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RESUMO  

Sistema de tomada de decisão militar são dependentes do processo cognitivo de 

consciência de situação (SA), o qual se define pela percepção compreensão e a 

projeção de situações que representam risco à vida e ao patrimônio. Tais sistemas 

suportam 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. Sistemas de C2 também utilizam múltiplas fontes de 

dados, as quais podem apresentar restrições em sua composição ou apresentar 

problemas de qualidade referentes à sua aquisição. Este trabalho visa integrar, à partir 

de técnica de fusão de dados, fontes heterogêneas de dados, inicialmente denúncias 

e imagens referentes a ocorrências militares, para minimizar a má compreensão dos 

dados devido aos problemas de qualidade. 

1. INTRODUÇÃO 

No domínio militar, existe uma grande variedade de dados e informações, provindas 

de diferentes fontes, em formatos e classificações distintas: imagens, textos, 

geolocalização, podem contribuir para o processo de SA e assim melhorar a tomada 

de decisão. Entretanto, tais fontes, ao oferecer dados desassociados, podem não ser 

suficientes para melhorar SA. Além disso, tais dados podem produzir incertezas ao 

operador se os mesmo apresentarem problemas de qualidade como incompletude e 

problemas referentes ao tempo, como a atualidade dos dados. 

Tais dados podem então ser submetidos a técnicas de fusão de dados, com base em 

alguns atributos e informações existentes nos mesmos, como a 

localização/geolocalização de pessoas e objetos reportados em uma denúncia, além 

do próprio referencial de qualidade do dado, o qual pode ser adotado para combinar 

com outros dados de índices semelhantes. 

Hall e Llinas definem a fusão de dados como técnicas que combinam dados de várias 

fontes, para alcançar uma maior precisão e dados mais específicos. 

Especificamente, este trabalho visa abordar a fusão de dados da denúncia com 

imagens de câmeras de segurança, e também dados da denúncia com outras 

denúncias, atingindo maior confiabilidade e diminuindo drasticamente a taxa de erro. 

O processo de fusão pode ser abstraído em três níveis: capitação e medições de 

dados (processo que se obtêm os dados em sua forma mais bruta e sem nenhuma 

associação com os demais dados); estimativa e classificação (associação do maior 

número de dados em comum entre todas as fontes e extrair o máximo de informações 



válidas possíveis) e tomada de decisão (as informações já extraídas e realizadas as 

associações possíveis é mostrada ao operador de maneira que auxilie ao máximo a 

SA). 

2. METODOLOGIA 

2.1.  Revisão da literatura 

O conceito de fusão de dados consiste em uma sequência de métodos e técnicas de 

associação de dados provindos de fontes múltiplas, com o objetivo de melhorar e 

apurar a qualidade destes dados, trazendo como resultado final uma informação com 

baixo índice de erro. 

A partir deste conceito, foi realizado um levantamento dos melhores métodos e 

técnicas para realizar a fusão de dados no domínio de tomada de decisão militar. Foi 

selecionada a técnica de associação de dados Nearest neighbors(NN), que é uma 

técnica relativamente simples mas com grande capacidade de associação de dados, 

baseada em uma regra de semelhança de dados, tal qual os índices de qualidade dos 

mesmos. 

2.2. Prototipação de técnicas de fusão 

Com base no algoritmo de associação, foi realizada uma pesquisa das tecnologias 

disponíveis que poderiam ser empregadas no processo de fusão e que atendessem a 

necessidade do projeto em plataforma web. As tecnologias definidas foram PHP e 

Javascript, para linguagens de programação; MySql, como banco de dados e duas 

APIs do Google, tais como o Google Maps e Fusion Tables. 

Algumas técnicas e algoritmos já foram definidos para o cenário de tomada de 

decisão. O primeiro algoritmo baseado na técnica de NN foi a associação entre 

endereços das ocorrências e endereços das câmeras de segurança, resultando na 

relação de câmeras disponíveis próximas ao local da ocorrência e que podem 

colaborar para a solução. 

Ainda utilizando a ideia do NN, foi desenvolvido um segundo algoritmo baseado em 

um histórico de ocorrências que se relacionam com a ocorrência atual, garantindo 

assim maior certeza do crime que está sendo cometido. Esta abordagem garante 

relacionar chamadas múltiplas que tem pontos em comum com um mesmo crime, 

contribuindo para o aumento de SA. 

2.3. Estudo de caso com dados da ocorrência 

Com a definição das tecnologias e dos métodos de fusão, está sendo desenvolvido o 

primeiro protótipo de fusão de dados com imagens, relacionando dados provindos de 



uma ocorrência em tempo real, que passa por um tratamento e identificação, 

possibilitando filtrar e selecionar as informações mais relevantes. Com estas 

informações selecionados, começa o processo de relacionamento e consulta com 

outras fontes, neste caso, histórico de ocorrências e informações de câmeras 

disponíveis. 

Os passos do estudo de caso são: (1) A PM recebe um chamado, em que é descrito 

todas as informações sobre a ação, local, tipo de crime, descrição da vítima, descrição 

do meliante e objetos relacionados com o crime; (2)  As informações são capturadas 

por um sistema de identificação de voz que já classifica e pondera as informações de 

maior relevância, com os dados selecionados começa o processo de filtragem das 

informações e relacionamento com outras informações, câmeras, histórico de 

ocorrências e redes sociais; (3) Com as informações classificadas, acontece a fusão 

propriamente, trabalhando os dados em comum, de maneira e garantir a qualidade 

final da informação; (4) As informações fundidas com as demais fontes, é trazida ao 

usuário, no caso operador, através do mapa de maneira a favorecer a SA e a futura 

tomada de decisão. 

3. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com base na pesquisa de métodos e algoritmos de fusão, foram desenvolvidos 

algoritmos para fusão de dados entre textos e imagens, utilizando as tecnologias 

Google Maps e Fusion Tables, juntamente com PHP e JavaScript, conseguindo 

visualizar as informações fundidas em um único mapa, obtendo um protótipo capaz 

de reconhecer e classificar as chamadas de voz, fundindo as informações com as 

outras fontes (câmeras de segurança e histórico de ocorrências), e demonstrando a 

localidade da ocorrência com as câmeras de segurança que podem ser utilizadas ao 

redor. Da mesma forma, já é possível coletar dados de diversas fontes, de maneira 

ágil e eficiente, o que garante a escalabilidade da aplicação. Os algoritmos 

construídos são baseados nas técnicas de Nearest neighbor, o qual permite uma 

associação e fusão escalar dos dados de maneira eficiente, o que pode contribuir para 

SA. 
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