
às 10h45 Atendentes recebem chamadas no 190 e criam 
uma ocorrência de agressão envolvendo torcidas 
organizadas (criação da ocorrência às 10h48) - 
"indivíduo foi agredido na cabeça...corte profundo e 
sangramento... torcedores do são paulo sendo 
agredidos por um membro da gaviões da fiel armado"

Despachador solicita auxílio urgente de comandante para 
auxiliar na decisão do despacho de recursos. Viaturas do 
choque aguardam instruções. Comandante em serviço já 
acompanha o sistema.

Comandante recebem em sua interface CoPon as 
informações da ocorrência (boletin detalhado) e imagens 
da rua cruzeiro do sul. Dados isolados e entidades não 
reconhecidas (pessoas, objetos, etc)

Às 10h50, câmeras na avenida  cruzeiro do sul 
detectaram imagens do conflito e enviaram 
automaticamente para a interface de comando e 
controle do comandante

Interface de C2 do comandante: informações 
georeferenciadas dos dados do boletim e imagens 

Comandantes solicitam a fusão (processamento) das 
informações para uma informação mais completa e 
precisa

Polícia Militar, 
bom dia!

captura de 
imagens do 

tumulto

Imagens 
do tumulto

B.O. 
detalhado no 

mapa

Possível 
Localização dos 

agressores conforme 
relatado no B.O.

Processamento! 
Fusão!!

Interface de C2 do comandante: 
dados do boletim e outras fontes 
disponíveis 

Dados não 
processados

14 
torcedores prox. 

ao metrô 
carandirú

reconhecimento de 
padrões identificou 
possíveis suspeitos 

Estruturados de acordo com BO:
-Avenida Cruzeiro do Sul
-Metro Carandirú
-Bom retiro
-Conflito de gangues
-Membros da gaviões



A geolocalização das imagens e a posição das câmeras 
permitem correlacionar e projetar as demais 
informações em uma conjunto de informações úteis

Comandantes concluem que informações são insuficientes 
para localizar e rastrear agressores

Mais 
fontes de 

informação

Sistema busca nas redes sociais posts de 
testemunhas com palavras-chave como #agressao 
#brigatorcida #gaviões #cruzeirodosul

Rede 
social!!

Posts do facebook que coincidem com a busca são 
conduzidos à interface de C2, sem combinar com as demais 
fontes.  Informações coincidem com as inferidas pelo 
sistema

Informações do BO 
combinadas com as 

imagens

"agressor da 
gaviões correndo na 

rua cruzeiro com 
arma na mão"

Origem dos 
posts

Comandantes entram em contato com despachadores 
para reportar decisão

Despachador entra em contato com comandante 
operacional em campo para comunicar a decisão

Quais dos 14 homens é o 
suspeito identificado e qual a sua 

localização?


