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RESUMO  

Sistemas de gerenciamento de emergência são dependentes do processo cognitivo 

de Consciência Situacional (SAW), o qual se define pela capacidade humana de 

perceber, compreender e projetar situações observadas do ambiente real. Tais 

sistemas apoiam o monitoramento e identificação de entidades de interesse, tendo 

como responsabilidade representa-las ao humano operador de forma mais clara e 

adequada para promover SAW. Sistemas de gerenciamento de emergências utilizam 

múltiplas fontes de dados, as quais podem demostrar problemas durante o processo 

de aquisição e em sua composição, afetando assim a qualidade dos dados, 

influenciando de maneira negativa o processo de SAW nos humanos.  Este trabalho 

visa integrar, a partir de técnicas de fusão de informações, fontes heterogêneas de 

dados, inicialmente denúncias de incêndio florestais no Distrito Federal, no intuito de 

auxiliar o operador na tomada decisão e minimizar a má compreensão dos dados 

devido aos problemas de qualidade relacionados ao domínio de emergência. 

1.  INTRODUÇÃO  

Segundo (ENDSLEY,1999) no domínio de gerenciamento de emergência, a 

obtenção de informações concretas e atualizadas sobre determinadas ocorrências é 

necessária para que operadores de sistemas de gerenciamento de emergências 

adquiram SAW, no entanto, retratar uma situação de emergência, tipicamente 

dinâmica, é um grande desafio, já que os dados são muitas vezes advindos de 

múltiplas fontes de dados heterogêneas, como textos, imagens e geolocalização. 

Entretanto, tais fontes, ao oferecer dados desassociados, podem não ser 

suficientes para melhorar SAW, além disso, os mesmos podem produzir incertezas ao 

operador se os mesmos apresentarem problemas de qualidade como incompletude e 

problemas referentes ao tempo, como atualidade dos dados. Neste contexto, baseado 

no trabalho de (SILVA, 2015) a fusão de dados desponta como um processo 

estruturado para suportar a aquisição, processamento e representação de 

informações, integrando-as, assim elevando o grau de automação das rotinas de 

avaliação de situações e promovendo a melhoria da consciência situacional ao 

promover o diagnóstico sobre emergências. 

Especificamente, este trabalho visa abordar a fusão de dados da ocorrência de 

incêndios, no contexto do projeto DF100Fogo (SILVA,2015), com geolocalização/local 

das mesmas e também dados da ocorrência com outras ocorrências, alcançando 

maior confiabilidade e diminuindo razoavelmente a taxa de erro. 
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2.  OBJETIVOS  

Este trabalho tem como objetivo geral promover a melhoria da consciência 

situacional de humanos operadores de sistemas de avaliação de situações, mais 

especificamente no sistema Distrito Federal sem Fogo (DF100Fogo) (Silva, 2015). 

Especificamente, objetiva-se a implementação de técnicas de fusão de dados para 

avaliar a sinergia e integrar informações provenientes de múltiplas fontes 

heterogêneas, tais como relatos humanos, redes sociais, imagens de sensoriamento 

remoto e sítios na WEB, visando gerar informações em menor volume, porém mais 

significativas para o diagnóstico de situações de incêndio em áreas de conservação 

ambiental no escopo do Distrito Federal. 

3.  METODOLOGIA  

O presente trabalho é dividido metodologicamente nas seguintes atividades: 

 Revisão da literatura; 

 Prototipação das técnicas de fusão de dados; 

 Estudo de caso com dados reais de ocorrências. 

4. DESENVOLVIMENTO 

O projeto tem o propósito de receber e enviar informações via aplicativo Android 

para armazenamento das ocorrências de incêndio. Sendo assim, obtendo 

ocorrências, o sistema realiza a fusão de dados para trazer ao operador informações 

sobre o risco de existência de fogo e históricos sobre os dados climáticos e 

meteorológicos. 

A literatura mostra o conceito de fusão de dados, explicando que esta é uma 

combinação de múltiplas fontes para obter informações aperfeiçoadas, menos 

custosas, com maior qualidade de dados e/ou informações com mais relevância. A 

partir deste conceito, foi realizado um levantamento das melhores técnicas para 

realizar a fusão de dados no domínio de gerenciamento de emergência. Se baseando 

no trabalho de (SILVA, 2015) a técnica de associação de dados Nearest Neighbors 

(NN) se adequou ao domínio, onde a mesma se baseia na comparação de fatores 

semelhantes entre os dados e seus índices de qualidade. 

Especificando as tecnologias utilizadas no trabalho, as linguagens definidas 

foram Ruby on Rails para a fusão e sistema de tomada de decisão, Java/Android para 

o aplicativo de smartphone e MySQL como banco de dados. Para apoio, utilizamos 

também duas APIs (Google Maps e Weather). Utilizando a técnica NN já citada 
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anteriormente, o algoritmo baseia-se em ocorrências anteriores relacionadas com as 

atuais, para encontrar pontos em comum entre ocorrências de incêndio e suas 

propriedades como a existência do fogo e o risco que este pode causar, contribuindo 

para o aumento de SAW. 

O primeiro protótipo de fusão no domínio de gerenciamento de emergências 

começa a ser desenvolvido, tratando e identificando informações relevantes. 

Utilizando também outras fontes como os dados, tais como, dados meteorológicos e 

ocorrências anteriores, para obter informações mais relevantes para a tomada de 

decisão. Baseando-se no seguinte fluxo: (1) A equipe do combate a incêndios recebe 

um alerta enviado do aplicativo em tempo real com a coordenada do alerta, 

comentários em texto, e opcionalmente foto e áudio; (2) O próximo passo é integrar 

estas informações com um sistema de identificação de voz, texto e imagem que 

classificará as informações mais relevantes; (3)  Após receber o conjunto dessas 

informações, acontecerá a fusão com os dados recebidos, garantindo a qualidade da 

informação final; (4) O resultado da fusão é fundido as demais fontes e transmitida ao 

usuário, onde o operador visualizará as localizações referentes a cada ocorrência de 

incêndio e em paralelo visualizará um ponto estimado do princípio de incêndio. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

Com base na pesquisa de métodos e algoritmos, foi desenvolvido um algoritmo 

de fusão de dados entre as localizações das ocorrências de incêndio, que foram 

emitidas pelo aplicativo Android juntamente com Ruby on Rails e Javascript, 

conseguindo desta forma transmitir a informação em um único mapa, obtendo um 

protótipo capaz de se aferir das melhorias no processo de consciência situacional dos 

especialistas, que está implantado em fase de teste no Distrito Federal 

especificamente Jardim Botânico de Brasília. 
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