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1. RESUMO 

Sistemas de comando de controle (C2) são sistemas de tomada de decisão 

dependentes do processo cognitivo de consciência de situação (SA), visando 

proteger a vida e ao patrimônio. Tais sistemas suportam ainda a identificação e o 

monitoramento de entidades e têm como responsabilidade representá-las ao 

operador da forma mais adequada para promover SA via interface de usuários. 

Desta maneira, o objetivo desta pesquisa é produzir uma interface que possa 

servir de modelo para o desenvolvimento de outras interfaces de sistemas de 

comando e controle militar, mais especificamente no controle de informações 

temporais em tarefas de identificação e monitoramento de crimes. Um estudo de 

caso será abordado para a apresentação dos requisitos de interface e de 

qualidade dos dados necessários para contribuir para SA e consequentemente a 

tomada de decisão precisa e fundamentada. 

2. INTRODUÇÃO 

Sistemas de C2 baseados no domínio militar define-se como um processo de 

autoridade e direção exercido por comandantes militares e gerentes civis sobre 

sua equipe e recursos materiais, com o intuito de alcançar objetivos táticos e 

estratégicos. 

Baseado em um sistema de apoio capaz de coletar e relacionar dados em 

diversas fontes, seu principal objetivo é apresentar dados confiáveis através de 

uma interface de usuário (UI) a fim de gerar tomada de decisões. Tais tomadas 

de decisão são dependentes do processo cognitivo de consciência de situação, o 

qual se define em estar consciente do que está acontecendo ao seu redor e 

entender o que essa informação significa para você agora e no futuro. 

O processo de coletar e relacionar dados de múltiplas fontes em sistemas C2 

pode produzir informações com problemas de qualidade associados, inerentes à 

aquisição, processamento e representação dos mesmos. Esses problemas 

tentem a dificultar a compreensão do operador e dificultar a SA. Uma análise do 

estado da arte em interfaces de C2 constatou que essas interfaces não provêm 

meios concretos para que tais limitações de qualidade sejam mitigados em 

direção ao modelo mental do operador. 
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3. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é produzir uma interface que possa servir de modelo 

para o desenvolvimento de outras interfaces SA abordando o controle temporal 

em tarefas de identificação e monitoramento de crimes. Um estudo de caso será 

descrito para a apresentação dos requisitos de interface de usuários necessários 

para a SA em ambientes de C2. Tais requisitos, bem como as diretrizes 

apresentadas na literatura relacionada, guiarão a concepção da interface.  

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho encontra-se dividido em quatro fases: 

1.1 Análise de Tarefas Dirigida por Objetivos (GDTA) 

A análise GDTA define regras, objetivos e requisitos, a fim de tomar decisões 

apropriadas à SA em cada nível de consciência. Como resultado do processo, 

obtêm-se as informações necessárias para atingir um objetivo específico 

divididas nos níveis 1, 2 e 3 de consciência de situação. Para desenvolver uma 

análise GDTA e obter informações a fim de identificar objetivos, decisões e 

exigências, entrevistas foram realizadas em busca da fonte das informações que 

identificam o objetivo em questão. 

1.2  Especificação do Design da Interface de Usuário com Design Rationale 

Para o desenvolvimento do estudo de caso, está sendo utilizado o método de 

especificação denominado Design Rationale que permite estruturar o 

conhecimento para o desenvolvimento de uma interface de usuários. Esse 

modelo permite justificar as escolhas que precedem o design. Para tais escolhas 

o DR contém argumentos, ideias e decisões que justificam a melhora na SA 

neste domínio. 

1.3 Prototipação da Interface de Usuários 

Para a prototipação foi criado uma modelo inicial de interface usando Moqups, 

utilizando componentes geográficos multicamadas (layers e tiers). Layers 

representam as camadas físicas do mapa, como roteiro, terreno, híbrido e 

satélite. O uso de layers foi adotado para retratar o estado geográfico atual e 
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extrair as características relevantes para gerar conhecimento do ambiente e 

tomar possíveis decisões. As tiers representam os recursos disponíveis para 

atuar no ambiente e são responsáveis por exibir visualizações de sensores, 

forças de atuação, relações públicas e estrutura operacional.  

1.4 Avaliação com Usuários usando a Metodologia SAGAT. 

Para a interface proposta será utilizada a metodologia SAGAT (Situation 

Awareness Global Assessment Technique) para avaliar os operadores da 

interface e garantir que eles estão conscientes na operação. SAGAT utiliza uma 

forma de congelamento aleatório no cenário de simulação, onde uma série de 

perguntas de todos os níveis de SA (percepção, compreensão e projeção) são 

disparadas ao operador para avaliar seu conhecimento na operação. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Como resultado preliminar é proposto o desenvolvimento de uma interface de C2, 

inicialmente para o controle temporal, para a melhoria da SA, baseando-se nas 

limitações do estado da arte investigadas. É demonstrada a viabilidade dos 

componentes adotados em um protótipo especificado e modelado à luz de um 

estudo de caso que descreve a apresentação dos requisitos de interface e 

qualidade dos dados necessários para contribuir com SA. O DR inicial apresenta 

à especificação de melhores praticas para o controle do tempo e quando 

associadas com a análise GDTA podem representar ao operador previsões 

futuras como, evolução do evento, estratégias de interceptação dos suspeitos, 

duração do evento e o tempo de atendimento as vitimas.                         

6. FONTES CONSULTADAS 

Kostin, S. Modelo para gerenciamento de dados em um ambiente de comando e 

controle, (2001). 

Endsley. M.R: Situation awareness: State of the art, Pittsburgh, 2008. 

Eugene Gous Defence, Peace Safety & Security: Utilising Cognitive Work 

Analysis for the Design and Evaluation of Command and Control User Interfaces, 

Pretoria, South Africa, 2013. 


