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Resumo: Redes de pedofilia na internet utilizam o        
anonimato como segurança para troca de materiais,       
busca e aliciamento de vítimas. Contudo, uma das        
formas de contato é através da troca de mensagens de          
texto em diversos tipos de aplicações. Estudos       
anteriores utilizando três métricas de redes complexas       
indicaram que estas métricas podem identificar se uma        
determinada conversa é de um predador sexual, e ainda         
há outras métricas ainda podem ser aplicadas para        
melhorar os resultados inicialmente obtidos. 
 

1. Introdução 
Uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor de       

Internet no Brasil concluiu que 81% dos jovens e         
adolescentes brasileiros possuem acesso diário à      
internet, 11% já viram imagens ou vídeos com conteúdo         
sexual e 29% já conversaram com algum estranho [1]. O          
acesso a uma variedade de conteúdos e a interação com          
outras pessoas tornam o acesso à internet atrativo,        
embora existam pessoas mal intencionadas que utilizam       
a internet como ferramenta tanto para o aliciamento de         
vítimas como para a troca de materiais ilícitos . 

No trabalho [2] utilizou redes complexas e a        
base do PAN (2012), composta centenas de conversas        
em inglês já classificadas contendo ou não a interação         
de um predador sexual, como o objetivo de através de          
um conjunto de métricas de redes complexas identificar        
dois tipos de conversas que contém as mesmas palavras         
ou palavras similares. Tendo como base [2], este        
trabalho tem como objetivo avaliar se as métricas        
anteriormente aplicadas são válidas para a língua       
portuguesa e propor novas métricas para melhoria dos        
resultados obtidos em [2]. 
 

2. Metodologia 
Inicialmente foi realizada uma revisão     

bibliográfica tendo como base os conceitos aplicados no        
trabalho [2] e em outros trabalhos que utilizam redes         
complexas para determinação de autoria, dentre eles [3],        
[4], [5]. Nesta bibliografia também estão sendo       
estudados outras métricas para aprimoramento do      
modelo desenvolvido em [2]. 

O algoritmo elaborado em [2] foi analisado       
nesta primeira etapa para identificação das técnicas de        
tratamento de dados da base PAN e os mecanismos para          
geração dos valores das métricas. Com este estudo        

desenvolvido será possível a aplicação de novas       
métricas e  avaliação dos resultados. 
 

3. Resultados 
Tendo como algoritmo base o desenvolvido      

por [2], [3], [4] e [5], foi desenvolvido o fluxograma          
apresentado abaixo com a devida explicação dos       
componentes e métricas utilizadas: 

 
Figura 1 – Fluxograma do algoritmo estudado. 
 

Explicando o fluxograma, de cima para baixo       
temos, Perverted Justice e PAN 2012 sendo as opções         
de bases disponíveis como entrada dados, ambas com        
objetivo de auxiliar trabalhos de identificação de       
padrões ou qualquer manipulação necessária em      
conversas de predadores sexuais ou não, a base do PAN          
2012 já está em formato XML facilitando a leitura dos          
dados nela contida, a base de conversas disponíveis pelo         
Perverted Justice não possuem tal formatação, contudo       
os códigos HTML possuem um padrão o que facilitou a          
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coleta dos dados utilizando um web crawler, software        
desenvolvido para realizar varreduras realizando     
aquisição dos dados, e parser, que pode ser definido         
como uma função que lê entradas de texto com objetivo          
de padronizá-las por regras pré-definidas, isto é,       
normalização. Todas as conversas foram adquiridas      
destas bases, a partir deste ponto os passos realizados         
pelo fluxograma são aplicadas à cada conversa e/ou        
mensagem individualmente, ou seja, apenas as      
conversas foram pegas em conjunto. 

Após a coleta dos dados das bases estas        
conversas passam por um pré-processamento feito pela       
API Apache Lucene com objetivo de remover       
stopwords, ou seja, palavras de baixo significado [3],        
[4] em conversas, e em seguida são lematizadas,        
passando as palavras para o singular e fazendo com que          
verbos sejam passados para forma infinitiva, fazendo       
assim com que não exista mais de um nó para uma           
palavra e seu plural ou conjugação verbal reduzindo a         
quantidade de nós do grafo. 

O grafo gerado pelas palavras após o       
processamento aplicando métricas de redes complexas      
como coeficiente de aglomeração, medida que define o        
quanto os nós de um subgrafo estão conectados entre si,          
betweenness, quantificador de influência de um nó na        
distribuição da informação na rede, grau de um vértice,         
relevância de um vértice a partir de suas conexões e o           
diâmetro da rede, maior distância entre nós de uma rede,          
geram diferenciação entre conversas já classificadas      
como culpadas e não culpadas para aprendizagem dos        
padrões pelo algoritmo. 

Após o treinamento do algoritmo foram      
realizados 8 experimentos para teste, ainda utilizando       
como base de entrada os dados adquiridos através do         
PAN 2012 e Perverted Justice. Nos experimentos       
pode-se observar que métricas como grau de um nó         
fossem descartadas devido a grande quantidade de nós        
de um grafo fazendo com que grafos gerados por         
conversas menores fossem sempre similar ao anterior,       
assim como a métrica de clustering fosse descartada        
pois grafos gerados por conversas não possuem       
tamanho suficiente para gerar cluster. Também      
observou-se que a métrica betweenness quando obteve       
uma influência muito maior que as outras métricas        
utilizadas. 

 
4. Conclusões 

O próximo passo desse projeto será a partir dos         
conhecimentos obtidos identificar como as métricas      
anteriormente aplicadas se comportam para a língua       
portuguesa e quais novas métricas podem auxiliar a        
identificação de conversas. 
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