíveis (hotspot) de uma região 

urbana, e; 

• Formulam ações táticas dentro de um plano estratégico. 

 

2.3.2 Sistemas de Inteligência Estratégico/Tático para o apoio aos investigadores 

 

No esteio do conceito de inteligência policial estratégico, pesquisadores ao 

redor do mundo desenvolveram sistemas computacionais híbridos para a aquisição 

de dados e programas de análise estatística, geoprocessamento, sistemas 

especialistas e inteligência artificial para compilar grandes volumes de informações e 

traduzi-los em relatórios, mapas e gráficos estatísticos.  

Decorrente do aumento substancial da capacidade de processamento de 

dados muitos programas foram elaborados para redes de microcomputadores 

(networks), ou mainframes que centralizavam os dados e os forneciam para 

microcomputadores distribuídos nas centrais de polícia. 

Como primeiro passo, os pesquisadores se aplicaram no estudo dos princípios 

de criminalística aplicáveis a sistemas de inteligência policial. 
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Por exemplo, Hauck e Chen (1999), em um estudo piloto, estabeleceram os 

princípios que deveriam nortear à criação do sistema tático de apoio a investigação 

policial denominado “Coplink”.  

Entre estes princípios se destacavam: 

• Capacidade da alimentação de banco de dados com informações e 

dados do crime; 

• Uso de inteligência artificial para identificar suspeitos; 

• Interface amigável;  

• Rapidez no fornecimento de informações aos investigadores; 

• Apoio a administração da investigação; 

• Aumento da produtividade. 

 

Posteriormente, na parte de aquisição de dados temos:  

� Collins et all em 1998 informaram que a Polícia Montada do Canadá, 

após dois anos de desenvolvimento, apresentou um sistema de 

inteligência policial tático, denominado “Sistema de análise de ligação de 

crimes violentos” com a sigla em inglês “ViCLASS” para a análise e 

classificação de crimes violentos destinado a auxiliar os investigadores 

na busca dos suspeitos.  

 

Na qual se observa que o sistema era alimentado a partir de planilhas de dados 

de: 

• Policiais que atenderam a ocorrência;  

• Dos médicos legistas e;  

• Dos peritos criminais. 

 

Na área de análise estatística estratégica encontramos: 

� Oatley e Ewart (2003) que, apresentaram os resultados da aplicação de 

um software que usava o método estatístico de “Bayes”9 para analisar 

                                                 
9 Probabilidade condicionada. 
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cluster de informações10 e separar padrões de criminosos seriais em 

áreas com elevada criminalidade e, que dispunha de uma sub-rotina de 

geoprocessamento para a apresentação dos resultados. 

 

 
Figura 04 – Tabela de entrada dos dados 

Extraído de: Advances in Violent Crime Analysis and Law Enforcement:  
The Canadian Violent Crime Linkage Analysis System; p. 281 

 

                                                 
10Deve-se observar que os dados é um banco de dados integrado, ou seja, possuía dados coletados 

de várias fontes: policiais de rua, investigadores e peritos criminais. 
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No geoprocessamento (sistema estratégico/tático) temos: 

 
� Radcliffe (1999) que inferiu que a análise de grande volume de dados 

poderia ser integrada a mapas geoprocessados e, que estes, poderiam ser 

usados por policiais da área de inteligência tática para a identificação de 

criminosos seriais que agiam em áreas delimitadas. 

 
� Xu et all (2002) que apresentaram o programa gráfico do sistema “Coplink” 

de apoio aos investigadores e, telas de fácil entendimento produzidas  

 

 
Figura 05 – Analise estatística pelo método de “Bayes” 
 

Extraído de: Crimes analysis software: “pins in maps’,  
clustering and Bayes net prediction; p. 577 

 

� Santila et all (2003) estudando series de raptos na cidade de Milão foram 

capazes de identificar padrões de atuação de criminosos seriais utilizando 

a capacidade de identificação em “clusters” e a visualização em mapas 

geoprocessados, ou seja, identificar áreas em que um criminoso (ou grupo 

criminal) atua e seu raio de atuação11; 

                                                 
11Deve-se aqui ressaltar que para os casos analisados os padrões possuíam pouca sobreposição e 

eram defasados por longos períodos de tempo. 
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� Stile e Brown (2003) apresentaram modelos matemáticos associados a 

geoprocessamento para identificar padrões de criminosos seriais e a 

determinação do seu raio de atuação;  

 

  
Figura 06 – Telas de fácil entendimento aos investigadores 
 

Extraído de: COPLINK:  Visualization and Collaboration  for Law Enforcement;  p. 5. 
 

� Chung et al (2004) mostra em seu artigo o aperfeiçoamento de uma 

interface visual do Sistema “Coplink” e demonstraram a capacidade de 

integrar as telas de dados geográficos com as ocorrências em ordem 

temporal; 

 
Na área de inteligência artificial e data mining temos: 

 

� Chen et all (2004) apresentaram a aplicação das técnicas de Data Mining 

para a predição de atos terroristas e crimes em nível nacional (Estados 

Unidos). 

 

No campo da simulação do pensamento dos investigadores e apresentação 

dos resultados: 

� Chen et all (2003) mostraram técnicas de analise computacional para 

grandes bancos de dados que simulavam o raciocínio dos investigadores, 

capaz de identificar vínculos (conexões) entre os agentes das ações 

criminosas de forma a auxiliar as investigações e, mostraram que o sistema 

“CopLink”, além dos dados presentes no banco de dados, apresentava 

para os investigadores os possíveis suspeitos e veículos envolvidos e seus 

dados: 
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• Fotos;  

• Data de nascimento; 

• Raça eSexo; 

• Peso e Altura; 

• Cor do cabelo e dos Olhos. 

 

Figura 07 – Telas apresentado dados dos suspeitos  
 

Extraído de: COPLINK:MANAGING LAW ENFORCEMENT DATA AND KNOWLEDGE; p. 29. 
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Como consequência real os estudos e programas desenvolvidos causaram 

uma grande mudança de paradigma nas agências policiais estrangeiras, 

principalmente as americanas e inglesas em que esta evolução tecnológica permitiu 

que mesmo pequenos condados pudessem manter bancos de dados com vastos 

dados criminais e receber informações adicionais das grandes agências policiais. 

No Brasil, recordando o dito anteriormente no item 2.2.4 deve-se ressaltar que 

os programas de inteligência policial são processados em aparelhos centralizados e, 

devido a razões de “segurança” suas analise tem circulação restrita não repassando 

aos investigadores em tempo real informações de ordem tático/estratégico. 

 

2.4 Perícia Criminal 
 

 
2.4.1 A História da Perícia Criminal (Crime Scene Investigation ou CSI).  
 

A história da pericia criminal pode ser dividida didaticamente em quatro etapas: 
 

1) A comparação direta.  

Nos primeiros anos da pericia criminal como ciência os Investigadores (Eckert 

1992), como Hans Gross, Edmond Locard e outros desenvolveram os 

princípios e metodologias que ainda usamos hoje. No entanto, eles estavam 

restritos a comparar evidências colhidas na cena do crime com as 

características bio-físicas do suspeito, tais como impressões digitais ou 

pegadas (Saferstein 2001). 

 

2) Comparação com bancos de dados 

Após a criação das agências de aplicação da lei e os serviços da Polícia 

Nacional, como o FBI ou Scotia Yard, os peritos criminais e os investigadores 

passaram a poder comparar as evidências físicas encontradas na cena do 

crime com os dados armazenados em bancos de dados estaduais ou nacionais 

e, associa-los a suspeitos. Neste caso, o resultado era um lista de nomes de 

criminosos presos anteriormente, porém, que apresentava um elevado grau de 

incerteza. Assim, os agentes obrigatoriamente deveriam verificar a 

compatibilidade de cada evidência e excluir as menos prováveis continuando a 

tarefa com as de maior probabilidade (Nickell e Fischer, 1998). 
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3) Sistema tático de auxílio à investigação da cena do  crime  

No início dos anos 80, quando as agências de aplicação da lei passaram a 

utilizar computadores de médio e pequeno porte, cientistas ligados a 

renomadas universidades desenvolveram sistemas para integrar os relatórios 

da pesquisa de criminalidade, formularios preenchidos pelos agentes policiais e 

outras fontes de informação com o objetivo de ajudar os agentes policiais 

incluindo, os peritos criminais e, conforme citado no item 2.3.2. 

Durante a década de 90, os sistemas foram aperfeiçoados e ampliados para 

armazenar dados dos principais delitos violentos: homicídios e tentativas de 

homicídios, agressões sexuais de natureza predatória, pessoas desaparecidas, 

corpos não identificados, raptos, seqüestros, etc. 

No entanto, os sistemas forneciamaos peritos criminais de campo e 

investigadores policiais, através de interfaces graficas amigaveis, informações 

adicionais sobre ocorrências semelhantes, suas frequencias e suas áreas de 

concentração mas, não em tempo real e, muitas vezes, somente após longos 

periodos de tempo. 

 

4)  Inteligência forense (ou inteligência pericial) . 

No final da década de 90, Ribaux e Margot (1999) propuseram uma nova 

abordagem na qual se dava um maior destaque para a integração dos dados 

coletados pelos peritos criminais e, aproveitava o fato que estes concentram 

seus trabalhos em evidências físicas e que fazem a verificação cruzada das 

evidências encontradas com os informes para a verificação de sua validade.  

Porém, o grande merito desta abordagem e, que facilitavao relacionamentodos 

vestígios encontrados em um caso recente com casos anteriores e a 

identificação de padrões de criminosos seriais com “relativa” precisão e 

acuridade. 

 
 
2.4.2 Definição de Perícia Criminal 
 
 

Uma definição de Perícia Criminal, que se coaduna com o sistema legal 

brasileiro, pode ser encontrada na página 45 do artigo “Criminalística: origens, 

evolução e descaminhos ” de Garrido e Giovanelli (2009):  
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  “Em uma análise atual, a Criminalística é uma ciê ncia 

aplicada que utiliza conceitos de outras ciências f irmadas 

nos princípios da física, da química e da biologia,  no bojo 

de métodos e leis próprias embasadas nas normas 

específicas constantes na legislação, principalment e a 

processual penal.”  

(negrito é nosso). 

 
2.4.3 Problemas identificados na Perícia Criminal 

 

No artigo citado acima os autores salientam o grande atraso da perícia criminal 

no Brasil e listam uma série de fatores, incluindo entre eles, o afastamento dos 

órgãos de segurança das Universidades e Centros de Pesquisa. 

Adicionalmente, o relatório denominado “Conscientização sobre o local de 

crime e as evidências materiais em especial para pessoal não forense “,elaborado 

pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e traduzido para 

o português pelo Ministério da Justiça Brasileiro, salienta na página 9 que as falhas 

no exame de local por parte dos peritos criminais, em sua maioria, se dão por:  

 

• Chegar despreparado ao local, especialmente sem os 

equipamentos adequado se sem conhecimentos 

especializados e, que isto pode resultar em oportunidades 

perdidas e comprometer todo o exame pericial. 

 

• Uma abordagem descoordenada pode levar a mal-entendidos 

através de pressupostos errôneos de que alguém está 

cuidando de uma tarefa em particular quando não está, 

gerando a duplicação de esforços ou não realização de uma 

tarefa; 

 
• Ausência de claras atribuições de responsabilidade, que 

implicam que importantes elementos do local de crime podem 

ser negligenciados, evidências podem passar despercebidas 

ou, pior, podem ser perdidas; 
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• Haver muitas pessoas presentes no local ou haver a presença 

de pessoal inapropriado, que podem comprometer os trabalhos 

ou destruir vestígios relevantes. 

 
Concluindo que: 
 

O estabelecimento de uma via de comunicação, entre as 

equipes de local de crime e de laboratório, cria um a melhor 

definição dos possíveis exames a serem realizados n os 

vestígios, agilizando a solução do crime .(Grifo e sublinhado 

nosso). 

 
2.4.4 Principios da Ciência Forense. 
 

Segundo Roux, Crispino e Ribaux (2012) a Ciência Forense se alicerça em 
dois princípios fundamentais (p. 15): 

 
1. Princípio da individualidade de Paul Kirk: Cada objeto no Universo é unico -

(tradução livre). 

 
2. Principio da troca mutua de traços de Locard:Todo contato deixa um 

traço (tradução livre). 

 

No entanto, deve-se observar que a validade destes princípios é dependente 

da capacidade de percepção dos pesquisadores, ou seja, do conjunto de 

metodologias empregadas e a precisão e acurácia dos equipamentos usados para 

identificar e individualizar as características que estão sendo analisadas.  

Por exemplo: o sangue de uma pessoa revela toda sua herança genética 

apenas para os pesquisadores capazes de analisar o seu DNA e, que possuem: 

•••• Conhecimento ; 

•••• Metodologia, e os;  

•••• Equipamentos necessários . 

2.4.5 Investigação forense versus investigação policial. 

Como citado anteriormente, a investigação policial convencional se baseia no 

método hipotético – indutivo dedutivo, enquanto que, a investigação forense se baseia 

no método hipotético-dedutivo.  
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Assim, na investigação forense se considera que: 
 

1. As ações humanas (causam) produzem alterações (efeitos) pontuais 

(vestígios/traços) no ambiente (cena do crime); 

2. Os pesquisadores efetuam o modelamento do ambiente ao decidirem 

como efetuarem a coleta e análise dos traços encontrados; 

3. Os resultados das análises dos elementos materiais coletados permitem 

gerar hipóteses sobreas ações que produziram as alterações pontuais; 

4. Finalmente, testes são realizados para a verificação da validade, precisão 

e acurácia das hipóteses. 

 

Figura 08 – Ciclo hipotético-dedutivo da investigação forense 
 

Extraído de: From Forensics to Forensic Science; p. 17 
 

Assim, a investigação forense se distingue da investigação policial 

convencional devido da sua capacidade de percepção, modelagem, formulação e 

verificação de hipóteses, decorrente do fato de se embasar em elementos materiais 

e equipamentos precisos e acurados para a formulação das hipóteses e para os 

testes de suas validades, ou seja, usando metodologias cientificas ao invés da 

“intuição”.  
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2.4.6 Problemas e soluções. 

 

Não só no Brasil, mas em vários países com larga tradição na área, tem sido 

observado problemas na execução das perícias.  

Porém, os países mais desenvolvidos optaram pela procura de soluções que 

passam pelos próprios profissionais da área e a pesquisadores ligados a 

Universidades e Centros de pesquisa.  

Por exemplo, para sanar as lacunas já mencionadas, nos Estados Unidos o 

Departamento de Justiça criou uma comissão independente para avaliar a real 

situação e necessidades da Ciência Forense e propor soluções e, que elaborou o 

relatório intitulado “Fortalecimento da Ciência Forensenos Estados Unidos:  

UmCaminhoAdiante- Documento nº:228091”; que sugeriu na página 62:  

 

Um estado ou unidade de governo local, que receba uma bolsa 

Coverdell deve utilizar a subvenção para uma ou mais das três 

finalidades:  

 

(1) Para realizar a totalidade ou uma parte substancial de um 

programa destinado amelhorar a qualidadee pontualidade dos 

serviços de ciência forense ou médico-legistano Estado, 

incluindo os serviços prestados por laboratórios operados pelo 

Estado e aqueles operados por unidades do governo local no 

interior do estado.  

 

(2) Para eliminar um atraso na análise das evidências da ciência 

forense, incluindo, entre outras coisas, um atraso no que diz 

respeito a armas de fogo exame, impressões digitais latentes, 

toxicologia, substâncias controladas, patologia forense, 

documentos e evidências residuais.  

 
(3) Para treinar, assistir e empregar o pessoaldos laboratórios 

forenses, conforme necessário para eliminar esse atraso. 

(Tradução Livre). 
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E, sugeriu na página194 que: 

 
Apesar do movimento importante nos últimos anos para o 

desenvolvimento e implementação de medidas de controle de 

qualidade nas disciplinas das ciências forenses, a falta de 

procedimentos de garantia de qualidade obrigatórias e 

uniformes e, combinado com alguns problemas de grande 

repercussão envolvendo grandes laboratórios de crime, levou a 

uma maior atençãopara os esforçospara sanar irregularidades 

na qualidade entre os laboratórios, através da imposição de 

padrões e melhores práticas. (Tradução Livre). 

 
Que sintetizando se traduz em: 

 
a) Proporcionar subvenção12 aos departamentos policiais envolvidos com 

as mudanças; 

b) Diminuir o tempo de análise das evidências foren ses de forma que 

seus resultados possam ser utilizados durante as in vestigações; 

c) Estabelecer padrões e certificações para os labo ratórios 

envolvidos; 

d) Treinar e apoiar o pessoal envolvido, principalment e, para 

diminuir o tempo de resposta . 

(Negrito nosso) 

Na mesma direção o “Departamento de Assuntos Internos da Inglaterra criou 

um grupo de trabalho sobre o tema na qual foi analisado a eficiência policial e, 

principalmente, a atividade e impacto da perícia nas investigações. 

O relatório online n. 46/05 (2005) elaborado por Burrows J., Tarling R., Mackie 

A. e, Hodgson B., denominado: “Projeto: Descobridor daCiência Forense para 

avaliar o aumento da atividade forense em duas forças policiais inglesas” (Tradução 

Livre) e, que diz na página 11 que: 

                                                 
12Uma subvenção oficial foi destinada aos departamentos policiais que participarem das alterações 

sugeridas 
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Identificando criminosos em série e crimesl igados 
 
Para aumentara capacidade de vincular infratores a crimes em 
que a evidência forense se encontravam disponíveis com 
outros crimes- oFSS13 usou o programa “FLINT1”14, que é um 
sistema desenvolvido pela polícia de WestMidlands.  
O programa foi operado em todas as divisões de 
investigadores em Manchester e Lancashiree e o FSS 
identificou que seu maior valor foi a vinculaçãode informações 
entre as divisões da força policial.  
Os sistemas atuais existentes tendem a se concentrar apenas 
na inteligência dentro das divisões ou forças policiais devido às 
limitações dos sistemas informáticos existentes e, os exames 
forenses não são realizados de uma forma que permitam 
pesquisas na cena do crime; as únicas pesquisas que tendem 
a permitir a ligação das cenas são através dos nomes dos 
infratores. (Tradução Livre). 

 
Criticando os sistemas atuais de inteligência policial devido a divisão de forças 

e, face a problemas de ordem tecnológica, que levam a desconsideração da prova 

pericial durante a investigação.  

Cita também que a habilidade de identificação de criminosos seriais e 

interligação dos crimes só se tornou disponível graças ao emprego pelos serviços de 

perícia criminal da polícia de Manchester do sistema denominado “FLINTS” que foi 

desenvolvido para direcionar o trabalho forense. 

 

 
2.5 Inteligência Forense 

 

2.5.1 Surgimento da Inteligência Forense. 

Em 2001, Kazemikaitiene e Petrauskas sugeriram um ciclo aperfeiçoado para a 

realização de exames policiais integrando a perícia criminal com a investigação e 

que envolvia a: 

 

                                                 
13Forensic Science Service  
14Forensic Led Intelligence System  
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a. Descoberta dos vestígios visíveis 

e latentes e, a sua coleta; 

b. Analise dos vestígios e as suas 

classificações por tipo de 

evidência; 

c. Conversão dos traços em 

evidências digitais; 

d. Comparação das evidências 

digitais; 

e. Formulação de hipóteses sobre a 

dinâmica do crime e, o modo de 

atuação; 

f. Verificação de validade das 

hipóteses; 

g. Proposição de conjunto de 

soluções para as hipóteses; 

h. Disseminação dos resultados, e; 

i. Arquivamento das evidencias 

digitalizadas e das hipóteses em 

banco de dados. 

 

Figura 09 – Ciclo aperfeiçoado 
 
Extraído de:   Unified Criminalistics Information 

System for Investigation of 
Crimes and Violation of Law; 
p. 5 

 

Através de uma análise rápida se observa que a diferença entre o ciclo 

convencional e o apresentado está na classificação, catalogação e arquivamento 

das hipóteses formuladas (inferências da dinâmica) e do conjunto de soluções que, 

respectivamente, se constituem na inferência do modo de atuação do criminoso ou 

do grupo criminoso e as possíveis soluções para a ocorrência. 

Porém, já em 1998 Ribaux e Margot estudando a repetição de crimes de furto 

na Suíça salientaram que seria possível estabelecer um sistema informatizado 

baseado no exame pericial capaz de encontrar a interligação de ocorrências que 

denominaram “inteligência forense”. 
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O sistema agia em dois 

espectros para identificar a 

interligação entre 

ocorrências: 

 

• Analisando as evidências 

digitalizadas, e; 

 

• Buscando similaridades 

entre os modos de 

atuação. 

 

Figura 10 – Interligações possíveis 
 
Extraído de:  Inference Structures for Crime Analys is and 

Intelligence: the example of burglaryusing 
forensic science data ; p.200 

 

Em complementação, Anthonioz et all (2002) informaram que:  

 
Impressões digitais 

poderiam ser usadas na 

inteligência forense como 

elemento de identificação de 

relação entre ocorrências 

(elemento de interligação) 

devido ao fato que é o tipo 

de vestígio encontrado 

regularmente e, que 

apresenta a maior 

frequência de repetições. 

 

 

Figura 11 – Repetição de impressões digitais (fingerprints)  
 
Extraído de: Potential use of fingerprints in forensic 

intelligence: crime scene linking; p.169.    

 

Ribaux e Girot (2003) salientaram que a estrutura da memória do sistema 

deveria seguir o processo de raciocínio dos investigadores ao invés da tipificação 

legal estabelecida nos códigos penais e, que além das impressões digitais também 

poderiam ser usados outros elementos interligantes, tais como: marcas de solados, 

marcas de ferramentas e vestígios referentes a tipos de luvas. 
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2.5.2 Identificação de padrões de criminosos 

 

Em 2003, Dahbur e Muscarello analisando os dados presentes nos bancos de 

dados policiais convencionais sobre roubo (armado) a veículos apresentaram um 

artigo descrevendo uma metodologia hibrida que unia técnicas de “Data Mining” com 

sistemas inteligentes para a identificação de padrões de criminosos seriais. 

No artigo, os autores apresentaram o ciclo completo e salientavam a existência 

de três fases principais (em cinza): 

 

• Pré-processamento; 

• Rede Neural; 

• Sistema heurístico. 

 

 

Figura 12 – Ciclo completo de identificação de Padrões de criminosos seriais 
 

Extraído de: “Classification system for serial criminal patterns; p.256 
 

No artigo os autores detalham as fases principais, da qual se nota que na fase 

de pré-processamento os dados são: 
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� A dados anômalos são atribuídos o valor “0” após a verificação quanto 

ao seu contexto; 

� Uma tabela de faixas de valores é criada para cada tipo de dado, e; 

� Os dados são “categorizados”, ou seja, são convertidos em valores 

inteiros que estão relacionados com as faixas de valores. 

 

Na fase de “Rede Neural” os dados são categorizados em quatro vetores 

correspondentes as quatro “dimensões” do crime e, são submetidos a quatro redes 

de mapas auto-organizáveis (Mapas auto organizáveis de Kohonen - SOM). 

Posteriormente, são reagrupados em um único vetor para serem submetidos a 

uma rede de Kohonen final.  

 

 

 

Figura 13 – Ciclo parcial de identificação de Padrões de criminosos seriais 
 

Extraído de: Classification system for serial criminal patterns; p.258 
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E, em 2006 Terrettaz-Zufferey et all informaram que “Data Mining” que é um 

método que usa um conjunto de técnicas computacionais para a extração de 

agrupamentos de informações de grandes bancos de dados, poderia ser usado na 

área da ciência forense para a identificação de padrões de atuação de criminosos 

seriais. 

E, como mostra a figura abaixo, os dados digitais sobre as ocorrências no 

processo de “Data Mining” devem sofrer um pré-processamento para depois serem 

analisados e permitirem a identificação de um padrão. 

No entanto, para cada caso fático, os resultados só após serem analisados 

quanto a validade, se constituem em hipóteses de perfis e, são anexadas ao banco 

de dados.   

 

Figura 14 – Processo de reconhecimento de padrões. 
 

Extraído de: Assessment of Data Mining Methods for  
Forensic Case DataAnalysis; p.169 

 
 
 
 
2.5.3 Inteligência forense conduzindo a tomada de decisões na investigação.  
 

Na realidade, tratando-se de crimes seriais, muitas vezes, em face da falta de 
elementos para se encontrar os suspeitos, os casos são suspensos até que novas 
ocorrências tragam novos elementos. 

 
Em 2004, Ribaux, Wash e Margot sugeriram que nestes casos, para que o 

processo não permaneça em suspensão, que o sistema de Inteligência forense 

poderia inferir padrões conhecidos anteriormente e próximo ao padrão presente no 

caso em suspensão e auxiliar os investigadores a efetuar decisões táticas. 
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Neste trabalho, os autores citam 

também que o sistema ganharia eficiência 

se analistas de inteligência forense 

efetuassem a análise dos traços 

(vestígios) para a identificação dos 

suspeitos e a repassassem aos 

investigadores, no caso aos peritos 

criminais. 

E, em uma análise abrangente sobre 

a elaboração de Sistemas de apoio a 

Policia utilizando “Data Mining” em banco 

de dados de Evidências Forenses, Oatley, 

Ewart e Zeleznikow (2006) apresentaram 

um conjunto de propostas para o 

aperfeiçoamento da Ciência Forense. 

 

Extraído de: The contribution of forensic 
Science to crime analysis 
and Investigation: Forensic 
Intelligence; p.177 

 

Figura 15 – I.F. dando suporte a 
investigação.  

 

Entre elas encontravam-se: 

� O desenvolvimento de tecnologias capazes de levar o laboratório ao local do 

crime15; 

� Aperfeiçoar o sistema de coleta de informações e dados utilizando dispositivos 

ergonômicos e com visualização amigável; 

� O aperfeiçoamento da apresentação de dados geoprocessados de forma a 

subsidiar os peritos criminais e os investigadores de campo em suas decisões 

táticas; 

� Desenvolver técnicas de comunicação seguras entre os dispositivos de campo 

e os computadores centrais. 

 
 
                                                 
15Transportable technology: Lab-on-a-chip 
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2.6 Crime de furto  
 

2.6.1 Furto 
 

Devido à complexidade do tema e do contexto legal, no desenvolvimento do 

sistema S.I.S.I.FO o trabalho foi restrito ao crime de furto que esta descrito no artigo 

155 do Código Penal Brasileiro (DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 

1940). 

Dos Crimes Contra o Patrimônio  
Capítulo I  
Do Furto  

Furto  
Art. 155  - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

................. 

Qualificadoras 

§ 4º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, 

se o crime é cometido: 

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da 

coisa; 

II - com Abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou 

destreza; 

III - com emprego de chave falsa; 

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. 

 

2.6.2 Quesitos jurídicos 

 

A partir da tipificação e das qualificadoras do crime de furto para a 

padronização dos laudos periciais as autoridades elaboraram uma serie de quesitos 

oficiais que os peritos criminais devem seguir para a realização dos exames e a 

elaboração do laudo pericial. 
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Os quesitos são: 

 

1. Qual a natureza do local examinado? 

2. Qual o meio usado para o acesso a esse local: com destruição ou rompimento 

de obstáculos, ou mediante escalada, uso de chave falsa ou outro? 

3. Há, internamente, vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos ou 

teria ocorrido escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente à 

subtração de coisas? 

4. Em que época se presume tenha ocorrido o fato? 

5. Houve emprego de instrumento ou instrumentos? Quais? 

6. Existiam vestígios, marcas, objetos, documentos ou outros que venham 

permitir a futura identificação do autor ou autores? 

 

Assim, com estes “Quesitos”, mesmo não havendo procedimentos pré-

definidos, as autoridades estabeleceram uma linha discricionária para a realização 

dos exames e a confecção dos laudos periciais. 

Observa-se que o: 

� Primeiro quesito se refere às características físicas do local; 

� Segundo ao método de acesso; 

� Terceiro ao modo de subtração da coisa, incluindo o modo de 

transporte; 

� Quarto quesito trata do tempo presumido do cometimento do crime que 

é uma característica da dinâmica dos fatos; 

�  Quinto é referente ao seu modo de atuação, e o; 

� Sexto é referente a vestígios (traços) e documentos que possam 

identificar o agente infrator. 
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2.7 Crime serial de Furto 

 

2.7.1 Modo de atuação ou modo de operação (“Modus operandi”) 

 

O termo “modo de atuação” ou “modo de operação” tem origem no jargão latino 

“Modus operandi” e, é definido como sendo: o procedimento repetitivo que um 

criminoso serial utiliza para a pratica de um crime. 

Segundo a literatura há muitos fatores que influenciam a escolha de um modo 

de operação de um criminoso e não fazem parte do escopo deste trabalho, no 

entanto, um exemplo de estudo sobre a escolha do modo de operação pode ser 

visto em Markson, Woodhams e Bond (2010) que inferiram que: 

 

“.... criminosos seriais que praticam furtos residenciais escolhem 

seus alvos a partir de um “modus operandi” que leva em 

consideração a proximidade do alvo e a “janela” temporal de 

oportunidade para o cometimento do crime”  

(Tradução livre) 

 

2.7.2 Dimensões do crime de furto residencial (e predial) 

 

Em 1994, Wright e Decker em seu livro “Burglars on the Job” que se traduz 

livremente como “Assaltantes no trabalho”, os autores analisaram o cometimento de 

furtos residenciais dividiram o crime em cinco (5) dimensões: 

 

1. Decidindo cometer um furto residencial 16; 

Que se refere a decisão individual de se tornar criminoso e, inferiram que 

esta escolha se dá em função de sua condição socioeconômica, intelectual e, 

a influência de fatores psicológicos para predisposição ao uso da violência. 

 

2. Escolhendo o alvo ; 

Se refere às Características da Vítima, que está associado ao denominado 

“Potencial de Vitimização” 17, em que o ofensor observa as características 

                                                 
16Neste trabalho esta dimensão não será tratada 
17No entanto, apesar do Potencial de Vitimização fazer parte integrante do modo de operação (modus 



44 
 

44 
 

das vítimas.  

3. Entrando no alvo ; 

Esta é a parte comumenteexaminada pelos peritos, pois, éa parte do 

M.O.quantificávelatravés dos vestígios deixados no localem, que eles são 

classificados, catalogados e arquivados para atuarem como prova material. 

 

4. Estratégias da saída ; 

Esta dimensão, que consiste em como o ofensor deixará o local com as 

coisas furtadas, que também, é parte integrante do modo de operação e, 

pode ser quantificado classificado através de vestígios observáveis no local, 

tais como: 

 
• Desaparecimento de bolsas, sacos plásticos e/ou lençóis; 

 
• Abertura de portões para a entrada de veículos para o transporte da 

coisa; 

 
• Etc. 

 
5. Dispondo as coisas ; 

Refere-se a como o ofensor converte a coisa furtada em ganho patrimonial e, 

também, faz parte do modo de operação, porém, envolve mais o setor de 

investigação policial que o de perícia propriamente. 

No entanto, a perícia pode mesurar e classificar o tipo da coisa face as suas 

dimensões, peso e tipo e inferir aproximadamente o seu valor.   

 

Os autores citados sugerem que para cada uma destas fases o(s) criminoso(s) 

efetua(m) um questionamento mental; 

 
1) Devo Furtar para sobreviver?  

Que é uma questão que envolve características subjetivas do indivíduo, 

porém, são impossíveis de serem previstas com o conhecimento atual de 

psicologia e medicina. 

 

                                                                                                                                                         
operandi ou M.O) ele é frequentemente negligenciado nos laudos periciais 
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2) Qual o alvo?  

Se, as Características da Vítima alvo (Potencial de Vitimização) permitirão 

que a ação criminosa seja efetuada com um mínimo de risco;  

 

3) Como entrar no alvo escolhido?  

Se, o M.O. do ofensor se adéqua ao ingresso no interior do prédio? 

 

4) Qual a estratégia de coleta da coisa furtada e c omo retira-las?  

Se, e o agente tem como subtrair a “rés furtiva” e retira-la do local? 

 

5) Como poderá comercializar os bens?  

Se, após a subtração da coisa, será possível a sua comercialização? 

Em outras palavras se, há mercado para a “rés furtiva”? 

 

2.7.3 Elementos do “Potencial de Vitimização” 

 

Para o detalhamento dos procedimentos periciais o conceito de Potencial de 

Vitimização é muito complexo e deve ser analisado mais demoradamente. 

Segundo Eck e Weisburd (1995): 

 

Teorias docrimepodem serdivididas entre aqueles que 

procuram explicar o desenvolvimento de criminosos e, aqueles 

que procuram explicar o desenvolvimento de eventos criminais. 

 

As teorias que explicam o desenvolvimento do criminosos estão mais 

relacionados com as Ciências da Psicologia e Sociologia e não fazem parte do 

escopo deste trabalho, porém, as teorias que procuram explicar o desenvolvimento 

dos eventos criminais são o foco desta pesquisa porque podem permitir a 

transcrição dos eventos em formulações matematicas empiricas. 

Por exemplo, Gary(1974), ganhador do prêmio Nobel de economia, em seu 

estudo denominado “Crime e Punição: Uma abordagem Econômica (tradução livre)” 

ressaltou que o crime como elemento econômico de perda patrimonial tem um alto 

custo a sociedade e, propôs uma modelagem matemática para formular o valor 
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mínimo gasto com o policiamento para restringir o ponto assintótico de crescimento 

da criminalidade. 

 

Similarmente, Kume (2004, p. 03) apresentou uma metodologia econométrica 

para se estimar a pré-disposição (escolha do alvo) de um indivíduo cometer o crime 

de furto baseado nas premissas que: 

 
.................., os fatores que influenciam a criminalidade 

podem ser divididos em dois grupos: os relacionados  à 

severidade e a eficácia da punição e os vinculados aos 

benefícios e custos de oportunidade da prática de c rime  

(Grifo e negrito nosso). 

 
 

No livro publicado em 2008, denominado “Criminologia Ambientale  Análise 

deCrime”, constituído por uma série de importantes artigos sobre o tema, no capitulo 

5º Brantingham e Brantingham (1994)citam que há uma forte correlação entre 

fatores ambientais (sócio econômicos) e a ocorrência deste tipo de crime:  

 

“.... crimes patrimoniais não ocorrem aleatoriament e 

 no tempo, no espaço e na sociedade.” 

 

Mais detalhadamente, Beato, Silva e Tavares (2008, p. 691) sintetizando 

tópicos sobre a concentração de violência relatados por Sampson, Morenoff e 

Gannon-Rowley (2002) enunciaram que:  

 

O efeito das vizinhanças ( neighborhoods ) em locais vão  

além das características tradicionais relativas à 

concentração da pobreza para se debruçar sobre aspe ctos 

tais como mecanismos institucionais e processos 

interacionais entre as pessoas. Laços sociais, conf iança, 

recursos institucionais, desordem e atividades roti neiras 

passam a ser destacados como dimensões explicativas  da 

concentração da violência e da criminalidade  

(Grifo e negrito nosso). 
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E, concluem que: 
 

    As estimativas obtidas permitem concluir que o grau de 

desigualdade de renda e a taxa de criminalidade do período 

anterior geram um efeito positivo sobre a taxa de criminalidade 

do período presente, enquanto que o PIB per-capita, ..... nível 

de escolaridade , o grau de urbanização e o crescimento do 

PIB têm efeitos negativos.  (Grifo e negrito nosso). 

 
Paralelamente, em 1994, Beavon, Brantingham e Brantingham estudando as 

ocorrências de furto de veículos registradas pela Polícia montada do Canadá em 

duas cidades da Columbia Britânica já haviam elaborado as premissas listadas 

abaixo:    

(1) Redesde rua podem influencia rfisicamentecomo as 

pessoas se movem dentro de uma cidade. Redes de rua 

também podem influenciar a maneira pela qual as pessoas 

se familiarizam com algumas seções de uma cidade;  

(2) Crimes contra a propriedade geralmente ocorrem dentro 

de espaço na qual um criminoso tem atividades 

regularmente. Crimes contra a propriedade devem ter taixas 

mais alta, perto das áreas que os agressores estão mais 

familiarizados ou costuma viajar através;  

(3) Se a frequênciade viagens diminui à medida que 

aumenta a complexidade das estradas e os edifícios 

encontram-se nas ruas menos acessíveis deve sera menor 

quantida de decrimes contra o patrimônio;  

(4) Práticas de planejamento tendem a concentrar terras de 

alto valor em estradas facilmente acessíveis; 

(5) Por conseguinte, essas ruas são conhecidas por um 

grande número de pessoas e vão conter um grande número 

de alvos potencialmente atraentes para o crime;   

(6) Em geral, os criminosos tendem a agrupar crimes ao 

longo das estradas principais altamente acessíveis, com 

uma concentração de alvos potenciais. (Tradução livre). 
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Que, em síntese, podem ser compreendidas como: 

 

(1) A urbanização de uma localidade influencia na forma como as 

pessoas se locomovem;  

(2) Crimes patrimoniais estão associados com as áreas em que os 

criminosos têm familiaridade e sabem se deslocar;  

(3) O volume do fluxo de circulação de pessoas e veículos está 

associado ao volume de ocorrências;  

(4) Ao se efetuar o planejamento de um crime se leva em conta a 

facilidade de acesso pela via;  

(5) Vias de acesso fácil irão ter uma maior concentração de alvos 

potenciais ;  

(6) Os alvos irão se concentrar em locais (hotspot) ao longo de 

vias principais. 

(Negrito e grifo nosso) 

 
Salienta-se aqui que tais premissas, conforme observado praticamente, são 

facilmente transpostas para o crime de furto serial. 

Continuando o aprofundamento no conceito de Potencial de Vitimização 

observamos que Beato, Silva e Tavares (2008) inferem que: 

 

A moderna literatura criminológica destaca fatores do ambiente 

urbano como um dos elementos relacionados à distribuição 

espacial de determinados tipos de crime. Em geral, sua 

distribuição no espaço urbano obedece à Zipf Law, em que 

poucas regiões concentram grande número de crimes  

(Grifo e negrito nosso ). 

 
Complementarmente, em 1999, Beato e Reis utilizando dados da SENASP, 

elaboraram uma formulação analítica para estabelecer uma ligação entre a 

desigualdade de renda e a oportunidade para o comet imento de crimes 

patrimoniais  que, em tese, é a identificação de um dos componentes que 

participam da formação do Potencial de Vitimização (grifo e negrito nosso). 

Posteriormente, Fajnzylber e Araújo (2001) na procura de um modelo sócio 
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econômico do crime patrimonial, citam Becker (1993) que inferem que criminosos 

seriais atribuem um valor econômico ao crime. 

Na palestra proferida ao receber o prêmio Nobel, Becker (1993) resumiu assim 

a abordagem econômica do crime: 

 

“Alguns indivíduosse tornam criminosos por causas financeiras e 

vivem das recompensas de crime em relação ao trabalho legal, 

levando em conta a probabilidade de apreensão e convicção, e 

a gravidade da punição. 

Supõe-se que os criminosos potenciais atribuem um valor 

monetário ao crime, e comparam este valor ao custo 

monetário envolvido na realização do mesmo .  

Este custo inclui não apenas o custo de planejamento e 

execução, mas também o custo de oportunidade, isto é a renda 

que perderão enquanto estiverem fora do mercado de trabalho 

legal, assim como o custo esperado de serem detidos e 

condenados e um custo moral atribuído ao ato de desrespeitar 

a lei.”(Tradução livre e grifo nosso) 

 

E, adicionalmente, Viapiana (2006) estudando os dados oficiais do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) conclui que existe uma relação direta 

entre o cometimento de crimes violentos e a falta de punição e, por outro lado, há 

uma relação inversa em relação à taxa de educação e aspectos socioeconômicos. 

Em síntese, os autores citados acima concluem que pode ser estabelecido um 

“POTENCIAL DE VITIMIZAÇÃO ” relacionado diretamente com fatores sócio 

econômicos dos agressores e a características das vítimas. 

 
2.7.4Estrutura ramificada do crime 

 

Considerando-se que em uma área com alta taxa de criminalidade patrimonial 

(hotspot), provavelmente, muitos criminosos estão atuando e, que em sua maioria, 

devido à sua formação social e educacional, efetuam suas escolhas de tipos de 

alvos e coisas de modo diferente. 

 Consequentemente, podemos inferir que eles possuem modos de operação 
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determinados e individualizados. 

No entanto, a capacidade de identificação dos agressores por parte da polícia 

depende da acurácia (quantidade) e precisão dos dados coletados para 

individualizar seus modos de operação. Pequenas variações do M.O. só serão 

detectadas se os exames de campo se atentarem a vários detalhes que a primeira 

vista pareceriam ser desconsideráveis. 

Assim, considerando-se a definição do crime de furto e os quesitos obrigatórios 

o exame pericial deveria ser estruturado a partir de um modelo de ramificações.  

Por exemplo, segundo a definição legal o modo de acesso ao interior do 

terreno pode se dar por: 

1) Entrada facilitada (não há obstáculos a vencer); 

2) Escalada ou destreza; 

3) Rompimento de obstáculos; 

4) Uso de chave falsa, e; 

5) Abuso de confiança ou fraude. 

 

E na forma que efetua a escalada:  

1) Não Houve; 

2) Uso de mãos e pés; 

3) Apoio de terceiros; 

4) Uso de Escada ou corda; 

5) Uso de escadas naturais, e; 

6) Outros. 

 

No entanto, por exemplo, na qualificadora Escalada podemos dividir o quesito 

em alturas possíveis que uma pessoa escala segundo suas potencialidades: 

a. Não houve; 

b. Menor que 1.2 metros; 

c. De 1.21 a 1.8m; 
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d. De 1.81 a 2.4m 

e. De 2.41 a 3m, e; 

f. Maior que 3m. 

 
Com estes parâmetros, ao construirmos uma arvore de possibilidades teremos:  

 
 

ACESSO AO INTERIOR DO TERRENO 
 
 
 
 
 
 
       Entrada                  Escalada ou                  Rompimento                  Uso de                  Abuso de 
      Facilitada                   destreza                             de                           chave                  confiança 
                                                                            Obstáculos                    falsa                     ou fraude 
 
 
 
 
 
 
   Uso de pés              Apoio de                uso de corda              escadas                     outros 
    e mãos                    terceiros                ou escada                 naturais 
 
 
 
              0 m                       0 m                               0 m                           0 m                    0 m 
 
 
            <1.2 m                 <1.2 m 
 
 
               1.21 a                   1.21 a 
              1.8  m                  1.8  m 
 
 
               1.81 a                    1.81 a 
              2.4  m                   2.4  m 
 
             2.41 a                    2.41 a 
             3.0 m                     3.0  m 
 
            >3.0  m                  >3.0 m                      >3.0 m 
 
 
 
Figura 16 – Arvore de possibilidades 

 

 



52 
 

52 
 

É claro que dois agressores podem utilizar a escalada para acesso ao interior 

do terreno do alvo, no entanto, os seus M.O. se distinguem no modo que é realizado 

a acessão e se separam mais ao se observar a altura do obstáculo vencido. 

Adotando-se faixas de valores coerentes18 para as grandezas que são 

coletadas no local é possível converte-las em dados categorização, ou seja, 

classificá-los de forma a permitir a análise e a separação de seus padrões. 

Recordando Dahbur e Muscarello (2003) que salientam que: 

 

“ ...... o conjunto de dados de uma ocorrência formam um vetor 

discreto que pode ser analisado utilizando Inteligência Artificial, 

mais objetivamente, Mapas auto-organizáveis (SOM) de 

Kohonen.” 

 
2.8 Mapas auto organizáveis  

 

Segundo Haykin (2001) em 1982 o professor Teuto Kohonen, da Universidade 

de Helsinki, apresentou um modelo de rede neural não supervisionada, tipo 

“feedforward” de duas dimensões capaz de modificar a si próprio e neste processo 

aglutinar dados. 

Sendo o conjunto de entrada definido 

por: 

x = [ x1; x2; x3; x4; x5;........ xn]
T(equação 1) 

 

a cada neurônio da rede está associado um 

vetor de pesos sinápticos de mesma 

dimensão da entrada, definido por: 

 

w = [ w1; w2; w3; w4; w5;........wn]
T (equação 2) 

 
 

 Figura 17 -  Pesos 

 

                                                 
18 A coerência das faixas de valores é dependente das características do crime e do agressor 
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O modelo, que não impunha formas 

topológicas, através de um processo 

competitivo ajustava sequencialmente os 

pesos dos neurônios “vencedores” que 

melhor aglutinassem os valores de 

entrada.  

Figura 18 -  Modelo de Kohonen 
 

2.8.1 O processo competitivo 

O processo competitivo se inicia a partir da definição da distância euclidiana 

d(t): 

n 

d(t) = ∑ (xi(t) – wij (t))
2  (equação 3) 

j=1 

 

Os neurônios que apresentassem a menor distância euclidiana seriam 

considerados os vencedores e seriam ajustados adicionando-se uma fração da 

diferença entre os pesos e os valores de entrada aos pesos.  

Seus vizinhos também seriam alterados dependendo da proximidade com o 

neurônio vencedor conforme as formulas: 

 

wi(t) + α(t) [ x(t) – wi(t) ]  (equação 4)   para os neurônios vencedores 

 

Wi(t+1) =wi(t)(equação 5)   para os demais. 

 

Sendo α(t) a taxa de alteração dos pesos em função com a proximidade com 

os neurônios vencedores.  

No processo seus vizinhos 

também são modificados de 

forma a criarem regiões 

topologicamente coerentes que 

concentram os dados em 

agrupamentos com 

características semelhantes.  
Figura 19 – Agrupamentos de dados 
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2.9 Neurônios espelhos 

 

Pesquisadores italianos ao estudar a origem do autismo perceberam haver uma 

ligação entre esta doença e a capacidade das pessoas comuns de identificarem 

gestos e emoções nas pessoas ao redor e, imita-las. 

Rizzolati e Craighero (2004) relataram que: 

 

“ Neurônios espelhos representam a base neural do mecanismo 

que cria uma ligação direta entre o emissor de uma mensagem 

e seu receptor. Graças a este mecanismo, ações feitas por 

outros indivíduos tornam-se mensagens que são 

compreendidas por um observador, sem qualquer mediação 

cognitiva.” (Tradução Livre) 

 

Segundo Winerman (2005), citando o neurocientista Giacomo Rizzolatti, afirmou 

que: 

“Neurônios espelhos não são neurônios no sentido estrito da 

palavra, mas, secções do cérebro capazes de associar um 

hipotético comportamento ou objeto à apenas uma parte de 

uma informação sensitiva (tato, visão, olfato, etc.). O autor 

realçou que estas estruturas são essenciais a sobrevivência e 

a convivência dos mamíferos superiores, inclusive seres 

humanos, pois permitem que eles compreendam intenções ou 

gestos.” 

(Tradução Livre) 

 

Borenstein e Ruppin (2004) que estudaram sistemas computacionais para 

simular essas complexas estruturas descobriram que elas eram capazes de 

reconhecer padrões em intervalos de tempo inferiores aos sistemas convencionais. 

Ito e Tani (2004) desenvolveram uma estrutura complexa de neurônios com 

realimentação controlada para o controle de movimentos de robôs com a 

capacidade de ser treinada na execução de tarefas e armazenar padrões de 

atuação, ou seja, reconhecer padrões complexos a partir de entradas parciais no 

tempo.  
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Na mesma direção que os autores citados acima, para o controle de robôs 

devido a capacidade de antecipação de seus movimentos, Oztop, Kawatob e Arbib 

(2006) propuseram uma arquitetura em que as informações visuais captadas seriam 

processadas e comparadas a informações inferidas (imaginarias). 

 

Em adição, Kilmer, Friston e Frith 

(2007) relataram que os neurônios 

espelhos são encontrados nas áreas F5 

e F7 do cérebro humano que interagem 

com outras partes do cérebro e, além de 

possuírem a capacidade de 

reconhecimento de gestos, estão 

relacionados ao movimento e, portanto, 

podem ser considerados como neurônios 

motores. No texto apresentaram um 

modelo matemático de funcionamento 

utilizando a teoria de Bayes. 

 
Figura 20 – Áreas do celebro envolvidas 

no reconhecimento de 
padrões. 

Extraído de: Predictive coding: an 

account of the mirror system p.160 
 

 

Bonaiuto, Rostae Arbib (2010) informaram que os neurônios espelhos, além de 

atuarem como identificadores de ações reais podem predizer ações hipotéticas 

apenas recebendo parte das informações e, interagindo com as áreas motoras do 

celebro permitem a realizações de ações antecipadas. 

No contexto de seu artigo infere-se que as informações imaginárias são 

informações anteriormente analisadas, classificadas e arquivadas que tem 

verossimilhança com a informação que está sendo coletada. 
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Figura 21– Atuação dos neurônios 
espelhos. 

Extraído de: Extending the mirror 
neuronsystem model, Ip.160 

Figura 22– Visão do sistema AQC 
 
Extraído de: Extending the mirror neuron 

 system model, II p.344 
 

Baseado nas informações citadas acima, explicitamente para este estudo 

definimos Neurônios Espelhos como sendo: 

Estruturas computacionais complexas e compostas de sub-rotinas que 
trabalhando em conjunto são capazes de em um primeiro momento: 

• Identificar, a partir de dados armazenados, fragmentos de padrões de modos 
de operação de criminosos seriais; 

• Identificar a partir dos os fragmentos os padrões de modos de atuação; 

• Analisar as hipóteses e sugestões recebidos e associados aos fragmentos 
de modos de operação para a elaboração de sugestões de ações para 
aumentar a eficiência dos exames periciais. 

 

E, em um segundo momento e durante a realização de um exame pericial, 
pode atuar de duas maneiras: 

a) Predição de ações hipotéticas; 

• Associando a blocos de dados que estão sendo recebidos os 
fragmentos de padrões de Modos de operação previamente 
identificados 

• Identificando o possível modo de atuação do criminoso; 

b) Atuando sobre o exame em curso: 

• Enviando aos peritos de campo as sugestões previamente elaboradas. 
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3 SISTEMA EM DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Definições 

Para a compreensão da atual proposta, em virtude da existência de lacunas no 

Código de Processo Penal referentes as definições de elementos que formam a 

prova criminal, utilizamos os conceitos vigentes no sistema legal brasileiro e 

adicionamos alguns conceitos importados.  

Assim, definimos no âmbito deste trabalho: 

 

� Vestígios 

Como toda coisa física encontrada no local que pode estar relacionada com a 

dinâmica da ocorrência. São vestígios: ferramentas, armas, manchas de 

sangue, fezes, líquidos orgânicos, esperma, documentos, etc.  

Durante os exames os vestígios são inicialmente visualizados e, 

posteriormente são associados a marcadores (plaquetas com números e 

letras), fotografados, coletados, embalados e arquivados; 

 

� Traços 

São um tipo de vestígio (visíveis ou não) produzidos por instrumentos ou 

apetrechos. São traços: marcas de ferramentas, impressões de pneumáticos, 

digitais, palmares e solados.  

Os traços visíveis, após associados a marcadores, são fotografados na 

situação em que se encontram.  Se não visíveis (Latentes) são “levantados” 

(tornados visíveis) com o auxílio de luzes, pós, ou a aplicação de 

modeladores e fotografados.  

Posteriormente, todos os traços são removidos para suportes e embalados e 

arquivados. 

 

� Dados 

São as grandezas físicas que descrevem o local e são obtidas por medições 

diretas ou por observação. São dados, por exemplo, a altura dos muros de 

vedação, a largura de um frontispício, as coordenadas geográficas, o fluxo de 

veículos que transitam no local, etc.  

 



58 
 

58 
 

� Informações 

São relatos apresentados por testemunhas ou suspeitos, que são transcritos 

e arquivados.  

 

� Evidências físicas19 

São os elementos materiais obtidos pela análise dos vestígios e traços e, que 

comprovadamente estão relacionados a dinâmica do crime. 

 
3.2 Considerações.   

 
1) Considerando o que disse Kazemikaitiene e Petrauskas (2001) sobre a 

inteligência forense:  

 
•  ...... a exploração de dados se baseia inteirament e na 

qualidade e quantidade dos dados recolhidos. 

 
•  ..... semelhanças encontradas entre informações 

acessíveis podem levar a inferências sobre o perfil  dos 

criminosos, seu modo de ação e os meios que eles 

usaram; 

 
•  ..... a transformação das informações coletadas em  dados 

digitais é o passo crucial e sua qualidade e precis ão é 

essencial para que a rotina de análise possa encont rar as 

semelhanças entre eles.; 

(Tradução livre e negrito nosso). 

 
2) Considerando que Ribaux, Walsh e Margot (2004) inferiram que:  

 
.....mostra-se necessário a existência de analistas  forenses 

ou analistas de inteligência para gerir o modulo de vido à 

complexidade para converter os vestígios (traços) 

coletados em dados digitais e integrá-los ao conjun to 

(banco de dados ); 

(Tradução livre e negrito nosso). 
                                                 
19 Não faz parte do sistema legal brasileiro 
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3) Considerando que o Wright e Decker (1994) e Viapiana (2006) inferiram: 

 
• ... os criminosos seriais cometem o crime de furto para 

usar o produto como fonte de recursos para sobreviv er;  

 

• Eles fazem uma diferenciação mental para escolher a  

vítima por características (potencial de vitimizaçã o) 

socioeconômicas, localização e as fraquezas relativ as 

relacionadas ao seu "modus operandi”; 

(Tradução livre e negrito nosso). 

 
 

4) Considerando-se também o que Keppens e Schafer (2005) disseram sobre a 

abrangência das possíveis inferências: 

 
..... os seres humanos são relativamente pobres par a 

formular hipóteses e, muitas vezes devido a dissonâ ncia 

cognitiva (preconceitos e dificuldade de aprender),  

formulam hipóteses contraditórias em relação as 

informações em análise ;  

(Tradução livre e negrito nosso). 

 

Conclui-se a necessidade de se reexaminar a metodologia/modelo pericial 

atual (convencional) e propor uma nova metodologia  de modelo mais eficiente. 

 

 

3.3 Ciclo do Exame Pericial 

 

3.3.1 Ciclo convencional 

 

Conforme citado no capítulo 2º, segundo a literatura existente, a perícia 

criminal atual (convencional) segue um ciclo de trabalho composto de quatro fases: 

 

1) Coleta; 

2) Classificação e catalogação; 
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3) Analise, e; 

4) Disseminação. 

 

3.3.2 Ciclo aperfeiçoado 

 

No sistema em desenvolvimento (SISIFO), em face das definições e, 

principalmente, das considerações citadas acima, o ciclo convencional foi 

reestruturado com a união na primeira fase da coleta e da classificação e 

catalogação e, ampliado com a adição de duas novas fases (ciclo aperfeiçoado).  

Para gerir o sistema adotou-se a figura de um supervisor (analista forense), 

que apesar de ser uma função que não existe no sistema legal atual é, ao modo de 

ver deste pesquisador, necessário ao funcionamento do sistema.  

Desta maneira o ciclo aperfeiçoado se compõe das seguintes fases: 

 
1. Coleta, transcrição para dados digitalizados, ar mazenamento e 

arquivamento; 

Na fase inicial, durante a coleta, todos os vestígios físicos e dados 

coletados, hipóteses e observações dos peritos de campo e, inclusive as 

oitivas de testemunhas e o relato dos suspeitos são “transcritos ” 

diretamente para o formato digital. 

Na sequência; os vestígios físicos são embalados, classificados e, 

enviados para os laboratórios para análise.  

Quando os dispositivos móveis de coleta estão “on line” os dados 

digitalizados são encaminhados via sistema de comunicação para serem 

arquivados no banco de dados central. 

 

2. Identificação de Suspeitos;  

Posteriormente, os vestígios físicos são analisados nos laboratórios 

forenses e, em caso da identificação de suspeitos, a informação 

digitalizada é incluída no arquivo da ocorrência para ser fornecida aos 

peritos criminais de campo durante um exame, em caso de identificação 

de um padrão de modo de atuação. 
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3. Identificação periódica de Padrões do Modo de Op eração e 

Inferência; 

Em períodos de tempo predeterminados o conjunto de dados, sob  

supervisão de um analista, é analisado pelo sistema para a identificação 

de parciais de padrão de atuação ou de padrões completos (M.O.). 

Caso identificado uma parcial de padrão ou um padrão completo duas 

ações ocorrem simultaneamente: 

 

1) O sistema gera um vetor de pesos associado a parcial ou ao padrão; 

2) O analista, avaliando a validade das observações, informes e hipóteses 

elaboradas pelos peritos de campo, se achar conveniente para 

incrementar a eficiência dos exames, elabora sugestões para a 

modificação do procedimento pericial que serão arquivadas indexadas as 

ocorrências que lhe deram origem. 

 

4. Inferência assistida  

Durante a realização do exame em local de crime, no momento que os 

blocos de dados coletados são transferidos para o computador central, 

uma rotina computacional que utiliza os pesos gerados na fase anterior 

verifica se eles são similares a parciais ou padrões anteriormente 

identificados. 

Se é identificado uma parcial ou um M.O. completo as informações 

resultantes da análise são incluídas no registro do caso e, é iniciado a 

INFERÊNCIA ASSISTIDA  na qual o perito em campo recebe as 

sugestões previamente elaboradas pelo analista para adequar o 

procedimento.  

Cabe ao perito a decisão de seguir o procedimento convencional ou 

adequá-lo as sugestões. 

 

5. Disseminação 

Finalmente, a etapa disseminação não se restringe unicamente a 

elaboração e impressão de Laudos Periciais, mas, a elaboração de 

relatórios de inteligência (táticos e estratégicos). 

 



62 
 

62 
 

3.4 Descrições detalhadas do processamento no siste ma SISIFO 

 

Em conformidade com o ciclo aperfeiçoado, o processamento dos dados e 

informações foi adequado as fases do ciclo proposto: 

1º Fase (Coleta, transcrição para dados digitalizad os, armazenamento e 

arquivamento) 

Utilizando dispositivos móveis o perito preenche os formulários: 

� Dados administrativos; 

� Características das vítimas; 

� Acesso ao local; 

� Acesso a coisa, e; 

� Características da coisa. 

 

Ao se finalizar cada formulário um bloco de dados digitalizados é enviado a 

unidade central para verificação e arquivamento. 

 
2º Fase (Identificação de Suspeitos) 

Como já citado acima, a “Identificação de suspeitos” é efetuada pela análise 

em laboratório dos vestígios e, não faz parte do objeto deste trabalho. 

 
3º Fase (Identificação de parciais de padrões de at uação e elaboração de 

procedimentos alternativos) 

Periodicamente, no “Modulo de Inteligência Forense”, (MIF)20 os dados: 

� São submetidos a um conjunto de rotinas capazes de agrupar os padrões 

parciais de atuação de criminosos seriais (de furto) e calcular vetores de 

pesos relacionados a cada parcial de padrão;  

� Para um padrão final (M.O.) encontrado uma rotina calcula o seu centro 

geográfico e seu raio de atuação; 

� O analista forense analisando as parciais de padrões identificados, 

juntamente com as hipóteses e observações elaboradas pelos peritos de 

campo, se achar necessário, pode definir procedimento(s) alternativo(s) 

especifico(s) para melhorar a eficiência do exame;   

                                                 
20Apresentado na elipse em azul 



 

 

Figura nº 23 – Agrupamento de padrões 
 

 

4º Fase (Inferência assistida)

Quando um exame está em execução,

digitalizados são enviados a central

� A rotina de inferência assistida

anteriormente, verifica

agrupamento previamente identificado;

� Identificado um agrupamento o sistema envia ao perito em campo 

sugestões de modificação de procedimento (

 

5º Fase (Disseminação)

Os dados coletados em campo, juntamente com os resultados dos exames de 

laboratório são agrupados em Laudos 

Os dados identificados pelo MIF, depois de agrupados, são a base para a 

edição de relatórios de inteligência tática e estratégica

 

 

 

 

Agrupamento de padrões  

4º Fase (Inferência assistida)  

Quando um exame está em execução, ao se finalizar cada formulário 

são enviados a central sequencialmente (em blocos

de inferência assistida, que utiliza os peso

anteriormente, verifica se há parciais ou M.O. que se encaixem em um 

agrupamento previamente identificado; 

Identificado um agrupamento o sistema envia ao perito em campo 

sugestões de modificação de procedimento (realimentação).

5º Fase (Disseminação)  

Os dados coletados em campo, juntamente com os resultados dos exames de 

laboratório são agrupados em Laudos Periciais e impressos.

Os dados identificados pelo MIF, depois de agrupados, são a base para a 

edição de relatórios de inteligência tática e estratégica. 
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ao se finalizar cada formulário os dados 

em blocos): 

, que utiliza os pesos obtidos 

se há parciais ou M.O. que se encaixem em um 

Identificado um agrupamento o sistema envia ao perito em campo as 

realimentação). 

Os dados coletados em campo, juntamente com os resultados dos exames de 

Periciais e impressos. 

Os dados identificados pelo MIF, depois de agrupados, são a base para a 
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1) Coleta, transcrição (digitalização) e arquivamento  
(Dispositivo móvel ) 

 
       Vestígios +   informes + obs                             Blocos 
          Traços         hipóteses                                                     Classificação  
                                                       Coleta e                                      e 
                                                       Transcrição                      arquivamento 
                  Realimentação  
 
  Transmissão de dados  

2) Identificação de Suspeitos 
(Laboratórios forenses )                                                                         Blocos 

 
                      Vestígios e traços 
                                                                   Suspeito 
         Identificação de                                                                    Banco de dados                                        
            Suspeito(s).                                                                            Central                                               
 
 
 
 

3) Identificação de Padrões                 Arquivo  
(Computador central ) 

 
        Identificação                                                          Geo 
       Periódica de                                                   Processamento           
          Parciais e         Parciais/M.O. 
       Padrões                                                    Pesos 
 
 
                                               Define 
                                       procedimentos 
                                        alternativos              procedimentos 
 
 

4) Inferências 
 
                                                                                    Identifica    
         Procedimento                                                    parciais ou 
         Alternativo                                                              M.O. 
 
                                             Sim                    Não       
                                                     Inferência 
 
 

5) Disseminação 
(Impressoras) 

 
                                                       Impressão                                    Impressão 
                                                       de Laudos                                  de Relatórios 
 
 
 
 
Figura 24 – Esquema ilustrativo do sistema em desenvolvimento 
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3.5 Adequação do Conceito de Dimensões do crime de Furto 
 

Para a elaboração dos formulários que são preenchidos pelos peritos de 

campo durante a ocorrência de furto utilizando os dispositivos móveis, devido a 

tipificação vigente do crime de furto no Brasil e, aos quesitos obrigatórios para a 

elaboração dos Laudos o conceito de “Dimensões do Crime de Furto” foi ajustado ao 

sistema. 

Foi excluindo a primeira “Dimensão” (Decidindo cometer um furto 

residencial ) devido ao fato que se tratar de elemento subjetivo e, que se encontra 

fora do campo de atuação do perito criminal, restando as quatro dimensões abaixo: 

1. Características da vítima;  

Relacionado com o Potencial de Vitimização leva em 

conta as características socioeconômicas do local, 

aparência da construção e posição geográfica. 

 
2. Método de acesso ao interior do terreno; 

Relaciona-se com o M.O. do agressor e, leva em conta as 

dimensões físicas a serem vencidas (altura do muro ou 

parede de divisa do terreno, espessura de parede, etc.), 

as defesas do prédio (ofendículas) contra invasores, etc.  

 
3. Método de acesso ao compartimento de vedação da 

coisa, ou simplesmente, acesso a coisa; 

Que está relacionado a parte do M.O. que envolve o 

acesso ao compartimento onde se encontra a coisa. Por 

exemplo, um agressor usa um modo de atuação para 

entrar no terreno, porém, para o acesso ao interior do 

cofre onde se encontra a “rés furtiva” necessita de 

equipamentos e técnicas específicas.  

 
4. Características da coisa; 

Relacionado também com o M.O. é referente ao potencial 

de subtração da coisa (que incluem características 

físicas), de como poderá ser movida (meios de 

transporte), e sua conversão em ganho patrimonial (valor 

da coisa e mercado).  

Figura 25  -  “Dimensões do crime “ 

 

CARACTERÍSTICAS 

DA VÍTIMA 

 

 

ACESSO AO 

 INTERIOR DO 

 TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DA COISA 

 
 

ACESSO A  
COISA 
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3.6. Parametrização 

Para a conversão dos dados observados e/ou medidos em dados numéricos 

foram criadas faixas de valores para associar o dado observado a números inteiros. 

Por exemplo, na tela abaixo podemos observar para o dado 2.1 (tipo do imóvel) 

que existem seis possibilidades cujos valores estão estabelecidos na variável “v” que 

varia de “1” a “6”.  

 

 
 
Figura 26 – Parametrização de características das vítimas  

 

Foi definido para o sistema que as ocorrências encontradas na vida real com 

mais frequência recebessem o menor valor (v = 1) e fossem disponibilizadas como 

“default”.  

As demais ocorrências que ocorrem com frequência decrescente, recebessem 

valores crescentes. 

Nos casos de não ocorrência (frequência nula) o valor de v é “0”, como o 

exemplo mostrado abaixo: 

 

 
 
Figura 27 – Parametrização de possibilidades nulas 
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Para grandezas mesuráveis, tais como a “dimensão frontal” de um imóvel, as 

tabelas apresentam faixas de valores que estão associados a valores “v” crescentes. 

 

 
 
Figura 28 – Parametrização de grandezas crescentes 

 

 

3.7 Anotações das observações 

 

Ao final de cada formulário coleta foi criado um campo adicional para que se 

inserissem as peculiaridades observadas durante os exames. 

 

3.8 Formulação de hipóteses 

 

É comum durante os exames a formulação de “hipóteses” relativas a dinâmica 

da dinâmica e, que muitas vezes, são esquecidas posteriormente devido ao fato que 

o perito se concentrar apenas nos vestígios materiais e não transcreve-las em seus 

apontamentos. 

Por ser grande importância na fase de análise o sistema foi dotado de um 

campo ao final de cada formulário para a inserção de hipóteses. 

 

3.9 Arquitetura do banco de dados 
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No banco de dados central os dados foram arquivados na forma de vetores e, 

em conformidade com a posição estipulada pelos indexadores, porém, sempre 

iniciando com o número do “RE”. 

Vetor RE,Tela = [RE; dado RE, Tela; 1 ..............................; dado RE, Tela, n] 

Vetor RE, 1     = [RE; dado Re,      1,2;    .........................; dado RE, 1   ,n1 ] 

 

Vetor RE, 7     = [RE;  dado RE,       7,1;............................ ; dado RE,  7,  n2 ] 

 

3.10 Identificação de Suspeitos 

 

A identificação dos suspeitos21pelos investigadores de polícia pode ser 

realizada de três maneiras: 

 

1) Investigação policial convencional; 

2) Analise dos vestígios e traços nos laboratórios forenses, e; 

3) Analise das imagens digitalizadas a partir dos vestígios e traços. 

 

Salienta-se aqui que para as três maneiras citadas a identificação de suspeitos 

e feita de forma probabilística, em função da relatividade da evidência que o aponta, 

ou seja, um suspeito pode ter uma probabilidade elevada de ter cometido um crime, 

porém, não raro, uma evidência coletada a posterior pode mostrar o oposto. 

Assim, a identificação de um suspeito deve ser incluída nos registros do banco 

de dados, com a devida cautela probabilística, para permitir futuras associações. 

 

3.11 Arquitetura do Modulo de Inteligência Forense 

 

O Modulo de Inteligência Forense (MIF), gerenciado pelo analista forense, se 

constitui de: 

 

A. Um microcomputador do tipo “PC” para atuar como centro processamento; 

B. Um conjunto de rotinas computacionais para efetuar a: 

                                                 
21 Que não faz parte do objeto deste trabalho 
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• Comunicação de dados, imagens e voz; 

• Identificação periódica de padrões (rotinas de Inteligência artificial); 

• Cálculo de dados Geoprocessados; 

• Definição de procedimentos alternativos; 

• Identificação em tempo real de parciais e M.O. 

 
C) Banco de dados para o Arquivamento dos dados, e;  

D) Impressoras22para emitir Relatórios de Inteligência e Laudos Periciais. 

 
No protótipo de testes foi usado um microcomputador do tipo “PC”, marca 

“POSITIVO”, modelo “Intel® Core™ i5” com 6GB de memória volátil e 500 GB de 

disco de memória que recebe os dados dos dispositivos móveis através da rede 

mundial de computadores (internet). 

As rotinas de analise foram desenvolvidas na linguagem “MATLAB 2008” e 

trabalham com os dados presentes no banco de dados internos ao PC. 

 

3.12 Fluxo de dados no modulo de inteligência foren se 

 

3.12.1 Modos do processamento dos dados 

 

No MIF os dados são processados de duas maneiras diferentes: 

 

a) Processamento periódico 

Periodicamente os dados são submetidos a um conjunto de rotinas de 

inteligência artificial (mapas auto organizáveis de Kohonen) que efetuam 

para cada uma das dimensões o agrupamento e identificação de 

fragmentos de modos de operação e, geram conjuntos de vetores de pesos 

“P(i)”. Após, uma rotina de A.I. final (mapa auto organizável de Kohonen) 

efetua novo agrupamento para a identificação dos padrões globais e, gera o 

conjunto de vetores “Pg(i)”.  

                                                 
22 Para a impressão será usado o editor de texto padrão do equipamento 
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Uma rotina calcula a frequência de repetição de cada parcial e padrão 

identificado e integra os dados para serem arquivados. 

O supervisor do sistema (analista forense) observando os dados integrados, 

inclusive as observações de campo e as hipóteses, define (se necessário) 

alterações do procedimento pericial padrão. 

Os procedimentos alternativos são arquivados em associação com os 

agrupamentos de parciais e M.O. 

 

b) Processamento em tempo real para a identificação de parciais e M.O. 

Para cada nova ocorrência (novo RE), na sequência em que os dados de 

cada formulário são recebidos e arquivados no computador central eles são 

submetidos a rotina de inferência assistida na qual, utilizando os pesos 

“P(i)”, é verificado se há compatibilidade com parciais de padrões já 

identificados (conhecidos).  

Havendo compatibilidade de parciais, o modulo verifica, utilizando os pesos 

“Pg(i)” se há compatibilidade com padrões de modos de operação 

completos (M.O.) e, havendo parciais ou M.O. o sistema envia ao perito de 

campo (realimentação) um conjunto de informações que incluem: 

� Sugestão de procedimento alternativo; 

� Frequência de ocorrência da parcial ou M.O. associado. 

 
 
                                                               Processamento Periódico 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Processamento sequencial 
 
 
 
                PERITOS DE 
                CAMPO 
 
 
 
 
 

 
Figura 29 – Esquema de operação do modulo de inteligência forense 

Banco de 
dados 

Central 

Verificador de 
Compatibilidade 
com Padrões já 
identificados 

Identificador 
de padrões  Pesos 

Pesos 
Vetores 

Procedimento alternativo 
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3.12.2 Sequencia de processamento do identificador de Padrões  

Os identificadores de padrões usados no 

sistema são do tipo mapa auto organizável de 

Kohonen (SOM) construídos seguindo o fluxo 

de processamento mostrado ao lado. 

Incialmente, são fornecidos dados que 

irão estruturar a rede, ou seja, o número de 

neurônios, o coeficiente de aprendizagem, 

número de interações e a taxa de decaimento; 

Em seguida, com os dados que irão ser 

agrupados na forma matricial; 

Na sequência, são geradas as variáveis 

auxiliares, as matrizes de pesos e as de 

distancias dos neurônios e, são zeradas; 

 

Calcula-se a maior distância e raio da rede 

e, os pesos iniciais normalizados. 

 

Inicia-se as interações calculando-se a 

taxa de decaimento e a taxa de aprendizagem. 

 

Calcula-se os incrementos de cada 

neurônio e identifica-se o vencedor. 

 

Os neurônios vizinhos são alterados em 

função da distância com os neurônios 

vencedores. 

Calcula-se a matriz de pesos finais; 

Encerra-se os loops, e; 

Obtém-se os vetores com os dados 

agrupados e os vetores com seus pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Fluxograma do 

programa 

Entrada da estrutura da 
rede 

Dados 
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Taxas de decaimento 
 e aprendizagem 
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vencedor 
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Finaliza os Loops 
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Ou seja, quando um conjunto de dados indexados é apresentado ao mapa auto 

organizável de Kohonen (SOM) o programa realiza o agrupamento dos dados 

idênticos em um neurônio de coordenadas (x,y) conhecidas, através de uma série 

finita de interações. 

Ao final do processamento o sistema apresenta para cada neurônio de 

coordenadas (x,y) vencedores, os vetores contendo os índices de indexação dos 

dados agrupados e os vetores de pesos para a identificação. 

Por exemplo, para uma dada dimensão e para um hipotético neurônio presente 

na coordenada (05, 09) poderá ser encontrado o vetor com os indexadores: 

 

 {Ocorrência 04; Ocorrência 09,...................................., Ocorrência 591} 

 

 

3.12.3 Detalhamento do Processamento periódico 

 

No processamento periódico a análise dos dados se dá em períodos de tempo 

definidos pelos operadores (analistas forenses). 

A rotina de identificação de padrões de Processamento Periódico é dividida em 

quatro em conformidade com as quatro (4) dimensões do crime. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31 – Detalhamento do modo de processamento periódico  
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O arquivo, composto dos vetores de dados são submetidos ao processamento 

citado acima que utilizando mapas auto organizáveis de Kohonen (SOL) identifica 

parciais de padrões de modos de operações e gera seus respectivos pesos. 

Posteriormente, as parciais são reprocessadas utilizando uma rotina final do 

tipo mapa auto organizável de Kohonen para a identificação de padrões (M.O.). 

Como já citado, após a identificação dos M.O. uma rotina calcula os centros 

geográficos e seus raios estimados. 

 

3.12.4 Processamento em tempo real 

A cada ocorrência, os dados observados são inseridos vetorialmente e 

combinados com os vetores de pesos “P(i)” para se verificar se há parciais. 

Para a verificação de incidência de padrões as parciais são combinadas ao 

conjunto de pesos “Pg(i)” no identificador Nº 05 (final). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peritos em 
Campo 
 
 
 
Figura 32 – Detalhamento do modo de operação em tempo real 

 

 

3.13 Inferências assistidas e Procedimentos alterna tivos 

 

3.13.1 Inferências assistidas no modo de identificação periódica 
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Nos procedimentos periódicos de identificação de parciais e M.O. o analista, 

para cada parcial de modo de operação encontrado, observando sua frequência 

relativa, as informações das testemunhas, as observações, as hipóteses e, o centro 

geográfico e raio da ocorrência, pode sugerir alterações do procedimento pericial 

que serão arquivadas indexadas as ocorrências. 

Salientamos que, o Modulo de Inteligência Forense trabalha de forma 

semelhante a formação da memória nos neurônios espelhos biológicos, ou seja, ao 

receber fragmentos (vetores de cada dimensão do crime) o sistema é capaz de 

associá-los a parciais ou M.O. conhecidas e retornar possíveis ações 

(procedimentos alternativos). 

 

 
 
 
 
Neurônio Espelho 
 
Sugestões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            ANALISTA 
 
 
 
Figura 33 – Estrutura dos neurônios espelhos 
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3.13.2 Inferências supervisionadas 

 

Para cada formulário (bloco de informação) recebido, no caso do respectivo 

neurônio espelho virtual identificar um modo de atuação parcial, o sistema 

automaticamente envia aos peritos de campo as sugestões para orientá-los, 

cabendo a ele a decisão de usá-las ou não. 

 

 
 
 
 
 
 
  
                                                                                             Neurônio Espelho  
 
     SISTEMA                                                                    
 
           DE 
 
     REDE DE                                                                       Neurônio Espelho 
 
        INTER 
 
  COMUNICAÇÃO                                                               Neurônio Espelho  
 
 
   (INTERNET 
                                                                                            Neurônio Espelho  
    WIRELESS)                                                                      
 
 
                                                                                            Neurônio Espelho Final 
 
 
 
 
 
 
Figura 34 – Operação dos neurônios espelhos 
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4 PROCESSAMENTO INICIAL E RESULTADOS OBTIDOS 

 

4.1 Processamento Inicial 

 

4.1.2 Coleta de Dados 

 

Durante o período de maio a novembro de 2012, quatro peritos criminais do 

Instituto de Criminalistica do posto de São Bernardo do Campo efetuaram exames 

periciais em noventa e oito (98) locais de ocorrência de furto com vestígios. 

Os dados foram coletados por dispositivos de computação móvel (”Tablets”) e, 

através da maneira tradicional para a elaboração dos Laudos periciais. 

Seguindo o relatado no capítulo 3º, os dadosa serem coletados pelos 

dispositivos foram divididos em formulários: 

 
1. Dados Administrativos; 

2. Caracteristicas da vitima; 

3. Acesso ao interior do terreno; 

4. Acesso a coisa, e; 

5. Caracterisiticas da coisa. 

 
Durante os exames, utilizando o programa de banco de dados (SQLITE) 

interno dos dispositivos, os dados coletados foram arquivados no cartão de memória 

“flash” instalado no dispositivo e, indexados pelo número de  "RE" (número de 

entrada) como chave primaria e o número da tela como chave secundaria.  

 

4.1.3 Transferência dos dados 

 

Ao final de cada plantão pericial, utilizando o cartão de memória “flash”23, os 

dados coletados foram transferidos para o banco de dados do computador central. 

Posteriormente, os dados foram transferidos para um conjunto de planilhas do 

tipo “Microsoft Excel 97 – 2003 Worksheet”. 

 

                                                 
23 Na época a rotina de comunicação não havia sido desenvolvida 



77 
 

77 
 

Neste trabalho, em virtude de se tratar de dados policiais confidenciais com 

Direito de Sigilo e preservação das identidades das vitimas, as tabelas e funções 

geradas são mostrados parcialmente.  

Os Registros de Entrada (RE – dado 1.0) e, os endereços e posições 

geograficas  foram substituidos pelos seus códigos de entrada.  

Pela mesma razão as fotografias (F1 e F2) obtidas não foram transferidas para 

as planilhas de trabalho. 

Por exemplo, para a dimensão denominada Caracterisiticas das Vitimas, 

teremos: 

 

RE Dados Observações  Hipóteses 
1,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,10 2,11 2,12 
RE1 1 1 1 1 F1 7 0 0 2 F2 2 1 

 

 
Figura 35 – Formatação dos dados de entrada 

 

4.1.4 Identificação dos padrões parciais 

 

Posteriormente, cada planilha de dados foiconvertida em uma função (function) 

do Matlab com extensão m.   

Por exemplo, para a planinha “Caracterisiticas das vítimas” foi gerada a função 
mostrada abaixo: 

 
 

function [P] = Carac_Vitima () 
 
%dados 1.0   2.1   2.2   2.3   2.4    2.6   2.7   2.8   2.9   2.11   2.12 
 
P =  [  
             RE1     1      1      1       1      7      0      0      2        2         1 
             RE2     1      1      1       1      7      0      0      2        2         1 
             RE3     6      1      1       5      7      0      4      9        4         5 
             RE4     1      2      2       2      1      0      0      2        3         3 
 
 
            RE98    1      1      1       1       1      5      0     7         5        2 
       ] 
return 
 
Figura 36 – Função do Matlab com os dados coletados 

 

Na sequência, o programa principal submeteu as funções de Matlab relativas a 

cada Dimensão do Crime a seus respectivos discriminadores de Kohonen. 
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Os respectivos mapas auto organizáveis de Kohonen possuíam uma grade de 

vinte (20) por vinte(20) neurônios e, foram submetidos a cem (100) repetições com 

taxa de queda de 0.05. 

Efetuado o processamento das funções, os mapas de Kohonen agruparam 

várias ocorrências e obtiveram conjuntos de vetores de pesos relativos para cada 

parcial de padrão identificado. 

Assim, por exemplo, para a dimensão características das vítimas um dado 

neurônio que foi associado a uma parcial de padrão apresentava um vetor de pesos 

com valores distintos e únicos.  

Os “Re” contidos nos padrões parciais identificados, juntamente com seus 

pesos, observações e hipóteses foram inseridos em planilhas do tipo Excel. Seus 

pesos foram posteriormente inseridos em uma nova função do tipo matlab. 

 

4.1.5 Identificação dos padrões de M.O. 

A nova função de Matlab, com os vetores de “RE” foram finalmente 

processados pelo mapa de Kohonen final, utilizando os mesmos parâmetros usados 

na primeira fase.  

Este processamento gerou um conjunto de vetores de pesos relacionados a 

padrões de atuação. 

Na prática, esse mapa efetuou a intersecção do espaço amostral, como mostra 

a figura abaixo: 

 

 

                                                                Características das vítimas  

 

                         Acesso ao terreno                              Acesso ao local 

                                                                                     Da coisa 

 

                              Área de intercessão         Características da coisa 

 

 
Figura 37 – Área de intercessão  
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Separados os agrupamentos, um modulo matemático, calculou os seus 

respectivos centros hipotéticos e seus raios de ocorrência. Ao final dos 

agrupamentos, uma planilha de Excel final recebeu das funções de processamento 

(Matlab) os conjuntos de vetores de “RE” de cada agrupamento, seus centros 

geográficos, raios de ocorrência, observações, hipóteses e pesos. 

 

4.1.6 Elaboração das sugestões de alteração de procedimento 

 

Para cada dimensão do crime o analista forense, dispondo das planilhas 

relativas a cada dimensão, analisou para cada parcial de padrão os seus conjuntos 

de observações e hipóteses quanto a sua validade e, elaborou assugestões de 

alteração do procedimento para aumentar a eficiência do exame. As sugestões 

foram inseridas em novo campo, ao lado das hipóteses. Obtido o agrupamento final 

o analista efetuou nova análise e elaborou novas sugestões de alterações. 

Ao final da análise, para cada parcial e para os padrões finais detectados 

(M.O.), o analista transferiu o conteúdo analisado para uma função do tipo Matlab. 

 

4.2 Resultados 

 

Ao se efetuar o processamento observou-se que: 

 

1 O maior numero de ocorrências (10) tratava-se do arrombamento de 

residências de classe média que na grade gerada pelo Matlab 

encontravam-se em um agrupamento de oito neurônios. 

Geograficamente, as ocorrência se concentravam nos bairros ao redor do 

centro comercial. Nas ocorrencias o acesso a área da casa se deu através 

da escalada de parede frontal; o acesso ao interior do imóvel foi através 

do uso de alavanca e, foi efetuado o furto de pequenos objetos, roupas e 

eletrônicos. O seu centro hipotetico localizava-se muito proximo ao centro 

da cidade (Igreja matriz) e seu diametro24 era de aproximadamente 16.5  

Km, ou seja aproximadamente o comprimento do eixo hipotetico da área 

urbana da cidade;  

                                                 
24 O diâmetro foi obtido medindo-se o diâmetro das duas ocorrências mais distantes. 
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2 O segundo maior número de ocorrências (9) e, que se agrupou em um 

conjunto de seis neurônios foi o de furto a "escolas de ensinos 

fundamental e médio" que, também eram distribuídos na área periferica da 

cidade. O centro e diametro calculado eram aproximadamente os mesmo 

do caso número 1;  

3 O terceiro (com 5 ocorrências), que se agruparam em três neurônios, foi o 

furto em residências do tipo sobrado, situadas em três bairros de classe 

média alta (bairro Assunção; Santa Terezinha e Baeta Neves), com 

portões automáticos. Igualmente aos casos anteriores o seu centro se 

localizava no centro comercial e seu diâmetro aproximado era de 15 km;   

4 O quarto (com 3 ocorrências), agrupados em dois neurônios foi o furto em 

casas lotéricas situadas em avenidas movimentadas, com acesso ao 

telhado por escalada, acesso a sala do cofre com remoção de telhas e laje 

de forração e, arrombamento do cofre com o uso de instrumentos à guisa 

de alavanca. O seu centro de ocorrência se localizava próximo a matriz de 

SBC, porem seu diâmetro de ocorrência era de aproximadamente 8 km;  

5 O quinto (com 2 ocorrências em um neurônio) foi o furto de casas lotéricas 

com modo de atuação ligeiramente diferenciado, ou seja, avenidas 

movimentadas, mas com acesso ao terreno por invasão do imóvel ao lado 

e com rompimento de parede limite e, arrombamento de cofre com o uso 

de instrumento à guisa de alavanca. O seu centro e diâmetro eram 

aproximadamente os mesmos do caso anterior; 

6 As cinquenta e oito ocorrências restantes encontravam-se distribuídas em 

vários neurônios com apenas uma ocorrência; 

 

4.3 Inferências  

 
Para a compreensão da tarefa do analista forense, como exemplo, 

apresentamos o agrupamento do tipo 4, ou seja: o furto de casas lotéricas, teremos: 

 
A) Para a dimensão: “Características das Vítimas” teremos os RE(s) abaixo:  

 
{ RE22; RE90; RE97} 
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1. Inicialmente, o analista verifica que os dados dos RE(s) são idênticos: 
 
 

RE Dados 

1,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,10 2,11 2,12 
RE 
22 2 3 3 1 

 
7 0 3 1 

 
1 2 

 RE 
90 2 3 3 1 

 
7 0 3 1 

 
1 2 

 Re 
97 2 3 3 1 

 
7 0 3 1 

 
1 2 

 

 
Figura 38 – Verificação de identidade 
 

 
 

2. Posteriormente, analisa quanto a validade as observações e hipóteses 
presentes na planilha de Excel correspondente: 

RE Observações  Hipótese1 Hipotese2 

 
 

RE 22 Lotérica - Furto no final de semana  uso de picup para transportar escada e ferramentas 

 
 

RE 90 lotérica grupo de agentes – jogo rápido 
 

 

Re 97 Lotérica grupo de agentes 
 

 

 
Figura 39 – Aglutinação das Observações e Hipóteses 

 

3. Em seguida, sugere para o padrão encontrado os seguintes procedimentos: 

a) Verificar se há câmeras de vídeo em prédios vizinhos que estejam 

voltadas para a via e que sejam capazes de mostrar o trafego de pessoas 

e veículos durante o suposto período da ação criminosa; 

b) Verificar se na escalada há traços de mais de uma pessoa; 

 
B) Para a dimensão “Acesso ao interior do terreno”, o sistema indicou o 

agrupamento formado por: 

 
RE(s) = {RE22; RE53; RE90; RE97} 
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Com os dados abaixo: 

RE Limite 
vencido 

Foto 
acesso 

Altura 
Escalada 

Modo de 
Escalada 

Rompimento 
obstáculos 

Modo 
rompimento 

Chave 
falsa 

Fotos 
vestígios 

1,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 

RE 22 4 4 2 10 5 0 

Re 53 4 4 2 10 5 0 

RE 90 4 4 2 10 5 0 

Re 97 4 4 2 10 5 0 
 

 
Figura 40 – Retorno dos “RE(s)” e dos dados 

 

E com o seguinte quadro de observações e hipóteses: 

 

Observações Hipóteses 

RE 22 
uso de picaretas para arrombar a laje e alicates 
de corte para corta alarme Grupo organizado 

Re 53 marcas de uso de escada 
As escadas devem ser instaladas e 
removidas na ação de escalada 

RE 90 
as telhas foram movidas para se efetuar o 
rompimento da laje  

deve haver marcas ou traços nas 
telhas 

Re 97 o telhado foi parcialmente removido 
 

Figura 41 – Retorno das “Observações” e “Hipóteses” 
 

4. Que geraram as seguintes sugestões: 

 

a) Verificar se há marcas de solados na parte superior da laje; 

b) Verificar se há marcas de solados na área do piso em que o pó da laje 

caiu; 

c) Verificar se nas escoras e telhas há marcas de impressões digitais. 

 

As mesmas verificações foram efetuadas para as demais dimensões e geraram 

outras sugestões de alterações e/ou acréscimo de procedimento. 
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4.4 Teste de funcionamento da rotina de Auxílio em tempo real  

Face ao fato de que não foi possível realizar os testes de campo do modulo de 

identificação de padrões em tempo real, foi realizado em laboratório uma simulação 

que consistia na alimentação do sistema com dados retirados de casos arquivados. 

Para cada tipo de ocorrência mostradas no item 4.2 foi escolhido o padrão 

parcial que apresentava a maior frequência presente no agrupamento. 

Este modulo apresentou um acerto de cem por cento (100%) e para cada um 

dos blocos de entrada apresentou o conjunto de sugestões de alteração e/ou 

acréscimo do procedimento. 
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CONCLUSÃO E DISCUSSÃO 
 

5.1 Conclusão 

 

Apesar do número muito reduzido de dados e da grande variedade de 

combinações possíveis para as ocorrências, em laboratório o conjunto de rotinas, 

escritas na linguagem MATLAB que faziam interface com planilhas de Excel e, que 

compõe o sistema “SISIFo”, atuaram de forma satisfatória, pois, o sistema foi capaz 

de identificar cinco agrupamentos de padrões. 

Conhecidos os agrupamentos de padrões as tarefas do analista que consistem: 

na integração e análise das observações e hipóteses e, na elaboração de 

procedimentos alternativos tornaram-se fácil. 

No caso do teste de funcionamento, ao se efetuar a verificação repetindo 

exatamente as ocorrências de maior frequência o sistema foi capaz de associar uma 

dada ocorrência ao agrupamento de padrão que lhe deu origem e, na sequência, o 

sistema associou as respectivas “sugestões” de procedimento. 

Os dados analisados e agrupados e, as inferências permitem de forma que 

além da elaboração dos laudos periciais convencionais as autoridades públicas 

possam receber: 

a) Relatórios de inteligência estratégicos contendo as áreas de concentração 

de criminalidade e; 

b) Relatórios de inteligência táticos contendo os padrões de atuação de 

criminosos seriais com suas áreas e centros geográficos de atuação. 

 

 

5.2 Discussão  

 

Algumas considerações devem ser feitas: 

1. Para o teste de funcionamento os padrões encontrados foram obtidos a partir 

de um conjunto de dados muito pequeno (noventa e oito exames periciais) e, 

que não apresentava a totalidade dos modos de operação de criminosos 

seriais mais usuais; 
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2. Apesar da verificação de funcionamento usando exatamente os padrões de 

maior frequência ter uma correspondência de 100%, na realização de nova 

simulação com noventa ocorrências a verificação não pode ser finalizada, pois, 

uma análise inicial já demonstrava que não haveria a identificação de padrões 

completos; 

3. A falha, possivelmente se deu devido ao fato que as dimensões da grade de 

neurônios (20x20) não ser a ideal para o conjunto de dados; 

4. Levando em conta a geografia da cidade de são Bernardo, que evoluiu 

simetricamente ao redor do centro comercial (largo da Matriz) e teve seu 

crescimento restringido pelos contrafortes da serra do Mar, represa “Billings”, 

limites com os municípios de Santo André, São Caetano, São Paulo, etc., para 

os padrões obtidos os centros e diâmetros de atuação basicamente 

correspondiam a parte urbana da cidade de São Bernardo do Campo.  

5. Alguns padrões de operação apresentavam a combinação de parciais de 

padrões semelhantes que o sistema não detectou nuances capaz de separá-

los; 

6.   Assim, ficou evidente a necessidade da realização de uma coleta mais 

extensa para a realização do treinamento do sistema e, a melhoria dos 

formulários com a inclusão de mais campos; 

7. Finalmente, os peritos que participaram dos exames inferiram que a transcrição 

dos dados não deveria ser realizada por faixas de valores. Ou seja, as 

dimensões em exame deveriam ser mesuradas e arquivadas para comporem 

os laudos e relatórios e, a parametrização deveria ser feita posteriormente, pelo 

sistema. 

8. O novo sistema mostrou-se viável e de rápida implementação,  inclusive, com a 

criação da figura do analista forense, que apesar de não existir um cargo com 

tal denominação, pode ser criado como especialização dos peritos de maior 

experiência. 
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