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Resumo: Uma das principais ferramentas utilizadas 

por predadores sexuais para buscar e aliciar vítimas é 

através de ferramentas de comunicação de texto, pois 

elas permitem o anonimato. Pesquisas baseadas em 

detecção de padrões para identificar predadores sexuais 

estão sendo desenvolvidas com uma base de diálogos 

em inglês. Esta iniciação tecnológica tem como objetivo 

a criação de uma base em língua portuguesa que possa 

ser utilizada em pesquisas de acordo com as definições 

legais definidas pelo MPF-SP. 

 

1. Introdução 
As redes de pedofilia na internet são 

atualmente bastante extensas, pois o meio digital 

permite a troca de materiais e dados de forma anônima, 

fazendo com que os predadores sexuais se sintam mais 

seguros e com menor chance de serem descobertos.  

Uma das questões associadas com o 

aliciamento de crianças via internet é a inocência e 

inexperiência dos menores, associado à crença dos pais 

ou responsáveis, que por estar dentro de casa, a criança 

está segura. 

Atualmente a questão de segurança de pessoas 

na internet vem sendo trabalhada em diversas pesquisas 

e por diversas instituições, pois diversos estudos 

claramente identificam que a ameaça representada por 

predadores sexuais é bastante séria, e as consequências 

do ataque destes indivíduos a crianças e adolescentes 

perpetram marcas psicológicas e sociais 

demasiadamente danosas e de nem sempre de 

recuperação satisfatória [1], [2], [3], [4], [5], [6]. 

No ano de 2012 a PAN (organização de 

especialistas em tecnologias forenses) lançou como um 

de seus desafios a detecção de conversas entre 

predadores sexuais dentre diversas conversas. A 

organização ofereceu uma base contendo diversas 

conversas, entre elas conversas culpadas (onde existe a 

detecção de um predador sexual e uma vítima) e 

conversas não culpadas (conversas sem cunho sexual 

entre um maior de idade e um menor de idade). 

Diversos trabalhos foram realizados usando 

essa base, em [7] elaborou-se um algoritmo de 

classificação de conversas de potenciais predadores 

sexuais via análise de mensagens de texto. Nos 

resultados iniciais obtidos foi capaz de detectar parcela 

substancial das conversas de predadores sexuais, porém 

diversas perguntas foram levantadas, sendo uma delas 

como seria o comportamento do algoritmo de [7] e 

outros algoritmos utilizados na literatura com diálogos 

em língua portuguesa. Portanto, este trabalho visa a 

eloboração de uma base de dados nos moldes propostos 

no desafio PAN 2012 contendo conversas em língua 

portuguesa. 

 

2. Metodologia 
Baseando-se na estrutura do arquivo XML referente 

à base fornecida pelo PAN em 2012 (figura 1), foi 

proposto o desenvolvimento de um banco de dados 

relacional. Para a população do banco foi realizada uma 

parceria com o Ministério Público Federal, onde foi 

fornecido um local específico e materiais necessários 

para a manipulação de dados. 

 

 
Figura 1 – Estrutura do arquivo XML do PAN. 

 

Inicialmente definiu-se a criação de três 

entidades e dois relacionamentos, como demonstra o 

MER da figura abaixo. 

 

 
Figura 2 - MER 
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A mais completa, maior e principal entidade a 

ser criada será a tabela TODAS_CONVERSAS, nela 

será armazenada linha a linha das conversas e suas 

respectivas informações, sendo manipulada através de 

uma chave composta, referente à coluna id_conversas e 

à coluna linha_mensagem, garantindo assim unicidade 

das linhas. Para melhor identificação dos autores 

culpados, será criada a tabela AUTORES_CULPADOS, 

contendo apenas uma chave estrangeira que fará 

referência à coluna autor da tabela 

TODAS_CONVERSAS, garantindo assim que apenas 

dados que existam na tabela que ela referencia possam 

ser escritos se os mesmos forem considerados culpados. 

Por último será criada uma tabela com nome 

CONVERSAS_CULPADAS contendo uma coluna do 

tipo chave estrangeira que apontará para a coluna 

id_conversa da tabela principal e outra coluna que 

armazenará o número de linha que fez a conversa ser 

classificada como culpada. 

 

3. Resultados 
O banco de dados relacional foi criado de 

acordo com todos os critérios previamente definidos 

(estrtutura das tabelas e suas respectivas chaves), exceto 

pela variável “time” referente à tabela 

TODAS_CONVERSAS (figura 3), pois muitos arquivos 

coletados pelo MPF não apresentaram a variável hora 

em todas as mensagens. A plataforma utilizada foi a 

ferramenta MySQL e atualmente a base possui por volta 

de 80 conversas e 2000 linhas. As mesmas conversas 

estão armazenadas em um arquixo XML para que 

possam ser utilizadas na construção de outras bases de 

dados.  

 

 
Figura 3 – Tabela TODAS_CONVERSAS 

 

Contudo, esta base de dados ainda está sob 

sigilo e a divisão de Crimes Cibernéticos do MPF-SP 

está trabalhando para permitir o uso desta base em 

outros ambientes que não sejam apenas das forças de 

segurança nacionais. 

 

4. Conclusões 
Após estudada a estrutura utilizada no PAN 

2012, concluiu-se que será necessário a criação de duas 

bases de dados, uma relacional e uma orientada a 

objetos. Bases de dados relacionais são melhores para a 

manipulação de filtros em conversas, portanto nela que 

serão aplicados eventuais filtros para detecção de 

padrões nas conversas. Já as bases de dados orientadas a 

objeto são mais indicadas para realizar a manipulação 

de palavras e detectar o peso de seus relacionamentos 

(importância),  podendo ser realizado o estudo das 

palavras através de grafos. 

Para a criação do banco de dados orientado a 

objeto, estudos de ferramentas, de estrutura e de filtros 

para a sua população estão sendo realizados. 
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