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Output da Análise Estatística para a Determinação das Tipologias 
 
 
 

Case Processing Summary

123Cases Used in Analysis
 

 
Marginal Frequencies 
 

Local do homicídio

24
16
5
5

65

8

0

domicílio vítima/agressor
domicílio da vítima
domicílio do agressor
veículo
via pública/descampado
estabelecimento
comercial/ restaurante
Missing

Marginal
Frequency

 
Tipo de instrumento / arma

40
50
30

3
0

arma branca
arma de fogo
instrumento contundente
vários intrumentos/armas
Missing

Marginal
Frequency

 
Motivação

45
10
16

15

4

6

3
4
7
8
5

discussão/agressão
ciúme/medo de perda
violência doméstica
na sequência de crime
de roubo
na sequência de crime
sexual
na sequência de crime
de droga
rixa entre grupos rivais
por questões monetárias
por vingança
outros
Missing

Marginal
Frequency
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Relação vítima-agressor

31
12
17
19
39
2
3

relação amorosa
outros familiares
desconhecidos
amigo
conhecido
outras
Missing

Marginal
Frequency

 
Tipo de lesões / natureza do agente

35

50

29

3

2
4
0

natureza corto-perfurante
natureza
perfuro-contundente
natureza contundente
natureza
corto-contundente
natureza cortante
várias das anteriores
Missing

Marginal
Frequency

 
Localização anatómica das lesões

30
12
30
12

16

16

3

4
0

tórax
pescoço
cabeça
abdómen
tórax e outras
partes do corpo
cabeça e outras
partes do corpo
membros e
região pélvica
coração
Missing

Marginal
Frequency

 
Iteration History

,966769 ,000009
Iteration
42a

Fit

Difference
from the
Previous
Iteration

The iteration process stopped because
the convergence test value was reached.

a. 
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Eigenvalues

,510
,456

Dimension
1
2

Eigenvalue

 
Discrimination Measures

,388 ,111

,660 ,814

,379 ,344
,447 ,263

,651 ,847

,537 ,360

Local do homicídio
Tipo de instrumento /
arma
Motivação
Relação vítima-agressor
Tipo de lesões /
natureza do agente
Localização anatómica
das lesões

1 2
Dimension

 
 
Quantifications 
 

Local do homicídio

24 -,954 -,225
16 -,371 -,305

5 -1,224 -,388
5 ,702 ,359

65 ,412 ,026

8 ,585 1,089

0

domicílio vítima/agressor
domicílio da vítima
domicílio do agressor
veículo
via pública/descampado
estabelecimento
comercial/ restaurante
Missing

Marginal
Frequency 1 2

Dimension

Category
Quantifications

 
Tipo de instrumento / arma

40 ,511 -1,153
50 ,475 ,887
30 -1,365 -,097

3 -1,091 1,560
0

arma branca
arma de fogo
instrumento contundente
vários intrumentos/armas
Missing

Marginal
Frequency 1 2

Dimension

Category
Quantifications
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Motivação

45 ,365 ,016
10 -1,271 ,046
16 -,831 -,237

15 ,543 -1,054

4 -,835 -1,013

6 ,515 ,989

3 ,956 ,443
4 -,551 1,457
7 -,139 ,642
8 ,263 ,583
5

discussão/agressão
ciúme/medo de perda
violência doméstica
na sequência de crime
de roubo
na sequência de crime
sexual
na sequência de crime
de droga
rixa entre grupos rivais
por questões monetárias
por vingança
outros
Missing

Marginal
Frequency 1 2

Dimension

Category
Quantifications

 
Relação vítima-agressor

31 -,908 -,154
12 -,771 ,038
17 ,512 -1,109
19 ,749 ,496
39 ,401 ,382

2 -,663 -,390
3

relação amorosa
outros familiares
desconhecidos
amigo
conhecido
outras
Missing

Marginal
Frequency 1 2

Dimension

Category
Quantifications

 
Tipo de lesões / natureza do agente

35 ,593 -1,224

50 ,475 ,887

29 -1,359 -,102

3 -,538 ,046

2 -,459 -1,777
4 -,649 1,209
0

natureza corto-perfurante
natureza
perfuro-contundente
natureza contundente
natureza
corto-contundente
natureza cortante
várias das anteriores
Missing

Marginal
Frequency 1 2

Dimension

Category
Quantifications
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Localização anatómica das lesões

30 ,685 -,177
12 -1,191 -,997
30 -,501 ,567
12 ,399 ,348

16 ,660 -,380

16 -,847 ,672

3 1,124 -1,407

4 ,901 -1,098
0

tórax
pescoço
cabeça
abdómen
tórax e outras
partes do corpo
cabeça e outras
partes do corpo
membros e
região pélvica
coração
Missing

Marginal
Frequency 1 2

Dimension

Category
Quantifications

 
 
 


