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Desenvolvimento de Ontologia Ciente de Qualidade de Informações para

o Domínio de Gerenciamento de Emergências

RESUMO 

O  gerenciamento  de  informações  de  emergências  apresenta  desafios

associados à aquisição de consciência situacional, tais como a dinamicidade

dos dados e as limitações de qualidade inerentes aos relatos de humanos feito

aos serviços de atendimento a emergências. Ao mesmo tempo, representar

devidamente as informações deste domínio pode contribuir para processos de

inferência.  Este  trabalho  tem por  objetivo  apresentar  o  desenvolvimento  de

uma  ontologia  para  o  domínio  de  gerenciamento  de  emergências,  visando

suportar rotinas de avaliação de situações e ampliar a capacidade de obtenção

de consciência situacional. Para tal, serão empregadas etapas de entrevistas

com especialistas, modelagem conceitual das tarefas e ferramentas aplicadas

à construção de ontologias. Ao final, a solução será conectada a um sistema de

avaliação de situações do grupo.

INTRODUÇÃO

SAW,  é  a  percepção,  entendimento  e  projeção  dos  contextos  que

envolvem as atividades de entidades de interesse, em um dado local e em um

determinado intervalo de tempo (Endsley, 2003).

Adquirir e manter a SAW de humanos operadores de sistemas críticos,

como os de gerenciamento de emergências, é uma tarefa complexa, devido ao

grande  número  de  variáveis  em  um  ambiente  real  e  à  dinamicidade  das

informações que descrevem o comportamento observável de cada entidade de

interesse.

Um  outro  fator  importante  para  a  aquisição  de  SAW  é  a  qualidade

inerente às informações, que as deve credenciar como confiáveis e fidedignas.

A qualidade da informação  pode  influenciar  processos  computacionais,  que

dependem  de  parâmetros  corretos  para  produzir  melhores  informações,  e

também  diretamente  o  humano  que  opera  os  sistemas  de  avaliação  de

situações  de  emergência,  podendo  influenciá-lo  negativamente  e  produzir

riscos à vida, ao patrimônio ou ao meio ambiente.



Neste  contexto,  foi  identificado  que  o  uso  de  ontologias  é  capaz  de

ajudar a representar informações que podem ser úteis ao sistema como um

todo e ao próprio usuário final, agregando informações sobre a qualidade dos

dados, além de relacioná-las em um contexto em constante mudança.

A  ontologia  trata  os  conceitos  e  as  relações,  suas  propriedades  e

restrições do domínio que é aplicada. Adicionalmente, uma ontologia também

deve ser capaz de quantificar o nível de confiança que humanos e sistemas

têm  na  informação  representada,  possibilitando  que  novas  consultas  e

inferências possam ser realizadas com base em tais índices de qualidade.

OBJETIVOS

O objetivo do trabalho é contribuir com a SAW de operadores humanos

de sistemas de avaliação de situações de emergência, por meio da construção

de uma ontologia de domínio que dê suporte aos mecanismos de inferência de

tais  sistemas,  indicando  significados  e  relacionamentos  qualificados  por

atributos  que  representem a  qualidade  das  informações.  Tal  ontologia  dará

suporte a um sistema de avaliação de situações completas, onde humanos e

sistemas  interagem  utilizando  o  conhecimento  representado  e  também  o

abastecem iterativamente.

METODOLOGIA

O presente trabalho apoia-se nas seguintes atividades:

 Análise  de  Tarefas  Dirigida  por  Objetivos  (Goal-Driven  Task  Analysis -

GDTA); 

 Aplicação  de  questionário  para  a  determinação  de  prioridades

informacionais em situações críticas,

 Desenvolvimento de ontologia de domínio e integração com um processo e

sistema de avaliação de situações.

DESENVOLVIMENTO

A metodologia GDTA (Endsley, 2003) analisa as tarefas que o usuário

deve executar para que os objetivos sejam cumpridos com sucesso, além das

decisões  que  devem  ser  tomadas  para  cada  meta  e  os  requisitos

informacionais  para  cada  decisão.  Para  cumprir  tal  etapa,  é  necessária  a

realização de uma entrevista  com especialistas do Corpo de Bombeiros da



Polícia  Militar  do  Estado de São Paulo  para  obter  tais  dados de objetivos,

decisões e informações relevantes. 

Após  o  desenvolvimento  do  GDTA,  foi  aplicado  um questionário  aos

especialistas,  visando  obter  o  nível  de  importância  de  cada  informação

revelada  pelo  GDTA,  possibilitando  que  uma  escala  de  prioridades

informacionais pudesse ser constituída. Com este requisito, fórmulas de cálculo

da qualidade de dados e informações podem também ser ajustadas, visando

atribuir índices de qualidade referentes à completude, qualidade, consistência e

relevância a cada informação que vier a compor a ontologia. 

Após essas etapas já se possui todo o insumo para a construção de uma

ontologia  de  domínio,  com  conceitos,  representação  da  qualidade  da

informação, relações e restrições do domínio em que a ontologia será aplicada.

Para  a  construção  da  ontologia  será  empregada  a  metodologia  de  Noy  e

McGuinness (2001). Finalmente, a integração com um sistema de avaliação

completo  será  dirigida  pelos  parâmetros  definidos pelo  modelo  Quantify  de

Fusão de Informações (Botega, 2016).

RESULTADOS PRELIMINARES

Até o presente momento, o GTDA encontra-se em fase de conclusão e

novas  respostas  ao  questionário  estão  sendo  obtidas  junto  a  humanos

operadores da PMESP.  É esperado que com essas respostas, a ontologia seja

construída  e  aplicada  de  forma  a  subsidiar  o  trabalho  de  processos

automatizados, como rotinas de fusão de informações semânticas, integrando

dados com base em significados e ampliando a capacidade de inferência do

sistema de avaliação de situações como um todo.
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