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RESUMO

Este artigo descreve um sistema concebido para rastrear emissões eletromag-
néticas em ambiente urbano, localizando no terreno as fontes dessas emissões e 
possibilitando a identificação dos responsáveis pelas mesmas. Os resultados, em-
bora apresentados ainda na forma de simulações em computador são promissores, 
indicando que essa tecnologia tem o potencial de ser uma efetiva ferramenta no 
combate � mar�inalidade urbana.  �sta pes�uisa contou com apoio inte�ral da ���� mar�inalidade urbana.  �sta pes�uisa contou com apoio inte�ral da ���mar�inalidade urbana.  �sta pes�uisa contou com apoio inte�ral da ��-
P�RJ – �undação de �mparo a Pes�uisa do �stado do Rio de Janeiro1.

Palavras chave: emissões eletroma�néticas, ambiente urbano, localização 
de emissões, mar�inalidade urbana.

ABSTRACT

This article describes a system designed to track electromagnetic emissions 
in an urban environment, locating on the ground the sources of these emissions 
and enablin� the identification of those responsible for them. The results, althou�h 
still presented in the form of computer simulations are promising, indicating that this 
technolo�y has the potential to be an effective tool in combatin� urban mar�inality. 
This research was fully supported by ��P�RJ – �undação de �mparo a Pes�uisa 
do Estado do Rio de Janeiro1.

Keywords: electromagnetic emissions, urban environment, location of emis-
sions, urban mar�inality.

1  Este sistema está sendo desenvolvido com financiamento da FAPERJ – Fundação de Amparo a Pesquisa do Esta-
do do Rio de Janeiro, na modalidade de Subvenção Econômica.
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INTRODUÇÃO

O rastreamento e a localização de fontes de emissões eletroma�néticas e 
a possível identificação de seus responsáveis, são assuntos de �rande interesse 
para as forças sin�ulares, especialmente o exército, e os ór�ãos de se�urança 
pública das �randes metrópoles no combate � mar�inalidade mediante a localiza-
ção, identificação e análise do comportamento de facções criminosas e seus inte-
�rantes. �tualmente, pelas facilidades tecnoló�icas disponíveis e o baixo custo dos 
e�uipamentos, esses �rupos usam rádios portáteis e, em menor escala, aparelhos 
celulares para se comunicar e manter o controle das áreas onde operam. 

� tecnolo�ia para rastreamento dessas emissões, ori�inalmente denominada 
radiogoniometria, sur�iu nas primeiras décadas do século XX para auxílio � nave-
�ação marítima e aérea através do uso de radiofaróis. O �rande impulso no desen-
volvimento desta técnica ocorreu por ocasião da se�unda �uerra mundial, onde o 
objetivo principal era a localização de emissões rádio inimi�as, �uando começou a 
se utilizar métodos de radiodeterminação (Direction Finding-DF) em faixas baixas 
de frequências de rádio � ondas médias (MW) e ondas curtas (SW) � juntamente 
com processos �ráficos de trian�ulação em carta topo�ráfica. 

�lém das aplicações de natureza militar, o uso de D� é bastante útil para os 
ór�ãos públicos de fiscalização de irradiações não autorizadas bem como para os 
ór�ãos responsáveis pela manutenção da se�urança e da ordem pública. �ssim, o 
objetivo do sistema descrito neste arti�o é realizar o rastreamento de emissões rá-
dio, mais especificamente os rádios transceptores (i. e. transmissor e receptor) por-
táteis, popularmente conhecidos por walkie-talkie, identificar e rotular seus emisso-
res através do reconhecimento dos padrões de voz e criar um banco de dados com 
o re�istro do trajeto da movimentação dos locutores ao lon�o do tempo e em uma 
carta topo�ráfica da re�ião. 

Um sistema com tal natureza deve ser capaz de: 1) rastrear as fontes de 
emissão rádio existentes em uma determinada re�ião durante um determinado pe-
ríodo de tempo; 2) estimar a posição dos respectivos emissores; 3) extrair o sinal 
de áudio da onda detectada e, 4) a partir do padrão do sinal de áudio, identificar 
automaticamente o locutor. Com esses dados processados em tempo real e apre-
sentados em uma carta digitalizada do terreno, torna-se possível acompanhar e 
mesmo coordenar o desencadear de uma operação de escuta e monitoramento ou 
de incursão em área controlada pelo oponente.  

RASTREAMENTO DE EMISSORES – DIRECTION FINDING

O rastreamento de emissores nas faixas de VH� e UH� em área urbana en-
frenta uma série de desafios �ue não existem ou existem em menor �rau de se-
veridade em aplicações sobre o campo aberto. � reflexão do sinal em edifícios, 
paredes e muros, assim como as difrações nas bordas das edificações produzem 
efeitos diversos, como o guiamento da onda em ruas e avenidas, o surgimento de 
re�iões de sombra do sinal direto e a propa�ação multipercurso. Outro fato impor-
tante é �ue na aplicação alvo do e�uipamento proposto, o canal de propa�ação 
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apresenta características dinâmicas tanto em função da movimentação das fontes 
emissoras em terreno acidentado e com inúmeros obstáculos, como a circulação 
no local, de outras possíveis fontes de interferência. Tais fatos produzem variações 
temporais no canal, gerando efeitos diretamente relacionados à intensidade e à 
�ualidade do sinal captado pela antena do receptor (Tranter, 1999). 

Os sistemas de Direction Finding têm como função básica determinar auto-
maticamente os ân�ulos de azimute e de elevação de um determinado emissor a 
partir da avaliação do sinal eletroma�nético emitido por ele. Inicialmente, os siste-
mas de D� eram ativos, ou seja, havia a emissão de um sinal e a informação sobre 
o ân�ulo de che�ada era extraída da onda refletida, como nos sistemas de Radar. 
Hoje, com a melhoria da sensibilidade dos receptores e a evolução dos sistemas de 
antenas, tornou�se possível aproveitar os sinais emitidos pelo próprio emissor para 
determinar a direção, tornando o sistema de D� passivo e eliminando a necessida-
de do transmissor (Lipsky, 2004).

Na análise de sistemas de D�, considera�se �ue o sinal incidente é uma onda 
plana e, na maioria dos casos, calcula�se apenas a informação de azimute, con-
siderando que o receptor e o transmissor se encontram em um mesmo plano, ou 
seja, �ue a elevação do emissor é nula. Considera�se como azimute o ân�ulo for-
mado entre a direção de referência no plano horizontal e a projeção do vetor de 
propa�ação do sinal incidente no mesmo plano. Já a elevação é o ân�ulo formado 
entre o vetor de propa�ação do sinal incidente e sua projeção no plano horizontal. 
�m situações reais, �uando um sinal é transmitido, um �rande número de ondas 
parciais oriundas de reflexões ou difrações pode che�ar ao receptor vindo de dife-
rentes direções, tornando o sinal mais ou menos espalhado. Nestes casos o siste-
ma de D� para ser seletivo deve obter e analisar tanto amostras temporais como 
espaciais da frente de onda do sinal.

Quando três ou mais sistemas de D� são empre�ados em conjunto, a partir 
de localizações distintas e não alinhadas, cada um possuirá a sua linha de marca-
ção e, através das �uais, é possível estimar a provável localização do emissor, sen-
do tal técnica conhecida como trian�ulação. � precisão na determinação da posição 
do emissor está intimamente relacionada � precisão do sistema de D� utilizado e � 
�uantidade de linhas de marcação usadas no cálculo da interseção. 

Dependendo da aplicação do sistema de D�, um número maior ou menor de 
re�uisitos é necessário para tornar o seu funcionamento estável e confiável. �m 
ambientes urbanos, por exemplo, o sistema deve ser o mais “imune” possível a 
ruído, interferências e efeitos de propa�ação por multipercurso. �m cenários de 
empre�o bélico como em �uerras eletrônicas deve haver uma maior preocupação 
com as interferências intencionais, codificações e modulações indesejadas. De for-
ma �eral, um sistema moderno de D� deve satisfazer os se�uintes re�uisitos:
• �lta precisão, para a identificação do alvo com boa mar�em de se�urança;
• �lta sensibilidade, para detectar sinais com baixa amplitude (alvos mais distan-

tes); 
• Imunidade a sinais de �rande amplitude, para evitar danos aos componentes de 

circuito do sistema;
• Imunidade � interferência provocada pela propa�ação por multipercurso, �ue 

pode alterar parâmetros do sinal como fase e amplitude;
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• Imunidade a erros de polarização, para as técnicas onde tal parâmetro seja im-
portante;

• Resposta estável em caso de interferência co�canal não coerente, bastante co-
mum em ambientes urbanos;

• �uncionamento ade�uado com sinais incidentes de curta duração, para �ue todo 
sinal incidente seja detectado;

• �lta velocidade de varredura e alta probabilidade de interceptação, para sistemas 
com varredura.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA PARA RASTREAMENTO DE EMISSÕES RÁDIO EM 
AMBIENTE URBANO

O sistema móvel concebido para rastrear emissões rádio em ambiente urbano, 
SM�R, é constituído por três ou mais unidades móveis montadas sobre viaturas, 
denominadas estações D�. �stas se comunicam em tempo real com um sistema 
central �ue processa os sinais recebidos, realiza a trian�ulação do alvo, processa o 
áudio para extrair as características da fala, reconhece o locutor e anima uma carta 
di�italizada �ue é acompanhada em tempo real por um operador. O SM�R ainda 
registra o instante de tempo e o conteúdo da conversação monitorada; acompa-
nha e apresenta no monitor o deslocamento dos emissores no terreno, obtidos no 
processo de trian�ulação e também acompanha o deslocamento de uma possível 
unidade operacional da tropa ami�a, via GPS.

O SM�R possibilita ainda o planejamento, comando e controle, em tempo 
real, de operações táticas e mesmo ações de incursão em uma determinada área. 
�través do rastreamento por trian�ulação a partir das unidades móveis, é possível 
acompanhar a movimentação dos opositores (tropa vermelha) e por GPS, a movi-
mentação da tropa ami�a (azul) permitindo avaliar as manobras e orientar as ações 
a serem tomadas. 

� aplicação do SM�R é voltada para ór�ãos de se�urança pública, atuando 
como uma ferramenta de comando, controle e apoio a operações de inteli�ência e 
táticas. Pode, ainda, ter atuação similar �uando usado pelas forças sin�ulares na 
área de �uerra eletrônica e se�urança interna. 

ARQUITETURA DO SISTEMA
O SM�R é composto por oito subsistemas �ue funcionam de forma assíncro-

na e em tempo real, a figura 1 apresenta a or�anização ló�ica do sistema: 
• Subsistema de Rastreamento de Radiofre�uências (SR�); 
• Subsistema de Recepção e Tratamento de Sinais (SRT) 
• Subsistema de Reconhecimento do Locutor (SRL); 
• Subsistema de Informação e �nálise (SI�); 
• Subsistema de Posicionamento por GPS (SPG); 
• Subsistema de Localização Geo�ráfica (SLG); 
• Subsistema de Persistência e Consultas (SPC) e 
• Subsistema de Inte�ração, Controle e Comando (SIC).
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Figura 1 – Organização lógica do sistema

Subsistema de Rastreamento de Radiofreqüências
O Subsistema de Rastreamento de Radiofre�uências é constituído por três 

estações de D�, e�uipadas cada uma com um receptor e uma antena de D�, ope-
rando nas faixas de VH� e UH�, e um processador cujo objetivo é a determinação 
da direção de che�ada das emissões eletroma�néticas ativas.

Cada estação de D� trabalha em ciclos de escuta com duração de 3 se�un-
dos (Sj). � escuta é simultânea para todos os canais dentro do espectro de fre�u-
ências de operação do rádio. �m cada canal onde for detectada uma emissão, a 
direção estimada (an�j) e o instante da escuta (tj) são re�istrados. De cada emissão 
detectada é extraído o respectivo sinal de áudio e um pacote de dados é transmiti-
do ao subsistema SRT. O pacote de dados contém as informações de identificação 
do SR��D�, número do canal, direção do emissor, lon�itude e latitude, instante de 
tempo, e stream de áudio, cuja taxa de amostra�em é definida em 11kHz com uma 
�uantização de 16 bits.

Subsistema de Recepção e Tratamento de Sinais.
O Subsistema de Tratamento de Sinais é responsável pela determinação da 

posição dos emissores por trian�ulação a partir das informações recebidas das 
estações de D�. O SRT recebe o pacote de dados transmitido por cada estação 
de D� através do subsistema SR� e realiza o processo de estimação da posição 
do emissor por trian�ulação. O processo usa um subconjunto de Sj para avaliar a 
correlação entre os sinais recebidos das diferentes antenas, a fre�uência média do 
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sinal (isto é, de �ue filtro o sinal é oriundo) e um intervalo de tempo ajustável para 
seleção e identificação dos sinais �ue provavelmente tenham partido de um mes-
mo emissor. São selecionados todos os sinais cujas fre�uências sejam similares e 
cujos tempos de chegada sejam menores do que um ∆t confi�urável – em princípio 
dependente da �eometria da aplicação. O subsistema acrescenta ao pacote de 
dados, a relação sinal/ruído de cada antena e calcula a correlação entre os sinais 
recebidos das três ou mais antenas usadas na operação. �ste novo pacote de da-
dos é encaminhado ao subsistema SIC através do protocolo TCP/IP.

Subsistema de Reconhecimento do Locutor
O subsistema de Reconhecimento do Locutor busca identificar e fornecer, 

em tempo real, uma identidade para o locutor presente no sinal de voz constante 
do pacote enviado pelo Subsistema de Recepção e Tratamento de Sinais. O SRL, 
ao receber cada pacote de dados realiza as seguintes etapas, como ilustrado na 
figura 2: extrai os trechos de fala existente dentro dos 3 se�undos de sinal utili-
zando um al�oritmo de detecção de fala, com base na ener�ia do sinal (adaptado 
de (Kemp, 2000)); extrai um conjunto de características dos trechos de fala (coe-
ficientes cepstrais da predição linear (Itakura, 1975), ( Makhoul, 1975)); compara 
as características extraídas com o banco de referências de locutores (construído 
a partir de operações anteriores) com base em um modelo probabilístico de cada 
locutor utilizando o teste da razão de verossimilhança (Reynolds, 2000); seleciona 
o locutor do banco �ue possui um escore estimado na comparação acima de um 
limiar pré�determinado; e encaminha o resultado ao SIC. O procedimento realizado 
pelo SRL é a�ui denominado de rotulamento do locutor.

Figura 2 – Fluxograma do processo de identificação dos pacotes de áudio.

Subsistema de Informação e Análise
O Subsistema de Informação e �nálise tem como objetivo disponibilizar fer-
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ramentas para analisar as comunicações rádio previamente coletadas em uma ou 
mais operações, visando identificar (rotular) os locutores rastreados e criar uma 
base de dados com o modelo de voz desses indivíduos. 

Como em uma operação podem ser �erados inúmeros pacotes de dados con-
tendo vários trechos de voz de vários locutores, o SI� faz uso de um processo de 
a�rupamento para separar os trechos pertencentes a cada locutor. �ste a�rupa-
mento é realizado em duas etapas. Na primeira etapa, informações sobre o canal 
e posicionamento no terreno em relação ao tempo são utilizados para extrair re-
�ras de não a�rupamento, isto é, re�ras �ue definem �ue pacotes não devem ser 
a�rupados. �stas informações permitem ao SI� definir �uais pacotes de dados não 
podem ter sido produzidos por um mesmo locutor. Por exemplo, pacotes de áudio 
de canais diferentes coletados no mesmo instante (ti), não podem ser produzidos 
pelo mesmo locutor (o rádio permite somente comunicação através de um canal 
por vez). Outra situação é �uando dois pacotes ad�uiridos em se�uência no tempo 
possuem posições do locutor �ue torna além da expectativa de um ser humano co-
mum ter percorrido tal trajeto entre as posições no intervalo de tempo dos pacotes. 
�stas restrições produzem informações �ue ajudam o SI� produzir um a�rupamen-
to com mais pureza de locutor, isto é, agrupamentos que possuam majoritariamen-
te pacotes de áudio provenientes de um mesmo locutor. 

Na se�unda etapa, os pacotes são a�rupados de acordo com a similaridade 
das características dos áudios e respeitando as re�ras obtidas no primeiro nível. 
Com base no mesmo conjunto de características usado pelo SRL, o SI� utiliza um 
a�rupamento a�lomerativo hierár�uico para criar os �rupos de pacotes de áudio. 
�ste a�rupamento é refinado en�uanto um critério de parada não for atin�ido. �tin-
�ido o critério de parada, os a�rupamentos são então apresentados ao analista de 
áudio para �ue este os avalie e autorize ou não a �eração dos respectivos modelos 
de voz. �ssim, de forma interativa e �ráfica, o SI� ajuda o analista de áudio selecio-
nar, gerar e validar os modelos de voz a serem armazenados na base de referên-
cias. � figura 3 apresenta, de forma �ráfica, o modo de operação do SI�.

Figura 3 – SIA - Processo de análise dos pacotes de dados coletados. 
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�lém de realizar o a�rupamento dos áudios pelo locutor, o SI� disponibiliza 
diversas outras operações com os �rupos de áudio, tais como:

1- Buscar modelos similares na base de locutores a partir de um determinado agru-
pamento de áudio: apesar de o reconhecimento ser realizado no modo ope-
ração, nem todos os pacotes serão rotulados por causa de variações no sinal 
�ue não permitam o reconhecimento. �ntretanto, �uando este mesmo pacote 
(contendo um trecho de áudio) for concatenado com um �rupo maior de pacotes 
(locuções de um mesmo emissor) será possível calcular a similaridade entre o 
áudio (concatenado neste conjunto de pacotes �ue formam um a�rupamento) 
e cada um dos modelos já existentes na base de referências com uma maior 
�ualidade, uma vez �ue existem mais dados para fornecer melhores estatísticas 
do sinal. 

2� Calcular a similaridade entre �rupos de áudios: o processo de a�rupamento 
pode separar pacotes de um mesmo locutor por influência do contexto da a�ui-
sição. �ntretanto, é possível estimar �raus de similaridade entre diferentes pa-
cotes produzidos a fim de detectar possíveis a�rupamentos �ue pertençam a um 
mesmo locutor. 

3� Substituir ou atualizar modelos de locutores: com a coleta de mais dados de 
um locutor pré�cadastrado, é possível substituir o modelo (no caso do modelo 
ori�inal não possuir dados suficientes para produzir um modelo ade�uado ao 
locutor) ou atualizar o modelo utilizando os dados da coleta e do próprio modelo. 

Subsistema de Posicionamento por GPS
� função do Subsistema de Posicionamento por GPS é a identificação da 

posição, em tempo real, dos inte�rantes da tropa azul no terreno. �ntre os e�uipa-
mentos utilizados por essa força, há um dispositivo portátil dotado de GPS e um 
transmissor GPRS. Os dados de GPS oriundos do satélite, são transmitidos atra-
vés de uma rede IP, via GPRS, para o SPG, responsável por receber, decodificar 
esses dados, calcular as coordenadas no formato ade�uado ao SM�R e repassar 
para o Subsistema de Inte�ração, Comando e Controle.

O SPG tem capacidade de receber simultaneamente a transmissão de vários 
e�uipamentos GPS distribuídos entre os inte�rantes da força azul na área de ope-
ração. Para isso é utilizado um conjunto de threads com balanceamento de car�a. 
Os dados repassados para o SIC incluem: um identificador único por e�uipamento 
transmissor; a data/hora da transmissão e as coordenadas �eo�ráficas (latitude, 
lon�itude) do transmissor.

Subsistema de Localização Geográfica
O subsistema de Localização Geo�ráfica é responsável pela localização no 

terreno de cada inte�rante das tropas azul e vermelha e pela apresentação de suas 
posições e movimentações sobre uma carta di�italizada dos diferentes locais da 
operação no Teatro de Operações. O SLG implementa uma memória de curto pra-
zo e faz uso de um conjunto de regras com o objetivo de evitar inconsistências na 
dinâmica de movimento dos diversos atores sobre terreno.



46    – 4o Trimestre de 2012

Subsistema de Persistência e Consultas
O Subsistema de Persistência e Consultas é o responsável pela persistência 

dos dados �erados pelo SM�R e pelo acesso � camada corporativa do sistema, 
permitindo a manutenção de cadastros, a realização de consultas e a �eração de 
relatórios. 

Subsistema de Integração, Comando e Controle
O Subsistema de Inte�ração, Comando e Controle é o núcleo do SM�R, ele 

inte�ra e intera�e com todos os demais subsistemas e com o operador do Sistema 
através de interfaces de pro�ramação definidas em cada um desses subsistemas 
e telas �ue permitem a confi�uração, manutenção, planejamento e execução dos 
diferentes modos de operação possibilitando um desenvolvimento independente e 
com baixo acoplamento.

� inte�ração com o SRT é realizada através de uma ar�uitetura cliente�ser-
vidor, utilizando comunicação através de protocolos TCP/IP. Nessa ar�uitetura o 
cliente é o subsistema SRT.

MODOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA
O SM�R tem dois modos de operação: simulação e operação. No modo 

operação os dados são obtidos em tempo real a partir dos subsistemas SR� e 
SPG, podendo ser usado em duas modalidades:

-   Escuta - aquela que tem por objetivo apenas monitorar a comunidade em 
sua rotina normal, isto é, sem �ual�uer interferência externa e; 

�    Incursão – a�uela em �ue o objetivo é monitorar, controlar e também coor-
denar em tempo real uma incursão ao local ocupado pela facção.

Toda operação em campo, seja ela de escuta ou de incursão, é �ravada e 
seus re�istros são usados para estudo através do modo simulação e para �eração 
dos modelos de voz através do SI�. Um sistema de se�urança de acesso aos da-
dos e de sincronização entre o sistema embarcado nas viaturas e a base de dados 
do servidor é concebido para �arantir a consistência e a se�urança das operações 
e dos dados. O modo operação possui uma interface do tipo desktop em que todos 
os eventos são tratados e apresentados em tempo real, inclusive a renderização 
dos atores na carta di�italizada do terreno. Os diferentes modos de operação, a 
�eração de modelos de voz, bem como o cadastramento, manutenção e plane-
jamento das operações são interativos e, portanto, possuem interfaces para uso 
pelos diferentes operadores do sistema.

No modo simulação, os dados referentes �s emissões detectadas são obti-
dos a partir das informações �ravadas durante o modo operação em um arquivo 
em disco. O modo simulação permite o replay de �ual�uer operação real em dife-
rentes velocidades. Sua finalidade é permitir, posteriormente, o estudo e a análise 
do comportamento do público alvo em rotina ou quando instigado propositadamen-
te e principalmente, os resultados dessas operações, com vistas ao aprimoramen-
to das técnicas empre�adas. O modo simulação é uma aplicação stand alone e 
possui seu conjunto próprio de telas para visualização e interação com os usuários 
através de interfaces web e desktop �ue permitem essas ações.
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INTERFACES DO SISTEMA

O SM�R faz uso de diferentes tipos de interfaces com a finalidade de viabili-
zar a comunicação assíncrona entre o SIC e os demais subsistemas. �stas interfa-
ces não são vistas pelo usuário e funcionam de forma automática �arantindo o uso 
do sistema em tempo real.

Interfaces homem�má�uina foram projetadas com a finalidade de proporcio-
nar ao usuário as ferramentas e funcionalidades necessárias aos processos de pla-
nejar novas operações; de executar operações no campo; de reproduzir operações 
já realizadas e de �erar modelos de voz.

Interface de Planejamento (WEB)
� etapa inicial de uma operação é o seu planejamento. Nesta ocasião o usu-

ário repassa ao banco de dados da central de operações, informações detalha-
das para sua futura execução através de diferentes telas e funcionalidades. � tela 
inicial é a habilitação do usuário mediante a informação de sua senha de acesso 
ao sistema para inicio da operação (LOGIN). �pós a identificação do usuário, é 
apresentada uma interface, figura 4, com as opções disponíveis para a realização 
do planejamento de operações futuras, ações de inteli�ência e administração dos 
usuários e respectivas permissões. �s demais telas deste módulo possibilitam ao 
usuário, por exemplo: definir o tipo de operação (incursão ou escuta); as caracte-
rísticas e detalhes do teatro de operações (TO) sobre uma carta di�italizada do 
terreno com inclusão/exclusão de pontos de interesse (POI); os atores ativos a 
participarem (tropa azul) ou passíveis de estarem presentes no teatro de operações 
(tropa vermelha); a�entes de se�urança representados por ícones na carta do TO; 
elementos suspeitos com a existência ou não de modelo de voz associado, suas 
facções e �rupos sob monitoramento; cadastramento de usuários com permissão 
para intera�ir com o sistema durante as operações. � tela mostrada na figura 5 
ilustra o procedimento de inclusão de um novo suspeito e seus detalhes no plane-
jamento de uma operação.

Figura 4 – Interface WEB de planejamento.
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Figura 5 – Inclusão de um novo suspeito.

Interface de Execução (DESKTOP)
Esta interface é usada na etapa operacional, dentro da viatura que comanda 

a operação. �ntes da saída da viatura para o campo é necessário efetuar a sincro-
nização (fazer o download) dos dados de uma ou mais operações �ue tenham sido 
previamente planejadas. Isto é feito através de um enlace dedicado e se�uro. 

Com os dados da operação embarcados na viatura, o operador intera�e com 
o sistema através de um teclado e dois monitores. �m um desses monitores uma 
tela mostra o mapa di�italizado do teatro de operações, fi�ura 6, e no outro as in-
formações textuais �eradas pelo sistema durante a execução da operação, como, 
por exemplo, locação de pontos de interesse (POI), fi�ura 7.

                                           

Figura 6 – Mapa di�italizado da operação.
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Figura 7 – Locação de pontos de interesse (POI).

Interface de Análise de Áudio 
O subsistema de informação e análise (SI�) permite ao operador analisar as 

comunicações rádio coletadas tanto em operações de escuta com de incursão com 
o objetivo de identificar (rotular) os locutores rastreados e criar uma base de dados 
com o modelo de voz desses indivíduos. � atuação do operador com o SI� é feita 
através de diferentes telas com finalidades específicas.

Interface de Geração de Modelos 
� �eração de novos modelos de voz para compor a base de referências não 

pode ser totalmente automática em função da complexidade do problema devido 
não só ao número excessivo de pacotes de áudio resultantes de cada operação 
mais também as incertezas quanto ao possível número de diferentes emissores 
presentes e, ainda, a �uantidade de pacotes de áudio obtida em cada um dos 
emissores capturados pelas antenas de R�. Optou�se assim, por tornar a �eração 
de modelos semi�automática onde o analista de áudio é auxiliado pelo SI� na rea-
lização da tarefa.

�través da interface de �eração de modelos o analista, usando determinadas 
re�ras de inte�ridade, intera�e com o SI� de forma a analisar os a�rupamentos de 
locutores �erados por ele e autorizar a �eração de modelos de voz para compor a 
base de referências. � interface possibilita o analista: selecionar e ouvir pacotes de 
áudio; excluir ou incluir pacotes de áudio em um a�rupamento; eliminar pacotes de 
áudio; avaliar a existência de modelos similares já cadastrados; �erar novos mode-
los de voz ou atualizar modelos já existentes. 

É possibilitado também ao analista de áudio avaliar a similaridade entre um 
subconjunto de agrupamentos e um determinado grupo, à sua escolha, através de 
uma visão em um �ráfico de bolas, como mostrado na figura 8, onde o tamanho re-
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lativo das arestas indica a menor ou maior similaridade entre os pacotes de áudio.

Figura 8 – Visão da distância entre agrupamentos através de um gráfico de bolas.

Associação de Suspeito a Modelo de Voz

Esta tela, figura 9, tem a finalidade de permitir ao analista de áudio fazer a 
associação entre modelos de voz existentes na base de referências e a identidade 
conhecida de possíveis suspeitos.

Figura 9 – Associação do modelo de voz com suspeito.
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CONCLUSÕES

O SM�R foi concebido por um �rupo de pes�uisadores de diversas institui-
ções de ensino superior e desenvolvido na Ko�nitus com apoio de consultores da 
PM�RJ �ue auxiliaram na definição do escopo e várias de suas funcionalidades. 
Todos os subsistemas, com exceção do SR� e do SRT, foram construídos em nível 
de protótipo e testados em laboratório com resultados satisfatórios. �m lu�ar do 
SRT foi construído um simulador para �erar dados de teste para os demais subsis-
temas.

� continuidade dos testes e desenvolvimento das partes não contempladas 
nesta fase depende da obtenção de novos financiamentos ou do sur�imento de 
empresas ou �rupos interessados no produto.
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