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1 - RESUMO 

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

tomada de decisão na área de gerenciamento de emergências. Para inferir 

informações úteis para a obtenção de SAW, os sistemas de avaliação de situações 

de emergência tipicamente utilizam como fonte de informação os relatos coletados 

de denunciantes, que geralmente são incertos sobre os elementos que compõem 

uma situação. Identificar tais elementos (ou objetos) é também desafiador 

considerando a dinamicidade de cenários reais. O objetivo deste trabalho é o 

desenvolvimento de um processo de identificação e avaliação de objetos que 

contribua para um processo de avaliação de situações de emergência, minimizando 

possíveis erros e incertezas. Neste processo estão previstas rotinas de fusão de 

dados em nível 1, abrangendo de processamento de linguagem natural, mineração 

de dados da Web, redes sociais e em relatos de emergências feitos aos serviços 

190 e 193 de atendimento da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP). 

Algoritmos sob perspectivas sintática e semântica serão avaliados e comparados 

quanto à capacidade de inferência de novos objetos relevantes à SAW em situações 

de emergência. Ao final busca-se integrar tal processo ao ciclo completo de 

avaliação de situações e contribuir para humanos operadores tenham melhores 

subsídios para a tomada de decisão. 

2 - INTRODUÇÃO 

De acordo com Endsley (1988) Consciência Situacional (SAW), é a percepção 

dos elementos no ambiente dentro de um volume de tempo e espaço, a 

compreensão do seu significado, e a projeção de sua condição em um futuro 

próximo.  No domínio de gerenciamento de emergências, mais especificamente no 

processo de avaliação de situações, obter SAW é importante para conseguir 

melhores subsídios para uma tomada de decisão mais assertiva. 

Para ajudar a obter SAW, processos como o de fusão de dados e informações 

ajudam a identificar a sinergia entre dados de múltiplas fontes, integrá-los e 

representá-los em menor volume e de maneira mais significativa. Neste contexto, 



imagens de câmeras de segurança, denúncias telefônicas feitas ao serviço de 

atendimento a emergências e relatos em redes sociais são algumas destas fontes. 

Como resultado de um processo de fusão, têm-se artefatos divididos em níveis 

de acordo com o tipo de informação que podem produzir. A fusão de nível 1 é capaz 

de inferir novos ou melhorados objetos que sejam relevantes à análise de uma 

situação. A fusão de nível 2 é capaz de revelar relacionamentos entre tais objetos e 

até tendências de comportamento ou de mudança de seus status. 

Entretanto, no domínio de estudo deste trabalho, existe um limite para as 

inferências que sistemas de fusão podem atingir, principalmente quando busca-se 

associar os termos somente da maneira sintática/gramatical. Abordagens 

conhecidas para a fusão de dados tipicamente negligenciam a associação 

semântica de informações, com base em seus significados. 

3 - OBJETIVOS 

Este trabalho tem como principal objetivo dar suporte à SAW, contornando as 

limitações de qualidade que as informações advindas de humanos podem conter. 

Investigando e implementando técnicas de fusão de dados para sua aquisição e 

manutenção. Especificamente, objetiva-se implementar métodos de Fusão de Dados 

nível 1 para a busca, identificação e avaliação de objetos de interesse presentes em 

denúncias feitas ao sistema de atendimento a emergências (193). Métodos 

sintáticos e semânticos serão explorados, implementados e comparados quanto à 

assertividade de identificação de entidades relevantes para SAW e para a 

continuidade do processo de avaliação de situações de emergência. 

4 - METODOLOGIA 

O trabalho é composto pelas seguintes atividades: 

1- Revisão da literatura de Consciência Situacional e Fusão de Dados;  

2- Prototipação de técnica de fusão de dados em nível sintático e semântico; 

3- Integração em um processo completo de avaliação de situações. 

5 – DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, é necessário revisar a literatura de SAW e de Fusão de Dados para 



a absorção de conceitos, ferramentas, sistemas e aplicações dos mesmos. Serão 

também considerados os trabalhos relacionados às áreas que permeiam este 

projeto, envolvendo especificamente métodos e metodologias para a fusão de dados 

em nível 1, destinada a inferência de novos elementos relevantes ao processo como 

um todo e à SAW. 

A etapa de prototipação envolve ensaios com algoritmos conhecidos e 

amplamente citados na literatura, visando verificar a aderência dos mesmos com os 

dados e informações tipicamente ocorrentes no domínio de gerenciamento de 

emergências. Os dois modelos (sintático e semântico) serão comparados quanto ao 

nível de SAW que seus resultados podem gerar, utilizando a técnica SART (Situation 

Awareness Rating Technique). 

Quanto à integração com um processo completo de avaliação de situações, 

tipicamente, a fusão em nível 1 sucede o pré-processamento e antecede a fusão de 

nível 2 (busca por relacionamentos entre as entidades). A solução eleita deve 

compor o processo e interagir com tais fases. 

6 – RESULTADOS PRELIMINARES 

A solução em desenvolvimento já realiza o reconhecimento de fala em tempo 

real e sua transcrição. Esta também realiza a análise e busca por termos 

importantes de maneira sintática, unindo várias informações em objetos e inserindo-

as na situação em estudo (situação atual). O mesmo acontece com endereços e 

apresenta todas as informações de forma clara e concisa para o usuário do sistema 

de avaliação de situações de emergência. O próximo passo é implementar uma 

análise semântica no processo, ou seja, identificar o significado de cada palavra no 

contexto da frase. 
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