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Identificação de atributos de eventos de roubo em denúncia 190 para sistema 

de tomada de decisão militar 

RESUMO 

Consciência de Situação (SAW) é um conceito chave para o processo 

de tomada de decisão militar, uma vez que reflete o conhecimento de um 

operador de sistema sobre uma situação em curso e sua possível evolução. 

Identificar atributos referentes a uma determinada situação, a partir de uma 

denúncia ao 190, constitui no primeiro passo para a consciência situacional 

para determinar quais recursos devem ser designados ao atendimento. Desta 

maneira, este trabalho consiste na implementação de técnicas de análise e 

identificação em tempo real de atributos de uma denúncia à polícia militar, 

transcrita e classificada de acordo com uma árvore de decisão.  

 

INTRODUÇÃO 

De maneira ampla, SAW é uma abstração cognitiva sobre o que está 

ocorrendo em uma dada situação. De acordo com Endsley[2], SAW pode ser 

modelada em três níveis: percepção, compreensão e projeção.  

O nível de Percepção é caracterizado pela apresentação do estado, 

atributos e dinâmicas dos elementos relevantes do ambiente, a natureza da 

informação (estática/dinâmica) e a aquisição da informação, de forma 

ativa/passiva. O nível de compreensão vai além da percepção dos elementos 

presentes, incluindo compreender o significado de tais elementos bem como o 

relacionamento entre eles, ou seja, o que significa um em relação ao outro. Já 

o nível de Antecipação, se caracteriza pela habilidade de projetar ações futuras 

dos elementos do ambiente em um curto prazo. 

Atingir o estado de SAW é um processo que ocorre na mente do usuário 

e é de suma importância entender o nível de conhecimento obtido por ele na 

utilização do sistema, para que falhas na cognição não prejudiquem o processo 

decisório.  

Especificamente, é de fundamental importância que os níveis SAW 

sejam devidamente estimulados por técnicas de apresentação da informação. 

Entretanto, tal apresentação depende das características relevantes 

capturados do ambiente real. Para que tomadores de decisão adquiriram a 

SAW de determinada situação militar, é relevante também que as informações 

que refletem o estado do ambiente sejam também combinados ou integrados a 

outras coleções de atributos ou dados de fontes heterogêneas. Identificar e 

classificar tais atributos permite gerar entradas para tais combinações e 

integrações, as quais futuramente podem gerar informações mais completas e 

confiáveis para o tomado de decisão. 

Paralelamente, o atual sistema para gestão  de ocorrências militares 

possui limitações frente à quantidade de ocorrências diárias denunciadas ao 

190, reduzindo o tempo de atendimento. O presente trabalho busca reduzir 



este tempo e contribuir para ampliar a assertividade da alocação de recursos. 

Para tal, está em desenvolvimento um módulo de análise e identificação de 

ocorrências reportadas ao atendimento 190 da polícia militar de SP. Tal 

ocorrência é transcrita e analisada em busca de atributos relevantes ao 

domínio de atendimento de ocorrências, à luz de uma árvore de decisão que 

indica o que buscar de informações relevantes, classificadas hierarquicamente. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho encontra-se dividido nas seguintes fases: 

1. Revisão da literatura sobre métodos de identificação de palavras em 

áudio e sobre consciência de situação. Nesta etapa foram pesquisados os 

conceitos sobre SAW e as possíveis técnicas de reconhecimento de atributos 

que acomodariam os requisitos de um sistema real de análise de ocorrências. 

A biblioteca de Web Speech API do Google Chrome foi adotada pois 

apresentou os melhores resultados sobre os textos obtidos.  

Este artigo utiliza ferramenta speech-to-text para obter um texto de onde 

podem ser retiradas informações consideradas importantes. Após a obtenção 

do texto é realizada uma análise utilizando técnicas variadas de PHP. É feita 

uma consulta no servidor para que os dados necessários sejam separados e 

apresentados corretamente. Trazendo assim resultados em alta velocidade.  

 

2. Prototipação de técnicas com atributos variados. Visando verificar a 

aplicabilidade da técnica escolhida na fase 1, buscou-se nesta etapa a 

submissão de sentenças diversas para a identificação de atributos, como por 

exemplo "Um assalta está ocorrendo agora na avenida paulista número 300 , 

tem 4 pessoas com facas aqui". O sistema de reconhecimento e classificação 

usa tecnologias PHP e Java Script para a obtenção. Aliando assim, velocidade, 

qualidade e confiabilidade ao reconhecimento. Após os dados obtidos serem 

classificados e formatados, para rápido entendimento da situação, os mesmos 

são apresentados a um operador que irá analisa-los e decidir quais são as 

melhores medidas para a situação. Com a evolução deste estudo serão 

aprimoradas técnicas utilizadas para a identificação dos dados presentes 

dentro da frase obtida. 

 

3.  Estudo de caso com ocorrência real. Nesta etapa será aplicada a técnica 

escolhida e verificada nas fases 1 e 2 para a identificação de atributos em uma 

denúncia real feita via 190 à polícia militar. Uma hierarquia de atributos é 

utilizada como indicação ao sistema acerca dos tipos de atributos buscados.  

Teste com ocorrência: “Boa noite! Acaba de acontecer um roubo de 

carro aqui na Domingos Setti com a Luis Vives. Dois caras de moto apontaram 

uma arma para o motorista de um Mercedes preto e mandaram sair do carro 



sem levar nada. Os dois fugiram acelerando em direção ao metrô Klabin”. A 

frase apresentada traria os seguintes resultados: Total de 48 palavras 

encontradas, uma palavra classificada como importante para ser analisada 

separadamente, três palavras descartadas por não acrescentarem informações 

a ocorrência, uma arma encontrada, seis palavras associadas a tags e sub-

tags, mostrando quais são. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

No atual estágio de desenvolvimento o sistema faz o reconhecimento de 

um texto falado em tempo real, mostra palavras consideras importantes, 

remove palavras desnecessárias, realiza a busca por endereços e os exibe em 

um mapa.Uma busca paralela acontece por palavras relacionadas a Tags e 

Sub-Tags pré-definidas (Atributos primários e secundários), assim colocando a 

palavra em destaque juntamente de sua Tag e Sub-Tag, para auxiliar no 

entendimento da situação.A busca por armas acontece separadamente para 

melhores resultados. 

Todas as palavras que são buscadas podem ser visualizadas e 

alteradas utilizando uma tela de manutenção feita especialmente para esse 

sistema, que contem uma visualização especial para as Tags e Sub-Tags para 

facilitar o entendimento e organização das mesmas.  
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