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1. Caracterização do Problema 

 

                 Pretende-se elaborar um modelo de policiamento preditivo com a 

conjunção do conhecimento da ciência de dados e da análise criminal frente à nova 

perspectiva de policiamento baseado em dados dos registros de atendimento de 

emergências na região metropolitana de São Luís, desse modo, a pesquisa buscar 

encontrar um modelo matemático que possua maior resultado de acurácia entre os 

modelos que serão aplicados após análise descritiva dos dados. 

                 O Sistema de Segurança Pública Maranhão (SSPMA) conta com Centro 

Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) no atendimento a emergências 

policiais que, dispõe de um grande volume e variedade de dados, é uma oportunidade 

para dar ênfase na importância do trabalho a ser desenvolvido, na tentativa de 

desenvolver uma analise preditiva que seria capaz de dar apoio e auxiliar na tomada 

de decisão para gestores públicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, soluções como 

estas vêm sendo utilizadas desde 2011, quando um algoritmo desenvolvido pelo 

pesquisador George Mohler (2011) em conjunto com um antropólogo e um 

criminalista, foi utilizado pela primeira vez pelo Departamento Policial de Santa Cruz, 

na Califórnia. 

Nas palavras de Elisa Mombelli (2014, p.30) o policiamento preditivo 

(predictive policing): 
 

É uma prática de segurança pública utilizada em diversos países, e que 

consiste, basicamente, na indicação de futuras e prováveis cenas criminosas 

com base em análise de dados que são obtidos de diversas fontes (até 

mesmo de redes sociais, suspeita-se). 

 

O autor também define o policiamento preditivo como um método de 

prevenção de delito que tem como objetivo auxiliar os policiais a se anteciparem a 

atuação criminosa, atuação baseada em dados coletados anteriormente sobre um 

local, hora e tipo de crime, aos quais são armazenados em um banco de dados. 
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2.   Objetivos e Metas 

  

             2.1 Objetivos  

 

Desenvolver um algoritmo capaz de fazer projeções de eventos criminais 

baseado em dados para auxiliar e dar apoio na tomada de decisão para gestores da 

área de segurança pública, em prol do combate ao crime na região metropolitana de 

São Luís. 

 

2.2 Metas  

 

a) Analisar e Identificar a estrutura e o tipo de dados existentes nos 

registros de atendimento a emergências de determinados crimes da região 

metropolitana de São Luís; 

b) Realizar o pré-processamento de dados, para que, se necessário sejam 

tratados e limpos; 

c) Realizar uma analise descritiva dos dados em buscar de padrões úteis, 

interpretáveis e válidos por meio de técnicas de mineração de dados 

d) Identificar o melhor resultado de acurácia entre os modelos 

matemáticos. 

 

3.   Metodologia 

 

Uma metodologia bem definida possibilita uma organização melhor dos 

fatos a serem estudados, além de resultados mais assertivos e concretos a respeito 

de um determinado assunto em estudo. A pesquisa se baseia em critérios e possui 

diversas formas de classificação. Para GIL (2010), a pesquisa desenvolve-se ao longo 

de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do 

problema até a satisfatória apresentação dos resultados. 

A presente pesquisa se classifica quanto sua natureza como aplicada, uma 

vez que visa solucionar um problema inerente à sociedade como um todo. Segundo 
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O conjunto de processos necessários que serão empregados, a fim de 

atingir o objetivo proposto está nas seguintes etapas: 

1. Seleção de dados; 

2. Pré-processamento; 

3. Transformação; 

4. Mineração; 

5. Análise e assimilação de resultados. 
 

 

4. Riscos e Dificuldades 

 

Tendo em vista a natureza do projeto, a não autorização para acessar a 

base de dados seria um dos principais riscos encontrados no projeto. Entre tanto, 

diante uma visita presencial no CIOPS, observou-se a viabilidade do fornecimento da 

base de dados baseado na Lei Geral de Proteção de Dados ± LGPD. 

Já as possíveis dificuldades estão na expectativa de encontrar boa parte 

dos dados semiestruturados, na qual as medidas previstas para a solução estará na 

consolidação, limpeza, agregação, integração, redução e transformação dos dados.  

  

5. Cronograma de Atividades 

Para desenvolvimento desse projeto, serão considerados 24 (vinte e 

quatro) meses e será composta pelo cronograma a seguir:  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Pesquisa bibliográfica                         
Entendimento do problema                         
Desenvolvimento do projeto                         
Pesquisa acadêmica                         
Validação da projeto                         
                          
  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Viabilidade do projeto                         
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Testes no projeto                         
Levantamento da tese                         

 

Detalhar as atividades a serem executadas durante todo o período do 

Mestrado. 
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7. Expectativas (máximo de uma página) 

A Universidade Estadual do Maranhão através do Mestrado Profissional em 

Engenharia da Computação e Sistemas, cria um caminho a percorrer voltado a 

Tecnologia da Informação e suas metodologias, possibilitando assim, o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa de valor para sociedade. 

O seguinte projeto busca desenvolver a sua pesquisa nesta instituição, 

com o intuito de adquirir experiências e utilizar seu campus para produções técnicas e 

científicas, com intuito de alcançar um resultado significativo e relevante em parceria 

com esta instituição.  

O intuito pelo ingresso neste mestrado tem, portanto, como objetivo 

continuar o trabalho científico desenvolvido e aprimorar os conhecimentos acerca das 

ferramentas de ciência de dados, para serem aplicados tanto no âmbito profissional, 

quanto no acadêmico. 

São Luís, 07 de dezembro de 2021. 
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