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RESUMO 
 
Dado o exposto, a criminalidade é um dos problemas que persistente que atinge direta 

ou indiretamente a população, a criminalidade só acontece por causa da desigualdade 

social, a falta de oportunidade, desemprego de pessoas, a falta de educação, a 

pobreza, o capitalismo e até a própria sociedade. O país tem níveis acima da média 

mundial no que se refere a crimes violentos, com níveis particularmente altos no 

tocante a violência armada e homicídios. Mas na pandemia a criminalidade está em 

queda. O olho de deus na volta da normalidade no mundo, vai ser uma ferramenta 

muito útil para manter e diminuir ainda mais o nível de criminalidade. De acordo com 

a generalização da palavra, um criminoso que comete um crime bárbaro e impiedoso 

está no mesmo patamar que um pai de família quando age com violência para 

proteger si mesmo e sua família de uma ação criminosa. 

PALAVRAS-CHAVE: Olho de deus, Criminalidade, Segurança da população 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A Constituição do Brasil estabelece cinco instituições policiais diferentes para a 

execução da lei: a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária 

Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado. Destas, as três primeiras são 

filiados às autoridades federais, e as duas últimas subordinadas aos governos 

estaduais. Todas as instituições policiais fazem parte do Poder Executivo de qualquer 

um dos governos federal ou estadual. 

De acordo com um levantamento de 2012, apenas 5% a 8% dos homicídios 

registrados no país são elucidados pelas forças policiais. O 3° Relatório Nacional 

sobre Direitos Humanos no Brasil (2007) aponta falhas nos sistemas policial e 

penitenciário e denuncia a participação de autoridades em violações aos direitos 

humanos. Segundo o Relatório, a maioria dos homicídios é precariamente investigada 
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e uma "ínfima parte dos responsáveis é denunciada e condenada". A conclusão é de 

que houve retrocesso nesse aspecto, entre 2002 e 2005. 

Por outro lado, o Brasil tem a terceira maior população penitenciária do mundo e uma 

das maiores taxas de encarceramento. Em junho de 2014, havia 711 463 presos em 

todo o país, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Dois anos antes, em julho de 

2012, havia 550.000 detentos, ou seja, a população prisional teve um incremento de 

30% em dois anos, enquanto a população total do país cresceu menos de 1,8% no 

mesmo período, segundo estimativas do IBGE.[nota 2] Se também fosse computado 

o número de mandados de prisão em aberto em 2014 (373 991, de acordo com o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão), a população prisional ultrapassaria um 

milhão de pessoas, com aproximadamente 535 presos para cada 100 mil habitantes, 

e teria havido um incremento de 94% em relação à taxa de encarceramento de 

2012,[68] que era de 276 presos para cada 100 mil habitantes. O índice de 2012, por 

sua vez, já mostrava um aumento de 258% em relação ao índice de 1992.[69] Em 

1992, o Brasil tinha um total de 114 377 presos ou aproximadamente 77 presos por 

cem mil habitantes. 

O crescimento exponencial da população carcerária levou o sistema prisional 

brasileiro a uma situação crítica, com um déficit estimado entre 200 mil e 350 mil vagas 

nas prisões do país. 

Com todo esse aumento na criminalidade o sistema de rastreamento olho de deus 

virá para ajudar a polícia diminuir os casos e assim melhorar o convívio das pessoas 

no dia a dia. 

 
OBJETIVO 
 

Diminuir a criminalidade do brasil, e do mundo todo, alertar os representantes de cada 

país e alertar que os jovens que ainda têm uma oportunidade na vida antes que entrar 

nessa vida. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Como ferramenta principal do desenvolvimento do projeto, nós utilizamos a linguagem 

Python, que usa a inteligência artificial para ajudar as pessoas da justiça a procurar 

as pessoas foragidas. 

 A linguagem Python é uma programação de alto nível, interpretada de script, 

imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte 

 Também foi Utilizado a SQL para a criação do banco de dados do programa, a 

linguagem de programação específica para lidar com banco de dados relacional. 

Utilizada para analisar e executar tarefas em tabelas, ela exerce funções como criar, 

alterar, excluir e selecionar informações. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos, assim como as etapas da pesquisa, devem ser apresentados, 

em ordem cronológica, de forma objetiva, exata e lógica, estejam ou não de acordo 

com o ponto de vista (hipótese) do pesquisador. Podem ser acompanhados por 

tabelas, gráficos, figuras etc., para maior facilidade de exposição. Os dados 

numéricos, sempre que possível, devem ser submetidos à análise estatística.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O olho de deus é um programa com foco na redução dos números de crimes, assim 

ajudando também a polícia na procura e apreensão dessas pessoas. Com isso as 

pessoas irão se sentir mais livres para ir e vir e não ter medo de serem assaltados no 

meio do caminho para casa ou trabalho. 
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