


 

Danilo Hasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE ORQUESTRAÇÃO BASEADO EM CONTEXTO PARA A 

COORDENAÇÃO DA RESPOSTA A DESASTRES E EMERGÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese submetida ao Programa de Programa de Pós-
graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da 
Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção 
do título de Doutor em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento. 
Orientador: Prof. Fernando A. O. Gauthier, Dr. 
Coorientador: Prof. José Leomar Todesco, Dr. 

 
 

 

 
 
 

Florianópolis 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra 

 

  



 

Danilo Hasse 

MODELO DE ORQUESTRAÇÃO BASEADO EM CONTEXTO PARA A 

COORDENAÇÃO DA RESPOSTA A DESASTRES E EMERGÊNCIAS 

 

 

O presente trabalho em nível de doutorado foi avaliado e aprovado por banca 

examinadora composta pelos seguintes membros:  

 

Prof. Carlos Roberto De Rolt, Dr. 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

 

Prof. Mário Antônio Ribeiro Dantas, Dr. 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

 

Prof. Marcelo Macedo, Dr. 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

 

Prof. Rogério Cid Bastos, Dr. 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

 

Certificamos que esta é a versão original e final do trabalho de conclusão que foi 

julgado adequado para obtenção do título de doutor em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento. 

 

____________________________ 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

 

 

____________________________ 

Prof. Fernando A. Ostuni Gauthier, Dr. 

Orientador 

 

 

Florianópolis, 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao desenvolvimento da ciência e tecnologia como extensões da 

inteligência humana. 

  



 

AGRADECIMENTOS 

 

Uma Tese acima de tudo é um trabalho coletivo, provindo de todo o apoio da 

comunidade acadêmica envolvida direta, ou indiretamente, além do suporte emocional para se 

atingir um trabalho individual de pesquisa com esta pretensão.  

O suporte emocional é fundamental, sem o que seria sem sentido o próprio 

envolvimento no aprofundamento do conhecimento. Neste sentido, primeiramente gostaria de 

agradecer a minha família por todo o apoio e compreensão nesses longos anos de dedicação 

aos estudos, meus pais Davi e Mariza Hasse e meu filho Douglas C. Hasse. Gostaria de 

agradecer, também, as pessoas especiais que acompanharam esta longa caminhada dando 

muito apoio em incontáveis momentos de vivência nesta experiência, principalmente a 

namorada Cintya Vituri Fernandes e amigos Julio F. Golin, Rafael Ninno Muniz, Rinaldo 

Albieri, Maurélio C. Pereira e Valmor Coutinho.   

Desta forma, academicamente agradeço a todos os professores, colegas e corpo 

técnico que compõem o PPGEGC/UFSC. Foram anos de convivência conjunta que deixaram 

marca indelével na minha formação. Ao meu orientador, Prof. Dr. Fernando A. Ostuni 

Gauthier, pelo acompanhamento e condução compreensiva do trabalho durante o período de 

realização da tese. Da mesma forma, ao meu Coorientador Prof. Dr. José Leomar Todesco, 

pelas contribuições adicionais que ampliaram ainda mais a pesquisa. Agradeço neste sentido, 

aos professores que participaram da banca desta tese, contribuindo com os valorosos 

comentários para o seu aperfeiçoamento.  

O presente trabalho teve um desenvolvimento ao longo dos últimos cinco anos que 

incluíram experiências de aprendizado ímpar em outras Universidades. Como a Universidade 

do Estado de Santa Catarina - UDESC/ESAG e a Universidade de Bologna (UNIBO) na 

Itália. A pesquisa da tese teve grande colaboração com o ESAG, através do Prof. Dr. Carlos 

Roberto De Rolt que incentivou o desenvolvimento deste trabalho desde o seu início, com 

participação marcante em suas características e visão. Ao longo deste período, outros 

professores também foram importantes para o enriquecimento da pesquisa. Em especial 

agradeço e destaco os professores da Universidade de Bologna (UNIBO) que me receberam 

tão afetuosamente e deram suas contribuições decisivas na qualidade da pesquisa, sendo eles: 

Prof. PhD Antonio Corradi, Prof. PhD Luca Foschini e a professora PhD Rebecca Montanari. 

Adicionalmente, agradeço a CAPES, pelo financiamento durante o período de doutorado 

sanduíche na Universidade de Bologna em 2017. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

"Cuando las serpientes evolucionaron, mas rápido que muchos venenos, noten la 

diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es, por las marcas que dejan.” 

(TIJOUX, A., 2011). 

  



 

RESUMO 

 
Desastres e Emergências são eventos que impactam comunidades locais, regionais e até 
globais podendo causar enormes perdas econômicas, ambientais, em infraestruturas e, mais 
importante, humanas. A complexidade destes eventos é um desafio contemporâneo, pois a 
diversidade dos seus tipos implica em diferentes tecnologias, sistemas e processos necessários 
para reagir a eles. Neste cenário, a coordenação da resposta a desastres e emergências de 
forma integrada é um desafio ainda maior, onde os “Sistemas de Gerenciamento de Desastres 
e Emergências” (Disasters and Emergency Management Systems - DEMS) podem constituir-
se em ferramentas de solução tecnológica. Por outro lado, as tecnologias de ontologias da 
Web Semântica, atualmente, são pesquisadas como solução para a integração de diversas 
fontes e padrões de dados. Outras tecnologias têm promissores impactos para os DEMS, como 
as Redes Sociais nas suas métricas de análise e o uso de sistemas móveis (Mobile systems) em 
conjunto com a Web. Além disso, os sistemas Conscientes de Contexto demonstram um 
conjunto promissor de pesquisas com soluções para a integração e compartilhamento de dados 
em um ambiente tecnológico distribuído de sistemas ubíquos e Big Data. O trabalho propõe 
como solução de integração de dados neste cenário tecnológico um Modelo de Orquestração 
baseado em Contexto para Coordenação de Resposta a Desastres e Emergências. No enfoque 
apresentado os problemas relacionados com a orquestração dos DEMS foram desenvolvidos 
no modelo em conjunto com uma prova de conceito na coordenação da resposta da 
emergência de COVID-19, no Brasil e no Estado de Santa Catarina. A COVID-19 é uma 
doença respiratória aguda causada pelo novo Coronavírus 2 (SARS-CoV-2). As políticas de 
resposta à crise desta emergência precisam tratar diretamente a epidemia, levando em conta as 
dimensões e aspectos de integração e compartilhamento de dados. O presente trabalho foi 
desenvolvido na perspectiva de uma metodologia de pesquisa científica baseada na Design 

Science Research (DSR), onde o problema de pesquisa enfoca a dificuldade de integração e 
compartilhamento de dados com contexto para órgãos governamentais, voluntários e civis 
(população afetada ou não), envolvido no processo de coordenação da resposta como na crise 
do COVID-19. A metodologia de pesquisa envolveu a integração da metodologia NeOn de 
desenvolvimento de ontologias com a DSR, sendo os paradigmas metodológicos adotados, 
com o apoio na literatura científica, através de Revisões Narrativa, de Escopo e Sistemática. A 
pesquisa tecnológica do trabalho visou contribuir com a orquestração da integração e 
compartilhamento de dados, baseada em contexto, através de uma ontologia como um 
“orquestrador OWL DEMS”. O resultado é um middleware para a orquestração de diferentes 
aplicativos e sistemas Web DEMS. Duas características podem ser destacadas nos resultados: 
(1) O enfoque no contexto baseado em redes de competências; e, (2) A agregação de dados de 
contexto, representando o conhecimento da consciência de situação (situation-awareness). Os 
trabalhos futuros envolvem a aplicação do uso de modelo em dispositivos que atuem na 
resposta real de uma emergência, como a COVID-19 e uma plataforma de disseminação e 
atualização dos dados, na forma de um framework proposto para realizar as operações 
necessárias. 
 
Palavras-chave: Orquestração de dados. Ontologias. Consciência de Contexto. Emergências. 



 

 

ABSTRACT 

 
Disasters and emergencies are events that impact local, regional and even global communities 
and can cause huge economic, environmental, infrastructure and, most importantly, human 
losses. The complexity of these events is a contemporary challenge, since the diversity of 
their types implies different technologies, systems and processes necessary to react to them. In 
this scenario, coordinating the response to disasters and emergencies in an integrated manner 
is an even greater challenge, where the "Disaster and Emergency Management Systems" 
(DEMS) can become technological solution tools. On the other hand, the ontology 
technologies of the Semantic Web are currently researched as a solution for the integration of 
several sources and data standards. Other technologies have promising impacts for DEMS, 
such as Social Networks in their analysis metrics and the use of mobile systems (Mobile 
systems) in conjunction with the Web. In addition, Context-aware systems demonstrate a 
promising set of research with solutions for the integration and sharing of data in a distributed 
technological environment of ubiquitous systems and Big Data. The work proposes as a 
solution for data integration in this technological scenario a Context-Based Orchestration 
Model for Coordination of Disaster and Emergency Response. In the approach presented, the 
problems related to the orchestration of the DEMS were developed in the model together with 
a use case for the coordination of the emergency response of COVID-19, in Brazil and in the 
State of Santa Catarina.COVID-19 is an acute respiratory disease caused by the new 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Crisis response policies for this emergency need to address the 
epidemic directly, taking into account the dimensions and aspects of data integration and 
sharing. The present work was developed from the perspective a scientific research 
methodology based on the Design Science Research (DSR), where the research problem 
focuses on the difficulty of integrating and sharing data with context for government agencies, 
voluntary agencies and civilians (population affected or not), involved in the process of 
coordinating the response as in the COVID-19 crisis. The research methodology involved the 
integration of the NeOn methodology of ontology development with the DSR, and the 
methodological paradigms were adopted, with support in the scientific literature, through the 
Narrative, Scope and Systematic Reviews. The technological research of the work aimed to 
contribute to the orchestration of data integration and sharing, based on context, through an 
ontology as an “OWL DEMS orchestrator”. The result is a middleware for orchestrating 
different applications and Web DEMS systems. Two characteristics can be highlighted in the 
results: (1) The focus on the context based on competence networks; and, (2) The aggregation 
of contextual data, representing the knowledge of situation-awareness. Future work involves 
the application of the use case models in devices that act in the real response of an emergency, 
such as COVID-19 and a platform for disseminating and updating data, in the form of a 
proposed framework to carry out the necessary operations. 
 
Keywords: Data orchestration. Ontologies. Context-awareness. Emergencies. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Desde o alvorecer da civilização humana, desastres naturais, como furacões, 

tornados, ciclones, terremotos, erupções vulcânicas, incêndios florestais e inundações, 

interromperam o curso da civilização e em muitos casos colocaram a própria sobrevivência da 

civilização humana em desafio (BALA et al., 2016). 

Mais recentemente ainda, desastres naturais como os furacões Katrina 2005, Harvey 

2017, os terremotos do Haiti em 2010, Nepal 2015, Indonésia 2018, os tsunamis do Japão 

2011 e Indonésia, 2018, além de incêndios florestais em Portugal 2017 e na Califórnia em 

2018, provaram que esse tema é um desafio para a ciência e a tecnologia contemporâneos.   

Outros tipos de desastres como os desastres tecnológicos, ou seja, provocados pelo 

próprio homem, como atentados terroristas (por exemplo, 11 de setembro de 2001, maratona 

de Boston, em 2013) e acidentes em infraestruturas (Chernobyl, em 1986) elevam ainda mais 

o grau desses desafios. 

Todos esses eventos podem causar enormes perdas econômicas, ambientais e, mais 

importante, humanas e danos em infraestruturas (ASIMAKOPOULOU et al., 2011). 

De fato, a complexidade dos desastres é um desafio, pois as possibilidades e 

diversidades dos tipos de desastres possuem diferentes características e impactos. Isso implica 

em diferentes técnicas, sistemas, tecnologias, processos e planos de controle necessários para 

reagir a eles. No entanto, os desastres naturais têm um elemento comum, que é a sua 

gravidade e sua abrangência.  

Como identificado em (MOHAMED SHALUF, 2007), tipos e definições de 

desastres foram discutidos desde (TURNER; PIDGEON, 1997), (RICHARDSON, 1994), pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS (2003), Agência Federal de Gestão de Emergências - 

FEMA (2003a, 2003b, 2006) e Estratégia Internacional das Nações Unidas para Redução de 

Riscos de Desastres - UNISDR estabelecida em 1999. A Estratégia Internacional para 

Redução de Desastres das Nações Unidas (UNISDR) foi publicada para coordenar esforços 

em iniciativas de risco de desastres em todo o mundo. Em 2009, o UNISDR publicou a 

“Terminologia 2009 da UNISDR sobre Redução do Risco de Desastres”, sendo uma 

Terminologia sobre Redução do Risco de Desastres que visa promover o entendimento 

comum e o uso comum de conceitos de redução de risco de desastres e para ajudar os esforços 

de redução de risco de desastres entre autoridades e o público UNISDR (2009). Para guiar os 

países no Gerenciamento da Redução do Risco a Desastres o avanço da tecnologia é 
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altamente recomendado para ser utilizada na realização de previsão, monitoramento e aviso de 

perigo, o Quadro de Ação de Hyogo - HFA (2005-2015) UNISDR (2015) foi promovido 

como um framework (GEUMPANA et al., 2015). 

Atualmente, o Marco de Sendai para Redução de Desastres (2015-2030) está sendo 

implementado de forma coerente e atualizando os trabalhos anteriores de publicação UN 

(2016). 

Os Desastres não são uma “nova tendência”, acontecem o tempo todo sem uma 

previsibilidade de médio ou longo prazos. Existem há várias décadas, ações para combatê-los, 

a maioria das agências de gestão de desastres e unidades de proteção civil desenvolveram uma 

série de políticas de prevenção com base em seus recursos e conhecimentos locais e nacionais. 

Embora algumas das práticas adotadas exibam uma abordagem metodológica de ponta, estas 

são em grande parte ainda isoladas e, se fossem adotadas, exigiriam recursos e experiência, o 

que é improvável ou desafiador para ser encontrado em nível local ou regional 

(ASIMAKOPOULOU et al., 2011). 

A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos Estados Unidos – FEMA 

(1996) em seu “Guia para Planejamento de Operações de Emergência para Todos os Riscos”, 

descreve um desastre como “uma ocorrência de catástrofe natural, acidente tecnológico ou 

evento causado pelo homem que resultou em graves danos à propriedade, mortes e/ou lesões 

múltiplas”. Por meio dessa definição, a FEMA classifica os desastres com base em sua 

origem: (1) desastres naturais, como inundações, terremotos, incêndios, etc. (2) desastres 

tecnológicos, que incluem a implementação de novas tecnologias, materiais de baixa 

qualidade e complexidade tecnológica; entre outros. A última classificação, (3) Desastres 

provocados pelo homem, é representada por materiais perigosos, ameaças químicas e 

biológicas, explosões, etc. Outros classificam os desastres de acordo com a quantidade de 

danos gerados e sua frequência de ocorrência (LUNA; PENNOCK, 2015). 

Portanto, o Gerenciamento de Desastres é fundamental para enfrentar dos desafios 

apresentados. Para a UN (2016) o gerenciamento de desastres “é a organização, planejamento 

e aplicação de medidas de preparação, resposta e recuperação de desastres. O gerenciamento 

de emergências também é usado, às vezes de forma intercambiável, com o termo gestão de 

desastres, particularmente no contexto de riscos biológicos e tecnológicos e para emergências 

de saúde". 
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1.1  IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA PESQUISA 

 

Através do cenário introdutório apresentado anteriormente, o tema de aplicação da 

pesquisa são os Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências (DEMS, em inglês) 

que estão relacionados diretamente com o Gerenciamento de Desastres. Nos DEMS diversas 

tecnologias da informação e comunicação são aplicadas nos processos de gestão de desastres. 

O problema de pesquisa é definido a partir de um estudo de revisão de escopo do tema de 

sistemas de gerenciamento de desastres e emergências. 

Dessa forma, a seguir são descritos os tópicos que representam os assuntos 

relacionados ao problema de pesquisa: os DEMS, a importância do contexto e ontologias e a 

coordenação da resposta como uma intervenção a desastres e emergências. 

Inicialmente, uma revisão da literatura do tipo narrativa foi realizada para a 

Fundamentação Teórica, conforme apresentado no próximo capítulo 2, sobre o tema das 

tecnologias que estão sendo pesquisadas na literatura internacional sobre o tema “DEMS”. A 

revisão narrativa visa subsidiar de conceitos da área dos Sistemas de Gerenciamento de 

Desastres e Emergências para a realização de uma revisão da literatura do tipo escopo, que foi 

realizada para identificar o estado-da-arte da produção científica sobre os Sistemas de 

Gerenciamento de Desastres e Emergências (Disasters and Emergency Management Systems 

– DEMS) enfocando dispositivos móveis (mobile) e tecnologias integradas por estes 

aplicativos.  

 

1.1.1  Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências (DEMS) 

 

A nomenclatura "DEMS" adotada nesta pesquisa baseia-se com referência a Moore 

(2008) obra provinda da revisão narrativa sobre o tema, dentre outros conceitos identificados 

como importantes para descrição desta área temática da presente pesquisa.  

Uma revisão narrativa a partir da seção 2.4 é apresentada sobre os temas 

relacionados com os Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências (DEMS), como 

suporte para uma revisão de escopo, adiante descrita na seção 2.2, do capítulo 2. 

Fundamentação Teórica. 

 A revisão de escopo visa definir Princípios de Projeto (Design Principles) para o 

presente trabalho de pesquisa, sendo compostos de 10 artigos científicos que sintetizam 143 

artigos científicos encontrados em uma busca na base de dados IEEExplore, entre os anos 



18 

 

2014 e 2017. Os sendo que estes 10 artigos escolhidos, representam um conjunto de 

caraterísticas que podem ser sintetizados na proposta de Princípios de Projeto (Design 

Principles) para a área dos DEMS, sendo que identificam os temas principais de interesse do 

presente trabalho.  

Na escolha de artigos procurou-se realizar o entendimento das potenciais utilizações 

das ferramentas da engenharia do conhecimento nestes tipos de sistemas DEMS e quais os 

principais conceitos, ou Princípios de Projeto (Design Principles) envolvidos, podendo ser 

agregados para potencializar o uso dessas ferramentas na área temática da pesquisa em 

desastres. 

Posteriormente à revisão de escopo, uma revisão sistemática é realizada na seção 

2.5.3, na definição dos conceitos enfocados no modelo de ontologia do presente trabalho, 

provindo da descrição dos principais problemas de pesquisa, identificados como princípios de 

projeto (design principles) e os trabalhos com ontologias relacionados. 

A situação de um desastre ou emergência se desenvolve muito dinamicamente e, 

portanto, as pessoas devem ter as informações certas no momento certo e no lugar certo 

Montanari et al (2006). Na verdade, isso é possível atualmente graças ao recente 

desenvolvimento de tecnologias ubíquas como as redes sociais e a computação móvel, que 

transformaram profundamente a maneira como as pessoas comunicam informações 

multimídia, incluindo texto, imagem, áudio e vídeo. 

Com os dispositivos móveis se tornando mais poderosos e acessíveis, a base de 

usuários se expandiu dos primeiros usuários (early adoptors) para pessoas comuns. 

Consequentemente, o acesso à informação móvel está ganhando destaque com a melhoria da 

velocidade de conexão e tecnologias de acesso, o que deve levar a um conteúdo mais rico e 

melhor experiência do usuário em todos os domínios aplicáveis, incluindo o gerenciamento de 

desastres e emergências (JING; LI, 2014). 

 

1.1.2  A Importância do Contexto 

 

Como princípio de projeto importante para a evolução dos sistemas DEMS, o 

contexto emerge para possibilitar plataformas sensíveis ao contexto, que pode ser definido 

como o ambiente e as características dos usuários da plataforma. Na perspectiva do ambiente, 

o contexto pode incluir a localização dos usuários, o grau de danos e os estados das vítimas 

em situações de emergência. Na perspectiva das características dos usuários, o contexto pode 
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ser o grau de compreensão dos usuários para treinamento e resposta a desastres (PARK et al, 

2016). 

O contexto ainda é um conceito vago para identificar os aspectos que o projetista 

considera úteis para modelagem e para descrever o ambiente no qual um determinado serviço 

deve ser implementado e executado. Muitos autores apresentam sua própria definição de 

contexto, conforme identificado na revisão de escopo da pesquisa.  

Dessa forma, um modelo de contexto que seja válido para uma realidade de desastres 

proposta é importante como contribuição desta pesquisa. 

 

1.1.3  A Coordenação da Resposta como uma Intervenção em Desastres e Emergências 

 

Outro ponto importante da resposta a desastres é a demanda de uma larga força de 

trabalho cobrindo uma diversidade de setores profissionais. Como são evidenciados diversos 

estudos em uma revisão sistemática orientada pelo método PRISMA (GALLARDO et al, 

2015). Esta revisão incluiu artigos em inglês publicados desde janeiro de 2004 até janeiro de 

2014 nas bases científicas PubMed, Google Scholar, Scopus, ERIC, e Cochrane Library 

identificando um conjunto principal de competências para o gerenciamento de desastres e 

assistência humanitária (GALLARDO et al, 2015).   

Como pode ser visualizado na Figura 1, o potencial de envolvidos abrange uma 

diversidade de perfis de competências, como trabalhadores sociais, voluntários, médicos, 

assistência humanitária, gestores de crises, militares, profissionais da saúde, dentre outros 

(WALSH, 2009). 
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Figura 1 - Diversidade de perfis de competências envolvidos em desastres e emergências. 

 
Fonte: adaptado de Walsh (2009). 

 

Segundo a revisão sistemática de Walsh (2009) a comunicação eficaz e coordenação 

foram ressaltadas em toda a pesquisa por sua importância na redução da gravidade do ajuste 

psicossocial das pessoas envolvidas na resposta a desastres. Por exemplo, a relação que os 

indivíduos mantinham com seus pares e o desenvolvimento de vínculos com colegas de 

trabalho foram experiências positivas e fomentaram uma aliança entre os respondedores 

(WALSH, 2009). 

Constatou-se que a intervenção de formação de equipes consistia na relação que os 

trabalhadores mantinham com seus pares e líderes e a capacidade de prestar atendimento às 

vítimas de maneira coordenada.  

A promoção de alianças e a coordenação com os colegas de trabalho resultaram na 

prestação ininterrupta de cuidados e foram incorporados ao conceito de treinamento em 

equipe como uma intervenção importante no trabalho de assistência (WALSH, 2009). 

Dessa forma, este é um quadro de exemplo de aspectos envolvidos na resposta a 

desastres e emergências que devem ser envolvidos nas pesquisas tecnológicas destas áreas, 
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destacando-se aqui, a presença do aspecto da coordenação de trabalhadores como um fator 

integrante destes sistemas que auxiliam a formação de equipes e voluntários engajados. 

 

1.1.4  Problema de Pesquisa 

 

Durante uma resposta a desastres e emergência (uma crise), as equipes envolvidas 

estão lidando com a situação à medida que ela evolui. Deve-se notar que as ações refletem 

sobre a situação, de modo que o contexto está em constante mudança, não apenas devido 

eventos ambientais (incontroláveis), mas também devido a ações em resposta à situação, que 

tentam trazê-lo sobre controle. É importante acompanhar a evolução da situação de 

emergência, a fim de tomar as medidas adequadas, mas é difícil para uma equipe manter o 

ambiente sob vigilância em todos os momentos (VIVACQUA; BORGES, 2011). 

Quando ocorre uma crise, as equipes de emergência que estão distribuídas 

geograficamente pelo local precisando ser tomadas decisões complexas. A coordenação da 

resposta a estes eventos leva há uma necessária estruturação de informações e conhecimento. 

Essas decisões dependem muito do acesso a informações atualizadas e do conhecimento da 

situação, especialmente em relação ao status das equipes e estruturas disponíveis.  

Consciência situacional aqui significa qualquer informação relacionada com a gestão 

eficaz de eventos de crise em desastres e emergências, que podem incluir informações sobre a 

localização de cada equipe ou de seus recursos em relação aos recursos, equipamentos, ou 

pessoal. Para obter resposta e tratamento oportunos em reuniões de massa, é imperativo 

estabelecer uma comunicação e coordenação eficazes entre diferentes equipes de desastres e 

emergências e fornecer a elas acesso fácil a informações em tempo real (HAGHIGHI et al, 

2010). 

Além disso, os esforços de coordenação de assistência são outra funcionalidade 

importante na resposta de crise que atribui equipes de resposta a áreas carentes (LUNA, 

2015). Nesse sentido, alguns trabalhos têm como objetivo ajudar os profissionais de 

emergência a coletar essas informações das mídias sociais para melhorar o gerenciamento de 

emergências e a coordenação de crises (YIN et al, 2012). 

O perfil dos profissionais em situação de desastre ou emergência que mostra tanto o 

profissional que se apresenta na posição de comando e controle, por exemplo, em uma sede 

do corpo de bombeiros ou centro de comando, quanto no ponto de atenção atendendo 

diretamente uma situação de emergência, exige um sistema de informação integrado que 
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compartilhe os dados e informações, principalmente onde a ação está fora dos limites das 

organizações e do campo de atuação e o seu cuidado se concentra em localizações 

geográficas, como aglomerações de pessoas.  

Por outro lado, o mapeamento de crises aumenta a “consciência situacional”, 

permitindo a coleta e visualização em tempo real de dados contribuídos por muitos 

indivíduos. Os mapas de crise também podem apoiar a alocação e a priorização de recursos 

durante emergências, quando os principais recursos são sobrecarregados pelo aumento súbito 

da demanda. Durante desastres recentes, as agências de proteção civil desenvolveram e 

mantiveram mapas de crise ao vivo pela Internet para ajudar a visualizar e rastrear locais 

afetados, avaliar os danos e coordenar os esforços de resgate (AVVENUTI et al, 2016). 

Em todas estas situações, os dados e a informação para coordenar esforços é um fator 

fundamental no objetivo das organizações de desastres e emergências para salvar vidas e 

preservar a infraestrutura (ARAUJO; BORGES, 2012). 

A partir desta perspectiva apresentada, o problema de pesquisa definido com auxílio 

do protocolo PICOC de revisão sistemática, se concentra na dificuldade em se compartilhar 

dados e informações com contexto na forma de conhecimento para agências governamentais 

(ex. saúde, defesa civil, bombeiros, etc.), agências de voluntariado (ex. cruz vermelha) e civis 

(população afetada ou não), envolvidos no processo de coordenação da resposta em desastres 

e emergências, como uma crise de COVID-19 no Brasil. 

A partir da definição do problema, pode ser formulada a pergunta de pesquisa do 

presente trabalho, sendo: de que forma as agências governamentais (ex. saúde, defesa civil, 

bombeiros, etc.), agências de voluntariado (ex. cruz vermelha) e civis (população afetada ou 

não), comunidades e a sociedade podem integrar e compartilhar dados com contexto para 

coordenação nas ações de resposta de COVID-19, no Brasil e no Estado de Santa Catarina? 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo geral foi definido com base na elaboração do problema de pesquisa sendo 

descrito, como: o objetivo deste estudo é desenvolver uma ontologia de orquestração baseado 

em contexto para a integração e compartilhamento de dados com contexto, entre as 



23 

 

organizações envolvidas na coordenação da resposta em desastres e emergências no Brasil e 

no Estado de Santa Catarina. 

 

1.2.2   Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos foram estabelecidos para alcançar o objetivo geral da tese, 

sendo estabelecidos, a seguir: 

1. Pesquisar e Desenvolver uma abordagem da engenharia do conhecimento que 

valide a proposição de um modelo de ontologia de contexto para a coordenação 

da resposta a desastres e emergências; 

2. Desenvolver uma ontologia de contexto que seja o resultado da integração e 

compartilhamento de dados na coordenação da resposta a desastres e 

emergências. Como prova de conceito será utilizado o cenário da COVID-19 no 

Brasil e Estado de Santa Cataria; 

3. Realizar experimentos que validem o modelo de ontologia proposto para 

implementação, alinhado com um modelo de contexto proposto; 

4. Propor a integração de ferramentas computacionais de engenharia do 

conhecimento na forma de um modelo que permita implantar uma ontologia de 

contexto. 

  

1.3  JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A tecnologia pode acelerar os esforços de coordenação para aliviar a situação de 

emergência e resgatar as vítimas para salvar vidas.   

A combinação de internet, redes sociais e tecnologia móvel (smartphones) gerou 

dispositivos inteligentes com tecnologias de sensores associadas que estão se tornando peças 

cruciais no fornecimento de suporte durante o desastre e a situação de emergência 

(GEUMPANA et al, 2015). 

As ferramentas e tecnologias da Engenharia do Conhecimento como a web 

semântica, ontologias, redes sociais e IA, estão sendo utilizadas na área de gerenciamento e 

resposta a desastres e emergências como mostram diversos exemplos presentes numa revisão 

da literatura internacional sobre sistemas de gerenciamento de desastres e emergências.  
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As ontologias, por exemplo, podem unificar e normalizar dados de diferentes 

recursos, por exemplo, redes sociais, sintática e semanticamente e associá-los ao 

conhecimento do domínio de emergência. Elas ajudam a criar relações significativas entre os 

recursos de informação e permitir que as máquinas processem, inferenciem ou combinem as 

informações de diferentes fontes automaticamente em um corpo consistente de conhecimento 

(MOI et al., 2016).  

Desta forma, vários trabalhos na literatura podem ser encontrados usando a Web 

Semântica e Ontologias para sistemas de gerenciamento de emergência (MOI et al. 2016). 

Assim, a pesquisa de doutorado se concentra sobre a coordenação dos esforços de 

assistência de emergência para a fase de resposta do ciclo de gestão de desastres, utilizando a 

infraestrutura de dados de redes sociais e smartphones disponíveis para acesso.  

Nesta fase de resposta, as intervenções são organizadas como um processo 

geralmente descrito em um plano de controle de desastre, denominado processo de resposta a 

emergências.  

Nesse processo, todos os indivíduos, grupos e comunidades gerenciam os perigos em 

um esforço para evitar ou reduzir o impacto de desastres. Baseia-se na ideia de que um 

processo de resposta a desastres e emergências é bastante semelhante a um processo de 

negócios e, portanto, pode ser modelado como um fluxo de trabalho (CONG et al. 2015). O 

conceito de competência pode ser aplicado nesses processos de gestão por competências 

(HASSE; GAUTHIER, 2018). 

 

1.3.1  Evidências de Aumento de Desastres Naturais 

 

Talvez o maior desafio de hoje no campo do desastre seja o fato de que existem 

evidências sugerindo que o mundo está experimentando um número crescente de impacto de 

desastres naturais, como ilustrado no gráfico da Figura 2 (ASIMAKOPOULOU et al, 2011). 
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Figura 2 - Número crescente de impacto de desastres naturais. 

 
Fonte: (ASIMAKOPOULOU et al, 2011). 

 

A análise de dados em (ASIMAKOPOULOU et al, 2011). de cerca de 27 países 

europeus, incluindo Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, 

Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, 

Malta, Holanda Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia e Reino 

Unido, são mostrados na Figura 3, destacando o impressionante número crescente de 

ocorrências de desastres nestes 27 países europeus de 1900 a 2009. 

Figura 3 - ocorrências de desastres nestes 27 países europeus de 1900 a 2009. 

 
Fonte: (ASIMAKOPOULOU et al, 2011). 

 

É interessante observar o aumento significativo de ocorrências nos últimos anos, 

especialmente a partir dos anos 90, de desastres relacionados a uma possível mudança 

climática global ou a atividades humanas como enchentes, tempestades, terremotos, 

temperaturas extremas e acidentes de trânsito. Essas mudanças e incremento de ocorrências 
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impactam diretamente nos desafios que a gestão de desastres e os sistemas de emergência 

devem atuar. 

Apesar das ocorrências sobre Epidemias não terem se destacado nos últimos anos, 

como pode ser observado na Figura 3, surgiu desde então, a crise epidemiológica de COVID-

19 no final de 2019, principalmente impactando a partir do ano de 2020 todos os países e a 

humanidade globalmente, em diversos aspectos como: os sanitários, econômicos, 

comportamentais, dentre outros ainda em evolução. 

A COVID-19 é uma doença respiratória aguda causada pelo novo Coronavírus da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou Coronavírus 2 (SARS-CoV-2). Desde seu surto na 

China em dezembro de 2019, mais de 2.573.143 casos foram confirmados em todo o mundo 

em 21 de abril 2020 (https://www.worldometers.info/coronavirus/) (MENNI et al, 2020).  

  O primeiro caso de Covid-19 foi diagnosticado na China em 10 de dezembro de 

2019, e a primeira morte foi registrada um mês depois, em 9 de janeiro de 2020. Desde então, 

o número de casos registrados ultrapassou um milhão, e o número de mortes globais vem 

aumentando exponencialmente. Até 7 de abril de 2020, mais de 74 mil pessoas haviam 

morrido em decorrência da doença (BANCO MUNDIAL, 2020).  

Segundo um relatório do Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 2020), ainda é cedo 

para prever o custo sanitário para os países, mas há poucas dúvidas de que o impacto 

econômico será considerável. Neste relatório, Buera et al. (2020) argumentam que os países 

em desenvolvimento serão afetados em diversos impactos. Primeiramente, sofrerão o efeito 

direto das medidas de contenção na produção de muitos setores, como, por exemplo, o de 

viagens e entretenimento, e das restrições ao contato social que obrigarão algumas pessoas a 

trabalhar em casa ou a não trabalhar. Esses efeitos diretos e indiretos da epidemia Covid-19 

podem desencadear recessões econômicas graves. Em um ambiente de distanciamento social, 

onde muitas empresas e governos passam a ter valor agregado negativo, pois o custo dos 

insumos excede a produção bruta (BANCO MUNDIAL, 2020). 

Além disso, as políticas de resposta à crise precisam tratar diretamente desta 

epidemia de COVID-19, levando em conta diversas dimensões e aspectos de informação e 

dados, como por exemplo, a dimensão social. A primeira linha de resposta inclui programas 

existentes de proteção e assistência social, que podem ser rapidamente expandidos. Também 

pode ser considerada a implementação de programas de distribuição de alimentos, enquanto 

perdurarem as medidas mais rígidas de distanciamento social (BANCO MUNDIAL, 2020), 

dentre outras ações de resposta necessárias. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Desta forma, ações coordenadas de resposta à epidemia de COVID-19 são 

fundamentais para o enfrentamento da crise como um desastre e emergência global. Por 

exemplo, no âmbito internacional diversas ações estão sendo implementadas como no Plano 

de Resposta Humanitário Global - Global Humanitarian Response Plan (GHRP), publicado 

em 25 de março de 2020, descrevendo como a pandemia COVID-19 pode ser coordenada 

desde ocorrências analisadas em 54 países, com crises humanitárias em escala e velocidade 

variáveis e níveis de gravidade (UN, 2020). 

 

1.3.2  O Gerenciamento de Desastres no Brasil e no Estado de Santa Catarina 

 

O gerenciamento de emergências e desastres envolve múltiplos stakeholders 

trabalhando juntos antes, durante e/ou após uma emergência com o objetivo de minimizar os 

impactos negativos e recuperar o mais rápido possível a normalização da situação. Três 

grupos principais de partes interessadas são (LUNA, 2015): (1) Agências governamentais, (2) 

Agências de voluntariado, e; (3) Civis. Existem muitos instrumentos de gerenciamento que 

podem auxiliar as organizações que participam da administração de desastres a desenvolver 

suas atividades de forma coordenada, eficiente e eficaz (OLIVEIRA, 2009). 

A comunicação e coordenação entre esses grupos são cruciais para o sucesso do 

gerenciamento de emergências. Coordenação adequada deve existir durante uma crise de 

emergência, a fim de implantar uma resposta eficaz. A comunicação é um componente crucial 

na gestão de desastres, em como a comunicação pode agravar ou aliviar o impacto de 

situações de desastre (RODRIGUEZ et al. 2007; HADDOW; HADDOW, 2014; TAN et al, 

2017).  

Em cenários de desastres, várias pessoas e agências se conectam, criam redes e 

demandas complexas de informação e capacidades de fornecimento de recursos, gerando 

grandes problemas de gestão (ANDERSEN, 2016). Como os membros da sociedade 

interagem durante situações de desastres mudou muito por causa dos avanços tecnológicos 

(ANDERSEN; SPITZBERG, 2009), por exemplo: como no uso das tecnologias móveis 

(BACHMANN et al, 2015; TAN et al, 2017). 

Na fase de resposta aos desastres torna-se fundamental a existência de sistemas de 

coordenação, comando e controle, previamente padronizados, testados e treinados, que 

permitam um melhor gerenciamento da situação crítica. Somente a utilização de sistemas de 

coordenação predefinidos permitiram uma articulação adequada das ações e o melhor 
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aproveitamento dos recursos, otimizando os resultados e garantindo maior segurança a todos 

os envolvidos (OLIVEIRA, 2009). 

No Brasil pode ser citada a Sala de Operações do CEMADEN 

(www.cemaden.gov.br) que conta com diversos tipos de especialistas para monitorar as 

situações relacionadas a desastres, prestando informações para a rede de resposta nos estados. 

Esses especialistas abrangem diversos tipos de profissionais em desastres naturais, 

metereológicos, geológicos, dentre outros. 

Nesse aspecto, tradicionalmente no Estado de Santa Catarina os principais desastres 

são naturais, relacionados com as enchentes causam grandes impactos (p.ex. enchentes em 

2008) por todo o estado. A Figura 4 ilustra um gráfico com a proporção dos principais eventos 

entre 1991 a 2012 que atestam essas evidências (CEPED, 2013). 

Figura 4 - Proporção dos principais eventos entre 1991 a 2012 em SC. 

 
Fonte: (CEPED, 2013). 

 

Como diagnostica o CEPED da UFSC (CEPED, 2013, pg. 163), o estado sofre 

anualmente com o excesso de chuvas, mas por outro lado, também com a sua escassez.  

Isto tem motivado a formação de uma rede para a Gestão de Desastres e Emergências 

no Estado de Santa Catarina envolvendo diversos Stakeholders, entre eles inclusive as 

próprias universidades, como a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, através dos CEPED. 

Dessa forma, o estado tem hoje uma ação organizada a respeito de desastres, 

envolvendo as diversas fases e tecnologias na área, compostos no Sistema de Monitoramento 

e Alerta do Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres (CIGERD). 
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A experiência adquirida pelas organizações de defesa civil e de segurança pública ao 

longo dos últimos anos, indica que entre os vários problemas encontrados na implementação 

das ações de resposta aos desastres, questões relacionadas ao comando e controle das 

operações constituem-se num ponto altamente relevante, que quase sempre representa o elo 

fraco de muitas intervenções (OLIVEIRA, 2009). 

 

1.3.3  Funções de Gestão da Resposta em Desastres e Emergências 

 

As funções necessárias incluem definição de prioridades, direção, coordenação, 

planos de controle de implemento e suporte antecipado. Controlar o tráfego regional, atribuir 

transporte, direcionar rotas de evacuação, mobilizar recursos e ativar as capacidades de saúde 

pública são os principais trabalhos operacionais. Os serviços de ambulância pedem o 

despacho e as chamadas de segurança são uma resposta muito direta do público (GU et al, 

2017). 

Geralmente, durante um evento, os serviços de emergência são amplamente 

distribuídos (geograficamente) em todo o local ou região. Quando ocorre uma emergência, as 

equipes de resposta a emergências precisam interagir e se comunicar umas com as outras para 

obter informações atualizadas sobre as respostas necessárias, a situação, os recursos 

disponíveis (ou seja, equipamentos médicos, etc), número e tipo de equipe disponível (por 

exemplo, enfermeiros) e o número e gravidade das apresentações dos pacientes. Um elemento 

adicional importante é o conhecimento da localização de cada equipe, a proximidade entre 

eles, especialmente quando essas equipes são móveis, e seu status de resposta (por exemplo, 

comprometido ou disponível para resposta).  

A disseminação de informações e comunicações úteis e em tempo real permite que 

os comandantes de emergência coordenem a alocação de recursos e equipes de maneira mais 

eficaz e lhes oferece a oportunidade de garantir que o apoio mútuo esteja disponível em 

diferentes serviços/agências de emergência. Por exemplo, onde um recurso de emergência é 

duplicado. Sem esse conhecimento, é muito difícil para os comandantes no local tomar 

decisões efetivas e coordenar a resposta a cada chamada de emergência (HAGHIGHI et al, 

2010). 

A coordenação entre esses diferentes tipos de entidades em uma rede de 

comunicação exige mais do que comunicações de voz. O pessoal de segurança e defesa 

pública, que está demandando o uso das tecnologias sem fio, dados, comunicação por voz e 
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vídeo e acesso à Internet para ajudar em resposta a emergências específicas (PUROHIT et al, 

2014).  

A produção e disseminação oportuna de informações sobre incidentes são cruciais 

para os esforços de coordenação, mobilização de recursos de resposta, análise e avaliação da 

situação e estratégias futuras de prevenção e preparação.  

Esse provisionamento oportuno cria uma atmosfera de confiança e credibilidade 

entre os residentes da cidade em situações altamente carregadas e fornece aos socorristas 

informações críticas sobre incidentes e seus contextos para realizar todo o potencial de 

disponibilidade de dados em tempo real e dispositivos inteligentes trabalhados pela Internet 

em uma localidade, cidade ou região (HASSANEIN, 2016). 

 

1.3.4  Contribuição da Pesquisa 

 

A pesquisa propõe como contribuição científica o uso diferenciado do contexto para 

a coordenação da resposta a desastres, incluindo, além de propor um modelo, o 

processamento agregado de dados de redes sociais relevantes para “Enriquecer o Contexto da 

Coordenação na Resposta a Desastres”. Dessa forma, agregando o desenvolvimento de 

Ontologia de Desastres com a ARS no Contexto da Coordenação da Resposta a Desastres. 

Isto permite ampliar as ações frente desastres, principalmente, de grandes proporções 

em que a ajuda comunitária e o envolvimento de profissionais e voluntários competentes se 

torna fundamental para o sucesso de uma resposta eficaz. É o caso típico, por exemplo, das 

enchentes que abrangem grandes áreas geográficas e territórios institucionais e 

governamentais, como no Estado de Santa Catarina. 

Para resolver o problema de pesquisa, a tese de doutorado se concentrou na resposta 

a desastres pela modelagem e publicação de dados de contexto da coordenação sobre 

desastres e emergências. Como prova de conceito a tese busca a implementação de um 

framework para publicação de dados de contexto relevantes para a coordenação da resposta a 

desastres no Estado de Santa Catarina. 

Dessa forma, um modelo de ontologia de contexto pode ser proposto e validado 

como uma integração de dados da resposta a esses desastres, sendo disseminado para 

aplicações interessadas no uso desse contexto na integração e compartilhamento de dados e 

informações.  
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A disseminação pode ser realizada através deste framework de contexto proposto 

pela tese através do uso de ferramentas e tecnologias de ARS e ontologias para sua publicação 

em padrões de dados relacionados (por exemplo, .RDF, .OWL). 

Essa ontologia pode ser ainda mais efetiva, enquanto agregar mais valor à integração 

de dados proposta na sua representação de compartilhamento.  

Dessa forma, utilizam-se aqui neste trabalho, dois princípios que devem orientar a 

concepção e o desenvolvimento de soluções de middleware eficazes para assistência a 

qualquer momento e em qualquer lugar às pessoas, enfocado para a resposta em desastres: 

grupos e context-awareness (MONTANARI et al,. 2006). Estas informações são agregadas ao 

conjunto de dados que representam a coordenação desta resposta. 

Assim, uma tese de doutorado tem sua justificativa pautada no ineditismo, na 

relevância, na não trivialidade e nas contribuições que traz para a teoria e para a prática. O 

ineditismo pode ser alcançado porque os estudos anteriores levantados não indicam um 

trabalho específico como na proposição apresentada. Os estudos abordam o tema com focos 

diferentes, do adotado: 

a) O primeiro modelo de orquestração baseado em contexto para a coordenação 

da resposta a desastres e emergências, com enfoque na emergência em 

COVID-19, articulando com a proposta de etapas do ciclo de vida de 

contexto;  

b) O primeiro modelo de orquestração com ontologia baseado em contexto para 

a orquestração de dados em uma emergência, com ênfase na utilização da 

engenharia do conhecimento e suas ferramentas; 

c) O primeiro modelo de ontologia de contexto para a coordenação da resposta a 

desastres e emergências, como um “orquestrador OWL DEMS”, 

considerando as redes sociais disponíveis, computação ubíqua de dispositivos 

móveis, como Big Data. 

A relevância do presente estudo está relacionada diretamente com a importância do 

tema para a sociedade internacional que são os Desastres e Emergências que assolam as 

comunidades locais, regionais e até globais, quando considerado o âmbito dos desastres 

naturais. Dada à importância que a Universidade passou a ter na Sociedade do Conhecimento 

e os desafios que estão sendo vivenciados, os estudos sobre o tema são de fundamental 

importância com a capacidade de geração, disseminação e aplicação do conhecimento da 

pesquisa científica e da Universidade. 
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A não trivialidade do estudo está nos aspectos relacionados com a definição do 

modelo e proposta do framework a partir de uma visão sistêmica, a qual considera o contexto 

complexo das redes sociais, um fenômeno contemporâneo da realidade da sociedade do 

século XXI e na utilização dos conceitos advindos de uma vasta literatura internacional e 

abrangente sobre os temas. 

A partir das contribuições descritas, a limitação principal da pesquisa está na 

delimitação do seu escopo de desenvolvimento, concentrando-se na proposição e validação de 

um modelo de ontologia de contexto com enfoque em Analise de Redes Sociais e 

Competências, através de experimentos modulares e posterior publicação final de dados 

desses experimentos por um modelo de protótipo. Sendo um Protótipo de Modelo de 

Ontologia. Desta forma, o foco da tese está na fase do estudo da resposta a desastres e 

emergências, no aspecto da coordenação e a formação de equipes a partir de suas 

competências, com dados extraídos de redes sociais e outras fontes que complementem o seu 

contexto.  

Outra limitação se encontra nas questões de Privacidade e Confiabilidade (“Privacy 

& Trustworthiness”) que serão pouco abordadas na pesquisa por serem considerados de outro 

domínio de interesse específico, além dos objetivos desta pesquisa. Apesar disso, existe o 

reconhecimento da importância deste tema na operação em situações reais. 

 

1.4  ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PESQUISA 

 

A Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC) pode impactar favoravelmente com 

a aplicação de modelos e tecnologias da sua área, que auxiliam os desafios da gestão e da 

coordenação das emergências, como em um cenário real de pandemia COVID-19.  

Dentro da EGC, a Engenharia do Conhecimento (EC) apresenta diversas soluções 

para a representação do conhecimento (SCHREIBER, 2007) e ao desenvolvimento de 

sistemas baseados em conhecimento (STUDER et al., 1998; BORDIN, 2016), que dentre elas, 

as ontologias têm tido um histórico de evolução de trabalhos no Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC). 

Neste sentido, a pesquisa propõe enfrentar os desafios sociais e tecnológicos na 

coordenação de desastres e emergências, como o contexto de pandemia da COVID-19, no 

Brasil. Este cenário exige que a Engenharia do Conhecimento proponha novas soluções neste 

ambiente com multiplicidade de fontes de dados, provindos dos sistemas de informações 



33 

 

tradicionais e das novas plataformas computacionais ubíquas (NAZARIO, 2015) como redes 

sociais, sensores, smartphones, dentre outros. A computação ubíqua é a integração entre 

mobilidade com sistemas e presença distribuída, em grande parte imperceptível, inteligente e 

altamente integrada aos computadores e suas aplicações para benefício dos usuários. Portanto, 

o processamento das informações e dados necessita ser integrado por novas plataformas que 

permitam desenvolver sistemas baseados em conhecimento que atendam a este ambiente.   

A presente pesquisa está, assim, alocada na área de concentração da Engenharia do 

Conhecimento a partir do objetivo principal deste trabalho ser o desenvolvimento tecnológico 

de artefatos de ontologias, com uso de suas ferramentas, na aplicação do cenário de pandemia 

da COVID-19, através de fontes de dados tradicionais e incluindo a possibilidade de 

plataformas ubíquas como as redes sociais.  

Desta forma, a seguir é apresentado no Quadro 1, a cronologia dos trabalhos de 

pesquisa dentro do EGC/UFSC que de alguma forma apresentam assuntos relacionados com 

os propósitos desta tese. 

Quadro 1 - Cronologia dos trabalhos de pesquisa EGC/UFSC. 

Trabalhos Anteriores EGC/UFSC 
 
Tema  

 
Tipo 

 
Referência 

Um framework baseado em ontologia de 
apoio à gestão estratégica da inovação 
em organizações de P&D+I 

Framework, 
Ontologia 

Tese Kinceler (2013) 

Framework baseado em conhecimento 
para a análise de rede de colaboração 
científica 

Framework
,Ontologia, 
ARS  

Tese Bordin (2016) 

Cuida – um modelo de conhecimento de 
qualidade de contexto aplicado aos 
ambientes ubíquos internos em 
domicílios assistidos 

Ontologia, 
Contexto 

Tese Nazário (2015) 

Modelo de referência para indicadores 
de inovação regional suportado por 
dados ligados 

Framework, 
LOD 

Tese Speroni (2016) 

Fonte: o Autor. 
 

O trabalho de Kinceler (2013), apresenta um framework baseado em ontologia para o 

apoio à gestão estratégica da inovação em organizações. Neste trabalho, exemplifica-se o uso 

de ontologias na gestão e coordenação estratégica em organizações.  

Bordin (2016), também desenvolve um framework que utiliza as ontologias e as 

redes sociais como ferramentas da Engenharia do Conhecimento para propor solução na 

análise de rede colaboração, no caso da colaboração científica entre pesquisadores.  
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Em Nazário (2015), encontra-se um modelo de conhecimento proposto, baseado em 

ontologia e na qualidade de contexto aplicada em ambientes ubíquos. O trabalho também 

apresenta aplicação como solução em domicílios assistidos, sendo uma área relacionada com 

emergências.  

Finalmente, Speroni (2016) desenvolve a proposta de um framework suportado por 

dados ligados (LOD) que enfatiza abordagens da web semântica com enfoque na integração 

de dados e sua representação que se origina nas ontologias.  

O presente trabalho se diferencia dos anteriores na área da Engenharia do 

Conhecimento do PPGEGC, por estar propondo um ambiente de uso da solução para um 

problema específico como a pandemia de COVID-19, além de ter um enfoque na integração 

das múltiplas fontes de dados em um conjunto descritivo do seu contexto, agregando redes 

sociais, e contribuindo assim, com a sua representação do conhecimento e integração de 

dados.  

 

1.5  ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A abordagem metodológica geral da tese adota o paradigma científico da Design 

Science Research (DSR), conforme uma evolução metodológica relativamente recente da 

ciência, a partir de autores como: March e Smith (1995), Hevner et al. (2004), Peffers et al. 

(2007), Kuechler e Vaishnavi (2008), Gregor e Hevner (2013), dentre outros. 

Assim, a pesquisa científica pode ser classificada como do tipo tecnológica, 

conforme Simon (1969,1996), Romme (2003), Van Aken (2004) e Manson (2006), Cupani 

(2006), Vaishnavi e Kuechler (2009), e Cağdaş e Stubkjær (2011). 

Portanto, a DSR é a base metodológica geral da tese, sendo a referência para as 

atividades de pesquisa científica, tendo como complemento integrado de metodologias dentro 

do seu processo. Outra metodologia foi incorporada à DSR para consolidar o presente 

trabalho, sendo a Metodologia NeOn para desenvolvimento de ontologias. Os detalhes de 

aplicação da metodologia científica são detalhados no Capítulo 3. 
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1.6  ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

O presente trabalho foi organizado em sete capítulos, sendo o primeiro dedicado à 

introdução da pesquisa, com a exposição de seus objetivos e da relevância da pesquisa, em um 

âmbito geral e na aderência ao Programa de Pesquisa (PPGEGC). 

No segundo capítulo é apresentada a fundamentação teórica descrevendo os aspectos 

relevantes sobre a revisão da literatura científica e sobre os principais conceitos dos temas 

levantados na pesquisa, como: Sistemas de Desastres e Emergências, Sistemas de Contexto 

(context-aware systems), e sobre ferramentas da Engenharia do Conhecimento como: a 

análise de redes sociais e as ontologias.  

O terceiro capítulo apresenta a metodologia de pesquisa com seus aspectos definidos 

através do paradigma da Design Science Research (DSR) e do apoio da metodologia NeOn 

para atingir os objetivos de desenvolvimento da pesquisa. 

No quarto capítulo o Modelo de Ontologia baseado em contexto para a coordenação 

da resposta à COVID-19 é proposto pelo presente trabalho e apresentado, descrevendo suas 

principais características e etapas de desenvolvimento.  

O quinto capítulo descreve a verificação do modelo de ontologia de contexto 

proposto, sendo utilizados dados reais obtidos pela extração de dados da pesquisa sobre 

COVID-19, no âmbito do Governo Federal e no Estado de Santa Catarina. Além disso, foram 

realizados experimentos de validação da extração e uso de datasets de redes sociais, baseadas 

em competências, como o LinkedIn.   

Por fim, o sexto capítulo apresenta as conclusões e as perspectivas sobre os trabalhos 

futuros e o sétimo, as referências bibliográficas. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Arksey e O´Malley (2005), não existe um único “tipo ideal” de revisão da 

literatura, mas sim métodos de revisão que oferecem um conjunto de ferramentas que os 

pesquisadores precisam usar adequadamente, de acordo com os objetivos pretendidos. 

A base metodológica da fundamentação teórica do presente trabalho faz uso de três 

tipos diferentes de revisões da literatura científica, sendo estas:  

1. Revisão Narrativa, ou tradicional, sendo de caráter exploratório sobre os 

conceitos da temática dos DEMS e suas tecnologias pesquisadas pela literatura 

internacional. Esta revisão visa prestar suporte teórico e de conceitos para a 

revisão de Escopo sobre as tecnologias relacionadas para a resposta a desastres e 

emergências com uso de sistemas móveis (mobile); 

2. Revisão da literatura de escopo, baseada na metodologia da revisão do tipo 

Escopo (scoping review) para mapear plataformas tecnológicas da literatura 

científica, publicadas na base de dados IEEE. A revisão de escopo permite 

identificar as categorias analíticas principais para o entendimento do estado da 

arte das pesquisas em DEMS com uso de sistemas móveis (mobile) e tecnologias 

associadas; 

3. Revisão da literatura sistemática, focada na pergunta de pesquisa como uma 

revisão sistemática da literatura tendo como bases o problema de pesquisa e o 

desenvolvimento da solução, em um modelo de ontologia proposto pelo presente 

trabalho. 

Armstrong et al. (2011), apresenta no Quadro 2 uma comparação entre as 

metodologias de revisão sistemática e de escopo, todas sendo utilizadas como metodologias 

de fundamentação teórica desta pesquisa em etapas especificadas pela metodologia da 

pesquisa, conforme detalhado no Capítulo 3. Metodologia de Pesquisa.  

Quadro 2 - Comparação entre as metodologias de revisão sistemática e de escopo. 
Revisão Sistemática Revisão de Escopo 

Questão de pesquisa focada com parâmetros 
estreitos 

Questões de pesquisa frequentemente amplas 

Critérios de inclusão/exclusão geralmente 
definidos no início 

Inclusão/exclusão pode ser desenvolvida post 
hoc 

Filtros de qualidade frequentemente 
aplicados 

Qualidade não é uma prioridade inicial 

Extração detalhada de dados Pode ou não envolver extração de dados 

Síntese qualitativa frequentemente realizada 
Síntese mais qualitativa e tipicamente não 
quantitativa 
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Avalizar formalmente a qualidade dos 
estudos e gerar uma conclusão relacionada à 
questão de pesquisa focada 

Usado para identificar parâmetros e lacunas em um 
corpo de literatura 

Fonte: Armstrong et al. (2011). 
 

A revisão de escopo orienta a pesquisa inicial sobre o domínio DEMS, sendo uma 

etapa de pesquisa mais ampla, como um levantamento inicial dos principais tópicos dentro do 

tema. A revisão sistemática é utilizada dentro da etapa mais focada da pesquisa que atende a 

pergunta de pesquisa, buscando trabalhos de referência para o desenvolvimento da solução em 

modelos de ontologias de contexto para a coordenação de desastres e emergências.   

A revisão de escopo e seus detalhes são apresentados na seção 2.2, que desenvolve a 

revisão de escopo do tema DEMS e seus principais tópicos para consideração no presente 

trabalho. A revisão sistemática é descrita na seção 2.5.3 Revisão Sistemática. Ambas revisões 

fazem parte de uma mesma metodologia científica aplicada integralmente no trabalho pela 

DSR, conforme explanado no capítulo 3.  

 

2.1  REVISÃO DO TEMA 

 

A revisão do tema sobre Sistemas de Gerenciamento em Desastres e Emergências 

(Disasters and Emergency Management Systems – DEMS) tem como base a “scoping review” 

(“estudo de escopo”, ou “revisão de escopo”), que foi o método científico elegido para o 

presente trabalho no desenvolvimento da revisão do tema com o estudo de aplicações 

relatadas em publicações científicas da base de dados IEEE. Este estudo se concentrou 

incialmente em levantar DEMS´s na reconhecida base de dados tecnológica IEEE para 

identificar pesquisas relacionadas aos Desastres e Emergências com uso de sistemas móveis 

(mobile), identificando casos que possam criar categorias analíticas de interesse para o 

presente trabalho.  

A revisão de escopo pode ser aqui definida como o método inicial utilizado para o 

desenvolvimento do domínio de conhecimento que trata os desastres e emergências na 

pesquisa internacional sobre os DEMS (“Disasters and Emergency Management Systems”), 

ou seja, os “sistemas de gerenciamento de desastres e emergências”. 

Assim, na etapa inicial de fundamentação teórica do presente trabalho, a metodologia 

e os resultados obtidos na revisão de escopo são apresentados na seção 2.2, a revisão de 

escopo que foi realizada com o objetivo de mapear o conhecimento relativo às tecnologias 
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envolvidas e as intervenções de resposta positiva na coordenação da resposta em desastres e 

emergências, consolidando-se em princípios de projeto (Design Principles). Nas seções: 2.3 

Princípios de Projeto para Coordenação da Resposta a Desastres e Emergências, e; 2.4 

Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências. Conforme identificado na presente 

pesquisa, as ontologias para coordenação de desastres e emergências ainda é um campo pouco 

explorado e relacionado com diferentes áreas de conhecimento.  A segunda etapa da 

fundamentação teórica na seção 2.4 apresenta uma revisão narrativa em diferentes fontes de 

bases de dados sobre o tema dos Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências (ou 

pela sigla DEMS, em inglês). 

Posteriormente os termos originados do mapeamento da revisão de escopo realizada 

na primeira etapa, foram utilizados para realizar buscas nas bases de dados para a revisão 

sistemática da seção 2.5.3, sendo elas: IEEE, Scopus e a Web of Science (WoS). Os trabalhos 

selecionados na revisão sistemática identificaram as referências bibliográficas de interesse 

para o modelo de ontologia proposto no presente trabalho. 

 

2.2  REVISÃO DE ESCOPO 

 

A revisão da literatura de escopo sobre DEMS buscou caracterizar os estudos por 

meio de uma leitura completa das publicações escolhidas segundo os critérios de inclusão e 

exclusão, identificando os principais termos e definições, suas características e os sistemas 

sugeridos nas pesquisas internacionais escolhidas, principalmente enfocando os frameworks 

tecnológicos utilizados. 

Portanto, a estratégia de busca definiu a seleção de palavras-chave com a lógica de 

relação entre elas, que exigiu um esforço de identificação de palavras, termos correlatos ou 

associados que possam criar uma amplitude de busca da pesquisa, identificando trabalhos 

publicados em congressos e journals sobre as tecnologias usadas em desastres e emergências.  

Por ser uma pesquisa de levantamento científico na literatura internacional sobre este 

entendimento dos DEMS, ou seja, das tecnologias utilizadas em desastres e emergências, 

foram utilizados apenas termos na língua inglesa para a busca na base de dados da IEEE 

(Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) e seus parceiros de publicação. A 

IEEExplore é a base de dados digital para descoberta de conteúdo científico e técnico 

publicados (DRESCH et al 2015). Por ser uma das bases técnicas de engenharia mais 
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expressivas internacionalmente, pode-se ter uma fonte adequada para a busca das pesquisas de 

engenharia na área de sistemas de gerenciamento de desastres e emergências (DEMS).  

Este termo foi adotado no presente trabalho a partir da conceituação desenvolvida em 

Moore (2008) e o problema científico da multidisciplinaridade do tema, constituindo-se em 

diversas abordagens e termos utilizados pelos autores na literatura, além da diversidade de 

plataformas tecnológicas possíveis de desenvolvimento. 

Por exemplo, na revisão da literatura, inicialmente são identificados dois grandes 

grupos de temas bem estabelecidos, como palavras-chave: “disasters” e “emergency”, com 

suas possíveis variações de busca. No entanto, com a leitura preliminar dos trabalhos na área, 

encontram-se na literatura muitos outros sinônimos para Gerenciamento de Desastres e 

Emergências (DEM em inglês), como: 

1. Gerenciamento de Crises (Crisis Management, em inglês) (NOORI et al, 2016;. 

SALFINGER et al, 2015; BIRREGAH et al, 2012;. CARTER et al, 2014);  

2. Gestão de Desastres (Disasters Management) (MURPHY, 2016; ZHENG et al, 

2016; BESALEVA; WEAVER, 2016; RAUNIYAR, 2016; TANHA et al, 2016; 

REGINA et al, 2016; ASIMAKOPOULOU et al, 2011); 

3. Gerenciamento de Emergência (Emergency Management) (FAN;  

ZLATANOVA, 2010; PISCITELLO et al, 2015; MITRA et al, 2014; 

HAGHIGHI et al, 2010; LUNA; PENNOCK, 2015); 

4. Resposta a Desastres (Disasters Response) (VIEWEG; HODGES, 2014; 

LAPLANTE et al, 2016; GHAFOOR et al. 2014; SADHU et al, 2017; VIDAN; 

HOGAN, 2010); 

5. Resposta de Emergência (Emergency Response) (UHR et al, 2008; 

VIVACQUA; BORGES, 2011; HASSANEIN et al, 2016; DE ROLT et al, 2017; 

AVVENUTI et al., 2016); 

6. Informática de Crises (Crisis Informatics) (HAGAR, 2010; TAN et al, 2017), e; 

7. Segurança Pública (Public Safety) (BALDINI et al, 2014; LEE et al, 2017; 

CHOI et al, 2017; SHIN et al, 2017; JEDIDI et al, 2017; YANG et al, 2017; 

CARLÀ et al, 2016). Esta última está mais relacionada com a infraestrutura de 

sistemas de comunicação para as aplicações em desastres e emergências. 

Assim, a Informática de Crises (Crisis Informatics) (HAGAR, 2010; TAN et al, 

2017) é definida como a interconexão de pessoas, organizações, informações e tecnologia 

durante as crises. A Informática geralmente se relaciona com o desenvolvimento de novos 
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usos para tecnologia da informação e se concentra em como as pessoas transformam a 

tecnologia e como a tecnologia transforma as pessoas.  

Neste sentido, dois movimentos importantes nas comunicações deram origem à 

informática de crise: (1) a mudança de uma abordagem de cima para baixo para uma interação 

de baixo para cima, e; (2) o crescimento de capacidades sócio-móveis. A crescente 

interconectividade de nossa sociedade desafia a disseminação tradicional e unidirecional das 

comunicações de desastres (TAN et al, 2017). 

Dessa forma, a escolha das palavras-chave da busca sistemática desta revisão de 

escopo da literatura, utilizou-se dos seguintes termos: (1) emergency; (2) disaster; (3) mobile; 

(4) smartphone. 

De acordo com a estratégia de busca, definiu-se a seleção de palavras-chave com a 

lógica de relação entre elas, que exigiu um esforço de identificação de palavras, termos 

correlatos ou associados que possam criar uma amplitude de busca da pesquisa, identificando 

trabalhos que apresentem relatos do desenvolvimento de projetos ou uso de tecnologias de 

emergências e desastres.  

Por ser uma pesquisa de levantamento científico na literatura internacional são 

utilizados apenas termos na língua inglesa para a busca na reconhecida base de dados: a IEEE 

(IEEExplore). A partir dos grupos de palavras identificadas foram associadas outras variações 

de termos relacionados. Com essa estratégia definida elaborou-se a string de busca que 

relaciona o conjunto de palavras-chave. 

A string foi definida para a busca na base de dados IEEExplore sobre os termos no 

campo de "Author Keywords", pela interface Command Search. Esta string é descrita, abaixo:  

 

("Author Keywords": emergenc* OR "Author Keywords": disaster) AND ("Author 

Keywords": mobile OR "Author Keywords": smartphone) 

 

 A busca objetivou obter uma quantidade de trabalhos publicados entre o período de 

2014 a 2019, em journals e na grey literature de congressos e eventos com a busca descrita. 

Estes trabalhos foram obtidos e atualizados em uma busca final na base IEEE, em 27 de julho 

de 2020, conforme os termos relacionados aos DEMS. 

Dessa forma, numa primeira etapa de busca foi formada uma base de referência de 

143 artigos, como a quantidade de resultados de artigos encontrados de acordo com a 

estratégia de busca definida. O que se destaca em uma primeira analise da busca de escopo na 
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literatura é a quantidade relevante de trabalhos de tecnologia com diversas aplicações nas 

áreas de desastres e emergências, conforme identificado nesta pesquisa de escopo.  

Foram excluídos estudos que não apresentem o relato de pesquisas tecnológicas 

relacionadas com o tema de Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências (DEMS). 

Conforme este protocolo foram excluídos todos os estudos cujos títulos, palavras-chaves, ou 

resumos não mencionem a apresentação de algum tipo de pesquisa em tecnologias de 

gerenciamento em desastres e emergências, por este critério foram excluídos 87 (oitenta e 

sete) trabalhos. 

A seleção dos estudos pelos critérios de inclusão enfocou a literatura de 56 

(cinquenta e seis) trabalhos obtidos, tendo como temática a análise crítica dos estudos que 

relatam a utilização de tecnologias ubíquas (mobile technologies, web, IoT, etc.), em projetos 

de tecnologias sobre o gerenciamento de desastres ou emergências. Sendo aceitos somente 

artigos, com revisões por pares. A partir de uma escolha de seleção dos títulos mais 

relevantes, seguidas das leituras de abstracts, estes trabalhos foram lidos e pesquisados sobre 

a relevância e atualidade de pesquisas serem referências deste período analisado, totalizando 

um conjunto de 7 (sete) artigos. 

A partir da seleção dos artigos pelos critérios de inclusão foi realizado um 

refinamento da leitura integral destes sete trabalhos restantes escolhidos para identificar os 

princípios de projeto (Design Principles) da presente pesquisa, sendo que os critérios de 

inclusão adotados foram: com presença de projetos e tecnologias relacionadas com o 

gerenciamento de desastres e emergências e uso de tecnologias ubíquas. A Figura 5, apresenta 

o fluxo da seleção de artigos: 
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Figura 5 - Fluxo da seleção de artigos. 

 
Fonte: o Autor. 

 

O total de trabalhos selecionados para a atual revisão de escopo da literatura utilizou, 

portanto, 7 (sete) artigos como síntese de trabalhos na revisão em DEMS para leitura 

completa e servirem de referência sobre o estado-da-arte da produção científica atual em 

Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências (DEMS) e suas tecnologias ubíquas 

relacionadas: (BESALEVA; WEAVER, 2016), (JING; LI; WANG, 2014), (KOUMIDIS et al, 

2015), (MIYAZAKI et al, 2017), (LU et al, 2017), (DE ROLT et al, 2017), (ZHENG et al, 

2016). 

Quanto ao Risco de viés de cada estudo, segundo Dresch et al. (2015) a preocupação 

com a minimização de viés deve estar presente desde a estratégia de busca, a começar pela 

definição dos termos de busca. Dessa forma, como recomendado, na seleção de palavras-

chave são incluídas variações dos termos principais, que neste trabalho, estão presentes em 

conjunto na revisão da literatura sobre tecnologias usadas em desastres e emergências. 

 

2.3  PRINCÍPIOS DE PROJETO PARA COORDENAÇÃO DA RESPOSTA A 

DESASTRES E EMERGÊNCIAS 

 

Os princípios de projeto (Design Principles) são o resultado da revisão de escopo 

sobre tópicos principais de DEMS.  
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A partir da revisão de escopo (Scoping Review), foi possível sintetizar os principais 

elementos que compõem na literatura científica os conceitos principais da área em relação ao 

problema da pesquisa relacionado aos Sistemas de Gerenciamento de Desastres e 

Emergências (DEMS). Os conceitos principais para princípios de projeto (Design Principles) 

foram estabelecidos segundo um conjunto de trabalhos e autores que representam o 

entendimento das publicações realizadas durante o período de tempo de interesse para 

mapeamento na revisão de escopo, entre os anos de 2014 e 2017. 

Os conceitos desenvolvidos de Design Principles no presente trabalho de pesquisa, 

são: (1) Context-Aware Systems; (2) Contexto na Coordenação da Resposta em Desastres e 

Emergências; (3) Ontologias de Contexto; (4) Ontologias de Desastres e Emergências; (5) 

Competências na Coordenação da Resposta em Desastres e Emergências; e (6) Análise de 

Redes Sociais (ARS) na Gestão por Competências. 

A revisão de escopo (“Scoping Review”) foi realizada a partir da literatura 

internacional da área sobre Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências (DEMS, 

em inglês). A revisão de escopo posiciona a importância dos sistemas de context-aware na 

coordenação da resposta às emergências (dentre outras funções). Além disso, identificou-se 

gap das pesquisas sobre o uso das competências na resposta com dados das redes sociais, 

dentre outras possíveis fontes de contexto. 

Dessa forma, a Figura 6 apresenta, um resumo do estado-da-arte da pesquisa sobre 

DEMS realizada no presente trabalho e de enfoque similar de levantamento em conjunto com 

várias revisões da literatura encontradas na busca sobre as atuais DEMS com aplicações 

móveis ou na Web. 

Por exemplo, Tan et al (2017) apresenta uma pesquisa sobre os propósitos dos 

aplicativos construídos para fins de desastre. Esses aplicativos móveis com finalidade 

específica para desastres geralmente têm uma matriz de vários recursos, no entanto, os 

aplicativos geralmente atendem a um objetivo principal. Os propósitos dos aplicativos giram 

em torno de operações e atividades que surgem quando ocorrem desastres. Esta revisão de 

Tan et al (2017) encontrou cinco propósitos para aplicativos criados para desastres: (1) 

crowdsourcing, (2) colaboração, (3) disseminação de alertas e informações, (4) intercalação 

de informações e (5) notificação gerada pelo usuário durante desastres. 

Na Figura 6, estão resumidos os resultados da presente revisão da literatura de 

escopo com sete artigos avaliados e a escolha de mais três artigos provindos da escolha pela 
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revisão narrativa. Estes três trabalhos, são os seguintes: (SADHU et al, 2017), (FOSCHINI et 

al, 2016) e (DE ROLT et al, 2016).  

Desta forma, um total de 10 (dez) trabalhos foram analisados enfocando a busca e 

análise de projetos relacionados com aplicativos móveis (computação ubíqua) em desastres e 

emergências, destacando suas comparações na identificação das características adotadas nas 

categorias identificadas nos sistemas de gerenciamento de desastres e emergências (DEMS). 

Destacam-se os pontos de interesse nesta pesquisa de doutorado: (1) Como enfoque do 

problema de gestão no gerenciamento de desastres, a coordenação dos esforços de assistência 

na fase de resposta; (2) Como princípio de projeto (design principle) os chamados “context-

aware systems”, e; (3) Como tecnologias de desenvolvimento de ferramentas para aquisição, 

processamento, integração e visualização de dados, as redes sociais e as ontologias. 

Figura 6 - Trabalhos analisados pela revisão de escopo. 

 
Fonte: o Autor. 

 

As principais categorias de comparação que emergem das pesquisas internacionais 

levantadas na revisão de escopo e narrativa, enfocando nos trabalhos com aplicativos móveis 

ou Web, são: (1) Gerenciamento (Management) que inclui os diversos sistemas direcionados 

para as fases de desastres, sendo as quatro principais: Mitigação (Mitigation), Preparação 

(Preparedness), Resposta (Response) e Recuperação (Recovery). (2) Princípios de Projeto 

(Design Principles) que incluem as questões mais gerais (categorias de investigação) que 
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agruparam os trabalhos selecionados na literatura: sistemas de Grande Escala e outros casos 

de desenvolvimento (Large-scale & Case deployment), Envolvendo e Incentivando, Sistemas 

de Consciência de Contexto (Context-aware Systems) e Privacidade (Privacy). (3) 

Tecnologias de Desenvolvimento (Deployment Technologies) utilizadas para nos campos de 

comunicação, de Coleta, Processamento e Visualização de dados (Data Gathering, 

Processing and Visualization) e a Integração entre o Mundo Físico e Virtual (Linking Virtual 

& Physical Worlds). 

Para o desenvolvimento foram selecionados 10 (dez) sistemas móveis para desastres 

e emergências desenvolvidos na atualidade, em publicações entre os anos de 2014 e 2017. 

Assim, a partir da Figura 6, pode-se visualizar a comparação destes dez sistemas móveis para 

desastres e emergências, sendo estes: 

1. Sky Guard (JING; LI; WANG, 2014); 

2. COLLEGA middleware (DE ROLT et al, 2016, DE ROLT et al, 2017); 

3. Rescue Wings (ZHENG et al, 2016); 

4. Crowd Help (BESALEVA; WEAVER, 2016); 

5. Argus (SADHU et al, 2017); 

6. ProximAid (KOUMIDIS et al, 2015); 

7. RETCOWER (FOSCHINI et al, 2016); 

8. iSafe (BALLESTEROS et al, 2014); 

9. Team Phone (LU et al, 2017); 

10. RIM (MIYAZAKI et al, 2017). 

Esta comparação abrange uma estrutura lógica de categorias de diversos aspectos 

relevantes. Os resultados das características analisadas de cada sistema pode fornecer uma 

visão geral sobre o estado-da-arte do desenvolvimento de DEMS. É importante explicar uma 

consideração, de que não foi enfatizado no presente trabalho esgotar um número completo de 

projetos de DEMS na literatura atual, porque de fato existe um grande número deles em 

desenvolvimento atualmente. Isto pode ser observado em diversas revisões da literatura como 

em IBRAHIM et al, 2016; HRISTIDIS, 2010; FRAUSTINO, 2012; WHITTAKER et al, 

2015; LI, 2011; LI et al, 2017; BALDINI et al, 2014 UHR et al, 2008; GHAFOOR et al. 

2014; SALFINGER et al, 2015; WANG et al, 2016; PAVKOVIĆ; MILENKOVIĆ, 2014; 

GEUMPANA et al 2015, NAZER, 2017; WALSH, 2009; GALLARDO et al, 2015; TAN et 

al, 2017. 
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Em vez disto, enfoca-se na análise completa de um número menor de projetos (dez 

sistemas) que podem ser comparados para demonstrar o uso das diversas tecnologias e 

princípios de projeto das pesquisas internacionais utilizados nesta pesquisa de doutorado. 

De fato, esta literatura cobre uma área maior de soluções para DEMS (por exemplo, 

sistemas baseados na Web) não apenas relacionados a sistemas móveis e tecnologias ubíquas. 

Assim, apesar das limitações descritas pretende-se expandir a compreensão dos sistemas para 

DEMS em aplicações móveis e compreender as características gerais da maioria dos projetos 

para estabelecer os princípios de projeto (Design Principles) utilizados nesta pesquisa. Ou 

seja, outros princípios de projeto podem fazer parte de uma pesquisa mais ampla com 

preocupações diferentes de desenvolvimento das soluções no conjunto de DEMS.  

Esta estratégia de redução permitiu levantar um quadro mais específico de soluções 

para gestão, formando princípios de projeto e identificando tecnologias utilizadas para atuar 

na solução das demandas desta complexa área. Desta forma, pretende-se cobrir os tópicos 

mais importantes identificando potenciais lacunas e oportunidades para esta pesquisa.  

Portanto, pode-se antecipar que o resultado mais importante para esta revisão de 

escopo DEMS, em geral, são os sistemas orientados para a fase de Resposta do DEMS, 

apenas um deles iSafe (BALLESTEROS et al, 2014) atua nas fases de Mitigação e 

Preparação.  

Estas características da fase de resposta podem são bem descritas em diversas 

publicações, como em Maryam et al (2016), Li et al (2017), Ibrahim et al (2016). Em outras 

palavras, a maioria das soluções da encontradas nesta revisão são sistemas projetados como 

soluções em diversos aspectos dos Sistemas de Resposta de Emergência, indicando também, 

que existem grandes oportunidades de inovação em outras fases do ciclo DEMS. 

Outro resultado que pode ser explicado é um agrupamento de soluções do ponto de 

vista de comunicação na classe de tecnologias de implantação. Podemos encontrar soluções 

que apenas fornecem aplicativos móveis com funcionalidades para as fases de desastre e 

gerenciamento de emergência, outras que podem fornecer solução para infraestrutura de rede 

sem fio (D2D, DTN, WiFi direto, etc), mais relacionados com as publicações de "public 

safety". 

Com uma visão mais próxima dos sistemas analisados na Figura 8, estão sintetizadas 

as categorias e características relevantes para entre os dez sistemas comparados.  

Pode-se resumir que: (1) o Sky Guard (JING; LI, 2014) é um sistema de resposta 

móvel a desastres consciente do contexto que usa aplicativo cliente móvel para capturar uma 
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variedade de usuários contextos e usos, módulos de servidor para analisar esses contextos, a 

fim de fornecer as melhores instruções personalizadas para cada usuário em um formato de 

apresentação adequado para o dispositivo móvel; (2) O middleware COLLEGA (Assistente de 

Grupo Colaborativo de Grupo de Emergência) (DE ROLT et al, 2016;  DE ROLT et al, 2017) 

é um sistema para lidar com situações de emergência a qualquer hora e em qualquer lugar. O 

COLLEGA oferece funcionalidades abrangentes de gerenciamento para dar suporte a 

assistência imediata em situações de emergência, criando Redes de Resposta Comunitária 

(CCRNs) baseadas em Competência móveis. A criação/gerenciamento de CCRNs móveis 

para cenários de emergência exige a abordagem de vários sistemas técnicos, desde a criação 

dinâmica de comunidades adequadas de ajudantes, dependendo da plena consciência da 

correta e correta caracterização da situação atual de desastre/emergência até a escolha dos 

respondentes mais apropriados para tarefas; (3) o Rescue Wings (ZHENG et al, 2016) é um 

sistema orientado a serviços para ajudar pacientes e resgatadores em operações de resgate de 

desastres. É constituído por uma população de servidores para se comunicar com os usuários 

clientes, um conjunto de serviços internos de suporte inteligente e vários invólucros para 

acessar os serviços públicos. Desde meados de 2012, o projeto participou de vários exercícios 

de resgate e testou o efeito de Rescue Wings no suporte de resgate. A primeira aplicação no 

mundo real do Rescue Wings foi o 2013 Ya 'um terremoto na província de Sichuan, na China. 

Durante a operação de resgate, havia mais de quatrocentos dispositivos móveis conectados 

aos servidores do Rescue Wings, cerca de 32.000 solicitações de serviço foram processadas e 

pelo menos 58.000 mensagens foram produzidas, transmitidas e utilizadas para ajudar as 

pessoas atingidas e apoiar os profissionais de resposta; (4) O Crowd Help (BESALEVA e 

WEAVER, 2016) é um aplicativo móvel versátil que coleta feedback direto de seus usuários 

sobre sua condição médica, em combinação com dados provenientes de sensores em 

dispositivos inteligentes (por exemplo, smartphones, tablets) e deve ser usado para permitir 

resposta de profissionais de emergência a eventos devastadores. O projeto Crowd Help é 

baseado na ideia de que sua funcionalidade depende da coleta da “sabedoria da multidão” em 

situações de emergência. Foi desenvolvido em colaboração com especialistas em atendimento 

de emergência e médicos com experiência em grandes desastres naturais, como o terremoto 

de 2010 no Haiti; (5) o Argus (SADHU et al, 2017) é um aplicativo móvel para coleta de 

dados cooperativos para construir imagens de mapeamento 3D do cenário de desastre usando 

pessoas presentes ao redor da zona de incidentes para facilitar as operações de resgate. O 

sistema utiliza esta informação valiosa vinda diretamente dos observadores e também fornece 



48 

 

uma estrutura básica na qual tanto os drones quanto os humanos podem colaborativamente 

trabalhar para fornecer informações valiosas e refinadas às autoridades de resgate; (6) 

ProximAid (KOUMIDIS et al, 2015) é uma nova solução de rede ad hoc que é 

propositalmente projetada para operar em eletrônicos de consumo, como smartphones, tablets 

e laptops que suportam o padrão WiFi-Direct para restabelecer comunicações móveis em 

ambientes de desastres; (7) RETCOWER (FOSCHINI et al, 2016) é uma nova infra-estrutura 

de distribuição de dados de contexto (CDDI), chamada de Middleware para Divulgação de 

Dados de Resposta a Emergências (RETCOWER) Confiável, Eficiente e Confiável. O sistema 

proposto utiliza o conceito de Redes de Resposta da Comunidade (CRNs), agregando 

respondentes e residentes (em proximidade física), que é um Princípio de Projeto emergente e 

crucial para as plataformas de gestão de desastres e emergências; (8) o iSafe 

(BALLESTEROS et al, 2014)  é um aplicativo Android e um plug-in de navegador que 

visualiza os níveis de segurança de locais visitados e navegou por locais geo-sociais, bem 

como um algoritmo de preservação de privacidade para computação instantâneos de 

segurança de dispositivos móveis co-localizados, bem como geo-social usuários de rede; (9) 

O Team Phone (LU et al, 2017) é um sistema para recuperação de desastres baseado em 

smartphones, que fornece comunicação de dados contínua através de vários tipos diferentes de 

redes e facilita as operações de resgate para sobreviventes presos; e (10) o sistema RIM 

(MIYAZAKI et al, 2017) - o gerenciamento de informações resilientes foi projetado para um 

ambiente isolado da rede após desastres. Usando esse sistema, as pessoas podem gerenciar e 

compartilhar vários tipos de informações, incluindo informações médicas, informações de 

área e mapa danificadas e informações de oferta/demanda. Um sistema RIM é realizado em 

um ambiente de rede WiFi estabelecido local e rapidamente. Assim, o sistema RIM pode 

funcionar mesmo se as infraestruturas de rede de Internet e de comunicação entrarem em 

colapso. Um protótipo do sistema RIM foi desenvolvido e a viabilidade de todas as funções 

foi confirmada. 

Como conclusão desta análise as evidências obtidas pela literatura indicam que os 

dados e as relações devem ser visualizados e representados da maneira mais adequada e 

apropriada possível. Segue-se que cada representação deve ligar uma única expressão a um 

único significado como se preconiza utilizando a linguagem Resource Description 

Framework (RDF) (UZDANAVICIUTE; BUTLERIS, 2011). Uma ontologia fornece o nome 

e a descrição das entidades específicas do domínio usando predicados que representam 

relacionamentos entre essas entidades, ou seja, espaço-temporal e contexto. A ontologia 
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fornece um vocabulário para representar e comunicar o conhecimento do domínio do 

contexto, juntamente com um conjunto de relações que contêm os termos do vocabulário em 

um nível conceitual (KLEINROCK, 1996). 

Por outro lado, segundo Montanari et al (2006),  dois princípios devem orientar a 

concepção e o desenvolvimento de soluções de um middleware de contexto, eficazes para 

assistência a qualquer momento e em qualquer lugar às pessoas em desastres: grupos e 

context-awareness. A Consciência de Contexto ou Context-awareness é uma propriedade 

alcançada pelos chamados Context-aware Systems. 

Nesse sentido, as necessidades de grupos são amplamente desenvolvidas com o uso 

de redes sociais e da Análise de Redes Sociais (ARS). Na abordagem adotada, a formação de 

grupos é realizada a partir de dados sobre competências são obtidos em redes sociais, sendo 

de interesse para a formação de equipes em redes sociais na coordenação a desastres e 

emergências. 

Portanto, os conceitos desenvolvidos de Design Principles na pesquisa, são 

apresentados por uma revisão narrativa, apresentando mais detalhes nas próximas seções do 

capítulo 2.4 Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências e suas seções seguintes: 

2.4.1 As Fases da Gestão de Desastres; 2.4.2 Desafios em Sistemas de Gestão de Desastres; 

2.4.3 Context-aware Systems; 2.4.4 As Competências na Coordenação da Resposta a 

Desastres, e; 2.4.5 Análise de Redes Sociais (ARS) na Gestão por Competências. 

 

2.4  SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE DESASTRES E EMERGÊNCIAS 

 

Nas próximas seções são apresentados os detalhes da revisão do tema narrativa e os 

assuntos relacionados a partir da revisão de escopo. Estes conceitos obtidos na revisão de 

escopo orientam a definição dos conceitos basilares da presente pesquisa e que sintetizam as 

categorias analíticas utilizados nesta etapa do trabalho.  

Através de uma revisão narrativa da literatura internacional identificam-se os termos 

essenciais (constructos conceituais), que podem ser visualizados no Quadro 3, abaixo: 

Quadro 3 - Termos essenciais 
Conceito Definição Autor 

 

 

Gerenciamento de 

“...é a organização, planejamento e aplicação de 

medidas de preparação, resposta e recuperação de 

desastres. O gerenciamento de emergências também 

 

 

(UN, 2016) 
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Desastres é usado, às vezes de forma intercambiável, com o 

termo gestão de desastres, particularmente no 

contexto de riscos biológicos e tecnológicos e para 

emergências de saúde". 

 

 

Resposta a Desastres e 

Emergências 

“...a fase de resposta a desastres está relacionada 

como uma terceira fase importante da gestão de 

desastres e emergências, que “põe em prática os 

planos concebidos durante a fase de preparação para 

restaurar a ordem, ajudar as pessoas afetadas e 

neutralizar os riscos mais imediatos (vida, saúde, 

propriedade e meio ambiente).”. 

 

 

(PAVKOVIĆ E 

MILENKOVIĆ, 

2014) 

Sistemas de 

Gerenciamento de 

Desastres e 

Emergências (Disasters 

and Emergency 

Management Systems - 

DEMS) 

 

 

“...são todos os tipos de sistemas que permitem 

gerenciar efetivamente um desastre ou uma situação 

de emergência”. 

 

 

 

(MOORE, 2008) 

 

 

Computação ubíqua 

“...é a integração entre mobilidade com sistemas e 

presença distribuída, em grande parte imperceptível, 

inteligente e altamente integrada aos computadores e 

suas aplicações para benefício dos usuários”. 

(MOREIRA, 

2011.apud 

NAZARIO, 2015) 

 

 

 

 

Contexto 

“...é um espaço quadri-dimensional composto de 

contexto computacional, contexto físico, contexto 

temporal e contexto do usuário. Dessa forma, o 

contexto também pode ser definido em múltiplas 

dimensões, como geográfica (por exemplo, dentro 

de uma área circular, ao longo de uma rua), temporal 

(por exemplo, em determinadas datas, durante 

determinadas horas), demográficos (por exemplo, 

idade, gênero), atividade do usuário (por exemplo, 

velocidade de movimento ausência de chamadas 

ativas, humor, hábitos)”. 

 

 

 

(CHEN E KOTZ 

2000 apud 

NAZARIO) 

Consciência do 

Contexto (Context-

awareness) 

“...a capacidade dos dispositivos de computação de 

detectar, interpretar e responder a aspectos do 

ambiente local de um usuário e dos próprios 

 

(PASCOE, 1998) 
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dispositivos de computação.” 

 

Ciclo de Vida do 

Contexto 

“O ciclo de vida do contexto é demarcado por seis 

eventos significativos como Aquisição de Contexto, 

Modelagem de Contexto, Raciocínio de Contexto, 

Distribuição de Contexto, Repositório de Contexto e 

Visualização de Contexto”. 

 

 

(LI et al, 2015) 

Fonte: o Autor. 
 

Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências (Disasters and Emergency 

Management Systems - DEMS) são todos os tipos de sistemas que permitem gerenciar 

efetivamente um desastre ou uma situação de emergência (MOORE, 2008). 

Um desastre pode ser descrito como uma ruptura na rotina da sociedade. Envolve 

níveis enormes de incerteza e complexidade.  

A incerteza surge quando há uma falta de informação sobre uma determinada 

situação, o que geralmente é um grande problema em caso de desastre ou emergência, 

certamente durante os estágios iniciais. Incerteza é a dúvida que existe e que pode bloquear ou 

ameaçar bloquear a ação (MOORE, 2008).  

Complexidade significa um alto número de variáveis (por exemplo, tipos de 

desastres, escalabilidade, questões de tempo e espaço, partes interessadas, diversidade de 

dados, etc.); processos e atividades de gestão; tipos de sistemas e funcionalidades; e 

tecnologias (por exemplo, sensores, redes sociais, GIS, plataformas móveis, infraestrutura 

sem fio, etc.) envolvidas para lidar com uma situação de crise. Ao mesmo tempo, devido à 

complexidade da questão e sua natureza interdisciplinar, as atividades de pesquisa são 

conduzidas esparsamente em diferentes domínios do conhecimento. Desastres apresentam 

extrema complexidade computacional. Matematicamente, um desastre se comporta como um 

sistema não linear que é sensível às condições iniciais e para o qual não existe uma solução 

ótima única. A complexidade computacional de um desastre é amplificada pela gama de 

escalas temporais e espaciais envolvidas, interdependências de partes interessadas, incerteza 

nos dados e como modelá-los, a extensão da infraestrutura crítica em risco, privacidade e 

preocupações de segurança (MURPHY, 2016). 

Uma emergência é uma situação que representa um risco imediato para a saúde, a 

vida e a propriedade humanas, o que requer intervenções urgentes para evitar seu 

agravamento. Essas intervenções são organizadas como um processo geralmente descrito em 

um plano de emergência. Neste processo, todos os indivíduos, grupos e comunidades 
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gerenciam emergências em um esforço para evitar ou reduzir o impacto de desastres (LIU et 

al, 2015). Tais condições aplicam o estresse em organizações públicas e privadas na sociedade 

e exigem uma reação imediata para salvar vidas e limitar baixas e danos (NOORI et al, 2016).  

A Gestão de Emergências deve fornecer suporte para as situações que precisam ser 

gerenciadas durante a crise, no entanto, muitas vezes são imprevisíveis, únicas e de dimensões 

de grande escala e, portanto, representam desafios sem precedentes para tais sistemas DEMS 

que suportam operadores humanos. 

Nesse sentido, analisando as definições da UNISDR (2009) e trabalhos relacionados 

na literatura como em Moore (2008), optou-se neste trabalho por utilizar o termo: “Sistemas 

de Gerenciamento de Desastres e Emergências” (ou em inglês, Disasters and Emergency 

Management Systems - DEMS); compreendendo todos os tipos de processos, sistemas e 

tecnologias envolvidos nas fases de gestão de desastres e emergências. 

Muitas vezes pensa-se que um DEMS é distinto e especializado na medida em que 

abrange comunicações, planos, procedimentos e sistemas de processamento. De fato, é muito 

mais amplo que isso. É o meio pelo qual uma organização identifica, reconhece e está em 

condições de realizar o que precisa ser feito.  

O propósito de um DEMS é capacitar uma sociedade organizada: (1) impedir que um 

desastre ou emergência em potencial se desenvolva em um desastre ou sistema de 

emergência, ou; (2) se isso não for possível, colocar o desastre ou emergência sob seu 

controle; e permitir que aqueles que têm responsabilidade por seu controle moldem o curso do 

desastre ou emergência por meio de suas ações e, assim, consigam uma solução aceitável e 

apropriada. Uma solução aceitável e apropriada é aquela que retorna a situação ao normal ou 

provoca uma nova normalidade, com o mínimo de perturbação para a organização e todos os 

envolvidos, tanto interna como externamente (MOORE, 2008). 

 

2.4.1  As Fases da Gestão de Desastres 

 

Na Gestão de Desastres são quatro fases predominantes, presente em diversos 

trabalhos na literatura, como identificado em (HASSE et al, 2018) e outros autores como 

VIVACQUA; BORGES, 2012; MOORE, 2008; ARAUJO;  BORGES, 2012; PAVKOVIĆ; 

MILENKOVIĆ, 2014; COVA, 1999; HARB; DELL’ACQUA, 2017; NAZER, 2017; LI et al, 

2017. 
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Em geral, as quatro principais fases formam um ciclo contendo: mitigação, 

preparação, resposta e recuperação. Outras variações são possíveis, como em (GEUMPANA 

et al, 2015). Conforme ilustra, a Figura 7. 

Figura 7 - Ciclos de Desastres e Emergências. 

 
Fonte: (GEUMPANA et al, 2015). 

 

Em geral, a fase de Mitigação, também chamada de Prevenção (por exemplo, 

(LUNA, 2015); NAZER, 2017), é a primeira fase para iniciar um processo de gerenciamento 

de desastres. No gerenciamento de emergências, essa fase vem bem antes de um desastre, ou 

mais apropriadamente "entre desastres" (se pensarmos em um ciclo), o objetivo maior é 

mitigar os efeitos dos desastres. Mitigação "envolve ações que são tomadas para eliminar ou 

reduzir o grau de risco à longo prazo para a vida humana e a propriedade de perigos" (COVA, 

1999). Como a palavra implica, a prevenção inclui as medidas destinadas a impedir a 

ocorrência de um desastre ou emergência. Embora seja impossível evitar a maioria dos 

desastres naturais, além daqueles que ocorrem através de algum ato deliberado, em teoria, 

deve ser possível evitar os causados por seres humanos. Mas a história mostrou que é 

impossível erradicar totalmente o que é muitas vezes referido como erro humano (MOORE, 

2008). Esta fase refere-se às políticas e atividades que visam reduzir a vulnerabilidade de uma 

população ou minimizar os efeitos nocivos de desastres futuros ou inevitáveis (VIVACQUA; 

BORGES, 2011). A mitigação compreende todas as ações destinadas a reduzir o impacto de 

desastres e emergências. Eles podem ser divididos em: medidas estruturais ou físicas, por ex. 

soluções de engenharia, fortalecimento de edifícios e construção de defesas contra 

inundações; e medidas não estruturais, por ex. controle do uso do solo, seguros, legislação e 

educação pública (MOORE, 2008). 

A preparação é a segunda fase do processo de gerenciamento de desastres. A fase de 

preparação não tem uma duração predefinida e pode começar vários anos antes do evento de 
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desastre previsto, culminando com a sua ocorrência real (ERDELJ et al, 2017). A preparação 

é uma fase contínua, que inclui atividades realizadas repetidamente antes da ocorrência de um 

desastre: ações para ampliar a capacidade de um grupo de responder com sucesso a 

emergências (VIVACQUA; BORGES, 2011). A fase de preparação detalha as ações exatas de 

comando e controle a serem executadas pelas agências de emergência responsáveis em 

resposta a uma situação desastrosa anterior (PAVKOVIĆ; MILENKOVIĆ, 2014). Também 

chamado de “Preparação” consiste nas medidas que podem ser tomadas para permitir que as 

organizações respondam rápida e efetivamente a um desastre ou emergência iminente ou real 

e se recuperem dele (MOORE, 2008). Envolve o Planejamento de Contingência, a melhor 

maneira de responder a um desastre, a fim de estar pronto para lidar com a situação de 

emergência. Isso geralmente leva ao treinamento de pessoal, ao planejamento de 

procedimentos de emergência ou a planos e cenários para simular situações de emergência.  

A informação necessária nesta fase tem a ver com as áreas em que as emergências 

podem acontecer, e há fontes disponíveis localmente para lidar com isso. Conhecer os bairros 

e as pessoas que vivem lá também é um passo importante nessa fase. O resultado desta fase é 

composto por conjuntos de planos e procedimentos para lidar com a emergência. Deve-se 

notar que esta fase é afetada pela anterior: se forem feitas alterações no bairro ou na fonte de 

emergência, novas análises terão que ser conduzidas, fazer novos planos e procedimentos 

(VIVACQUA; BORGES, 2011). O planejamento da comunidade também é realizado na fase 

de preparação. Nesse estágio, a infraestrutura de comunicação é construída e os 

procedimentos que devem ser seguidos após um desastre são definidos. Recursos, como 

comida, água, roupas e remédios, são armazenados em depósitos. A comunidade também é 

preparada por receber conscientização sobre perigos e ações (NAZER, 2017). 

Na fase de preparação, os dados são utilizados principalmente para ajudar a formular 

planos de resposta a emergências. Os gerentes de emergência ocupam um lugar central nesta 

fase, que é frequentemente caracterizada por tomadas de decisão urgentes e de missão crítica 

(COVA, 1999). Um plano de resposta viável deve ser capaz de realizar suas tarefas atribuídas 

sem exceder os recursos disponíveis (O´NEILL et al, 2014). 

A fase de resposta é indiscutivelmente a fase mais complexa e, portanto, a mais 

estudada. Algumas de suas características são: imprevisibilidade, velocidade dos eventos, 

número de pessoas envolvidas, tempos curtos de decisão e ação, indisponibilidade de 

recursos, incerteza sobre a situação, pressão e estresse sobre os envolvidos (VIVACQUA; 

BORGES, 2011). A resposta está relacionada como uma terceira fase importante da gestão de 
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desastres e emergências, que “põe em prática os planos concebidos durante a fase de 

preparação para restaurar a ordem, ajudar as pessoas afetadas e neutralizar os riscos mais 

imediatos (vida, saúde, propriedade e meio ambiente).” (PAVKOVIĆ; MILENKOVIĆ, 

2014). 

Esta fase visa salvar vidas e prevenir grandes perdas econômicas e problemas 

ambientais. Começa imediatamente após um evento ocorrer com impactos adversos em uma 

comunidade e termina quando a situação estiver estabilizada. Consiste, em princípio, em pôr 

em prática planos que tenham sido previamente desenvolvidos e exercidos (na fase de 

preparação) (VIVACQUA; BORGES, 2011). 

Os chamados sistemas de resposta a emergências (Emergency Response Systems --

ERS) resultaram da necessidade de um novo método para gerenciar incêndios florestais que se 

movem rapidamente no início dos anos 70. Naquela época, os gerentes de emergência 

enfrentavam vários problemas, como muitas pessoas relatando a um supervisor, falta de 

informações confiáveis e precisas sobre incidentes e comunicações inadequadas e 

incompatíveis (LIU et al, 2015). Este processo é em si um ciclo composto por alguns passos: 

a situação é compreendida e as decisões são tomadas; são realizadas as ações selecionadas, 

que afetam, juntamente com os eventos externos, o contexto situacional, isso gera a 

necessidade de atualizar informações sobre a emergência para que novas decisões possam ser 

tomadas (VIVACQUA; BORGES, 2011). 

Portanto, o conhecimento imediato do montante e do nível de danos presentes é de 

particular interesse para os esforços de ajuda humanitária e financeira. No entanto, 

normalmente, as informações necessárias relacionadas a danos são difíceis de obter a partir de 

fontes básicas, pois a coleta de dados in situ enfrenta desafios, incluindo limitações de tempo, 

acessibilidade da área e a segurança física dos avaliadores.  

A informação rápida e eficiente para as atividades de resposta após um desastre tem 

um grande impacto no número de fatalidades. O sensoriamento remoto fornecido por redes 

sociais (Twitter, Facebook, etc) e aplicativos móveis (por exemplo, crowdsensing) pode 

desempenhar um papel auxiliador na coleta de dados em situações de emergência, oferecendo 

visões sinópticas em tempo real sobre as áreas afetadas. Por exemplo, dano de construção é 

um indicador convencional da extensão de perdas sociais e físicas diretas após um evento 

destrutivo. As perdas diretas incluem principalmente fatores que afetam a vida humana, como 

fatalidades e o número de ferimentos, além da destruição física de casas residenciais e 

estruturas industriais (HARB; DELL’ACQUA, 2017). 
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A coleta e validação de dados em tempo real envolve técnicas para coletar dados 

heterogêneos a partir de fontes de tipos qualitativamente diferentes. As técnicas propostas 

abordam três barreiras ao acesso aos dados em tempo real: (1) degradação no local do 

incidente ou na transmissão; (2) incerteza devido a estresse ou desinformação; e, (3) níveis 

variáveis de significância com base no contexto e na veracidade dos dados. As técnicas de 

provisionamento configuram dinamicamente a capacidade de comunicação entre o(s) sítios(s) 

de um incidente e os locais onde a análise será feita; e provisionar dinamicamente o 

armazenamento e os recursos computacionais necessários para realizar as análises. As 

técnicas de análise enfocam o aprendizado do tipo, escopo, severidade e propriedades 

dinâmicas dos incidentes a partir de dados heterogêneos (HASSANEIN, 2016). 

No entanto, como cada desastre ou emergência são únicos, os planos geralmente não 

podem ser executados diretamente e exigem adaptação. Portanto, o pessoal envolvido também 

precisa tomar ações e criar novos procedimentos durante a resposta à emergência 

(VIVACQUA; BORGES, 2011). A eficácia da resposta depende da capacidade de avaliar 

rapidamente a situação e mobilizar os recursos necessários (WEAVER, 2016). É por isso que, 

em geral, detectar e mapear um perigo é um passo importante em resposta. Diversidades de 

desastres e emergências exigem processos distintos de detecção e identificação (GU et al, 

2017). 

Com a tecnologia moderna, dispositivos de detecção inteligentes e redes, os 

primeiros respondentes (First Responders) podem ser mais conscientes e os gerentes de 

emergência também se tornam mais conscientes do que aconteceu. Os recentes avanços das 

redes sociais e na comunicação móvel, combinados com o aumento das capacidades 

computacionais de dispositivos móveis, apresentam uma oportunidade sem precedentes para a 

coleta de dados pelas redes sociais, fornecidos em aplicativos móveis e com reconhecimento 

de situações.  

Esses aplicativos podem ser muito benéficos para os serviços médicos de 

emergência, pois eles podem fornecer às equipes de emergência acesso imediato ao status e à 

localização dos recursos de emergência dispersos usando seus telefones celulares. Isto é 

particularmente importante porque a resposta médica é geralmente escalonada com uma 

resposta inicial urgente e a equipe de avaliação depende de equipes de especialistas 

subseqüentes, se necessário. Uma das abordagens mais recentes e potenciais para o 

desenvolvimento de aplicativos distribuídos e móveis que permitem compartilhamento e 

colaboração de informações é a computação orientada a serviços (HAGHIGHI et al, 2010). 
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A recuperação é a fase final do Gerenciamento de Desastres e Emergências. A fase 

de recuperação começa assim que a emergência é controlada. Recuperação envolve lidar com 

a queda e retornar a situação ao normal. O principal objetivo nesta fase é reparar, reconstruir 

ou recuperar o que foi perdido no desastre, o que pode levar semanas, meses ou mesmo anos 

para ser concluído (VIVACQUA; BORGES, 2011). 

A rede de comunicação é crucialmente importante em um desastre, já que tanto o 

resgate quanto a recuperação dependem muito dos canais de comunicação fornecidos. No 

entanto, a rede de comunicação convencional é frágil quando ocorre um desastre. Um sistema 

de comunicação temporal, ou seja, uma rede de comunicação de emergência (ECN) deve ser 

construída rapidamente para conectar os usuários juntos (WANG et al, 2016). 

Em geral, o sistema de comunicação também é afetado após os desastres. 

Acompanhar a comunicação em um novo formato talvez seja essencial para os esforços de 

socorro. Por exemplo, na recuperação de desastres, como terremotos, as torres de celular 

podem ser destruídas e, assim, a comunicação celular dos smartphones é interrompida. Então, 

é necessário restabelecer, mesmo temporariamente, a comunicação com rádios de curto 

alcance (por exemplo, WiFi) de smartphones, que são as ferramentas de comunicação mais 

promissoras. Embora as torres de celular também possam ser destruídas por desastres, por 

exemplo, no terremoto de Sichuan, em 2008, os rádios de curto alcance dos smartphones 

ainda podem fornecer comunicações. A comunicação dispositivo-para-dispositivo (D2D) é 

uma função importante das redes de segurança pública para permitir a comunicação, mesmo 

em um ambiente de desastre, onde as infraestruturas de comunicação são total ou 

parcialmente destruídas. Para que os dispositivos se comuniquem diretamente, eles precisam 

primeiro encontrar e identificar uns aos outros. Especialmente, em um ambiente de desastre 

em que as condições do canal sem fio podem ser muito ruins, a descoberta deve ser rápida e 

robusta para retomar rapidamente as comunicações bloqueadas novamente (JEDIDI et al 

2017; SEO et al, 2016; TANHA et al, 2016). Além disso, a onipresença dos smartphones abre 

ainda mais oportunidades para reavaliar a recuperação de desastres do ponto de vista da rede 

(LU et al, 2017). 

A fase de recuperação é a fase menos estudada e menos organizada e, portanto, é 

geralmente executada de forma mais rápida e dispendiosa. Isso envolve coletar informações 

sobre a área e os arredores para ver o que não está funcionando como esperado e despachar 

serviços para esses locais para normalizar a situação. Ter uma visão abrangente do “Knowing 

Damage” também pode permitir que os respondentes maximizem seus recursos, lidando com 
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problemas similares ou relacionados como um grupo, em vez de lidar com cada um 

individualmente (VIVACQUA; BORGES, 2011). 

 

2.4.2  Desafios em Sistemas de Gestão de Desastres 

 

A situação em uma área de desastre é um desafio para prever com base nos dados em 

períodos normais. Como resultado, o problema mais crucial é como usar os recursos de 

comunicação limitados de maneira mais eficaz em um ambiente de desastre tão imprevisível e 

dinâmico. Para resolver esse problema, é importante entender o contexto em que as situações 

ocorrem em uma área de desastre para que os recursos limitados possam ser implantados com 

eficiência.  

Os desafios em DEMS podem ser analisados em muitos aspectos, a característica 

mais marcante é a complexidade de diferentes tipos de desastres que exigem tratamentos 

específicos, utilizando uma estrutura diversificada de componentes de sistemas, tecnologias e 

processos envolvidos. Analisam-se nos próximos tópicos os problemas mais representativos. 

 

2.4.2.1  Diferentes Termos e Definições 

 

Somente, a partir da publicação em 2009, da Terminologia da UNISDR sobre 

Redução de Risco de Desastres visando promover o entendimento comum e o uso comum de 

conceitos de redução de risco de desastres para autoridades, profissionais e o público 

UNISDR (2009), os esforços de unificar a complexidade dos termos e definições nesta área 

ganharam mais força internacionalmente.  

De acordo com a UNISDR (2009), onde este documento ainda é válido para 

referência, o termo Gerenciamento de Emergência foi definido como: "a organização e 

gerenciamento de recursos e responsabilidades para abordar todos os aspectos de 

emergências, em particular preparação, resposta e etapas iniciais de recuperação". A versão de 

2009 é o resultado de um processo de revisão contínua da UNISDR e consultas a uma ampla 

gama de especialistas e profissionais em vários locais internacionais, discussões regionais e 

contextos nacionais.  

Mais recentemente, a Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre 

Redução de Risco de Desastres (WCDRR) foi realizada em Sendai, Japão em 2015 e o 

Quadro de Sendai para Redução de Riscos de Desastres (DRR) 2015-2030 foi anunciado 
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como um instrumento sucessor do Quadro de Ação de Hyogo. (HFA) 2005-2015. A UNISDR 

é o principal órgão atuante da RRD nas Nações Unidas e serve como um ponto focal para a 

coordenação da redução do risco de desastres, assim como foi encarregada de apoiar a 

implementação e revisão da Estrutura de Sendai (UNISDR, 2015). 

No novo Relatório do “Grupo de trabalho de especialistas intergovernamentais 

abertos sobre indicadores e terminologia relacionados à redução do risco de desastres” (UN, 

2016), o termo gestão de emergências foi atualizado incluindo o termo gestão de desastres na 

definição como: “Gerenciamento de desastres é a organização, planejamento e aplicação de 

medidas de preparação, resposta e recuperação de desastres. A gestão de emergências também 

é usada, às vezes de forma intercambiável, com o termo gestão de desastres, particularmente 

no contexto de riscos biológicos e tecnológicos e para emergências de saúde. é um grande 

grau de sobreposição, uma emergência também pode se relacionar a eventos perigosos que 

não resultam na interrupção grave do funcionamento de uma comunidade ou sociedade". 

Outra definição importante é o Perigo que é “um fenômeno perigoso, substância, 

atividade ou condição humana que pode causar perda de vidas, ferimentos ou outros impactos 

à saúde, danos à propriedade, perda de meios de subsistência e serviços, perturbações sociais 

e econômicas ou danos ambientais” (UNISDR, 2009). Os perigos são frequentemente 

classificados em dois grandes grupos de acordo com suas origens: riscos naturais ou 

tecnológicos. Os riscos naturais são ainda classificados em três ramos: hidrometeorológico 

(origem atmosférica), geológico (origem tectónica) e biológico (por exemplo, o surto de 

doenças epidémicas). 

Apesar desses enormes esforços das Nações Unidas para integrar iniciativas e 

unificar termos usados na área de gestão de desastres e emergências, identificamos na 

literatura um grande número de termos diferentes usados para os mesmos propósitos, muitas 

vezes causando confusão nos objetivos de desenvolvimento soluções e sistemas. 

 

2.4.2.2  Diferentes Fases de Gestão e Funcionalidades 

 

Os sistemas de gerenciamento de desastres e emergências são aprimorados pela 

utilização de estratégias e estruturas, como o DML (Disaster Management Lifecycle). A DML 

modela os estágios de um desastre e destaca as operações que ocorrem dentro de cada fase. 

Embora algumas funcionalidades sejam exclusivas de seu estágio particular, não é uma série 
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de eventos, as fases podem sobrepor-se. Além disso, as escalas de tempo de cada fase variam 

dependendo do tipo e gravidade do desastre (PARSONS et al, 2015). 

Uma representação genérica do DML engloba quatro fases predominantes, 

apresentadas por vários trabalhos na literatura (HARB; DELL’ACQUA, 2017; VIVACQUA;  

BORGES, 2011; ARAUJO; BORGES, 2012; HASSANEIN et al, 2016;  MOORE, 2008; 

NAZER, 2017; LI et al, 2017) como um ciclo contendo: mitigação, preparação, resposta e 

recuperação. Resumidamente, a fase de Mitigação fornece redundância nos planos de 

preparação para evitar a reincidência de um desastre ou para diminuir o impacto destrutivo. A 

fase de preparação detalha as ações exatas de comando e controle a serem executadas por 

Agências de Gerenciamento de Emergência (EMAs) responsáveis e socorristas (EFRs) em 

resposta a uma situação desastrosa. A fase de resposta coloca em prática os planos concebidos 

durante a fase de preparação para restaurar a ordem, ajudar as pessoas afetadas e neutralizar 

os riscos mais imediatos (vida, saúde, propriedade e meio ambiente). A fase de recuperação 

após o alívio inicial foi fornecida e o objetivo é retornar a vida às circunstâncias normais ou 

melhoradas. 

Cada fase apresenta uma característica específica de atividades, requisitos de 

recursos e demandas de sistemas. Por exemplo, a fase de resposta imediatamente após o 

evento de desastre inclui múltiplas funções, como avaliação de danos, avaliação de respostas, 

priorização de respostas, coordenação e mobilização de operações de resgate, implementação 

de recursos, planejamento logístico e de evacuação, monitoramento de situação e 

disseminação oportuna de informações. para os cidadãos e organizações (MEHROTRA et al, 

2013). A complexidade das ações tomadas durante emergências depende dos tipos de 

desastres, da gravidade da crise e das entidades envolvidas. Dependendo da magnitude e 

abrangência do desastre, a resposta pode envolver vários níveis do governo (agências 

municipais, estaduais e federais), parceiros nacionais e internacionais, autoridades públicas, 

entidades comerciais, hospitais e organizações de saúde, organizações voluntárias, 

organizações de mídia, e o público.  

Estas fases e funcionalidades impõem enormes desafios para integrar todo o ciclo de 

vida do DEMS, em geral identifica-se que não existe um sistema único ou completo para 

fornecer todas as soluções para todas as fases e requisitos nesta área de pesquisa. Dessa 

forma, a integração entre todo o ciclo de vida de desastres e o gerenciamento de emergências 

ainda é uma limitação importante dos sistemas existentes. 
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2.4.2.3  Vários Sistemas e Procedimentos de Gestão 

 

A gestão eficaz de eventos desastrosos, seja por causas naturais ou provocadas pelo 

homem, é um desafio vital para a sociedade moderna. Nesse sentido, uma ampla variedade de 

ferramentas e técnicas de computação é usada no contexto de gerenciamento e resposta a 

desastres. Os avanços continuam em muitas áreas, incluindo integração de dados, privacidade 

e autenticação, processamento de linguagem natural, visualização de dados e modelagem 

preditiva. Continuam a surgir plataformas que aproveitam o poder de testemunhas e 

respondentes em todo o mundo para coletar e compartilhar informações, conectar vítimas a 

membros da família e recrutar ajuda (WEAVER et al, 2016).  

Um estudo patrocinado pela National Science Foundation (NSF) e Computing 

Community Consortium (CCC) identificou sete maneiras pelas quais a tecnologia de 

computação pode revolucionar o gerenciamento de desastres (MURPHY, 2016): (1) melhorar 

a aquisição de dados a priori e em tempo real; (2) transmitir e transformar dados para 

melhorar a consciência situacional; (3) representar e mitigar explicitamente a incerteza; (iv) 

otimizar o uso de recursos e a logística; (4) ajudar com consequências sociais, 

comportamentais e econômicas; (5) ajudar a recuperar, identificar vítimas e reunir famílias; e 

(6) amplificar e acelerar o treinamento de respondedores. 

Desta forma, a combinação de internet e tecnologia móvel gerou dispositivos 

inteligentes com tecnologias de sensores associadas que estão se tornando peças cruciais na 

entrega de suportes durante o desastre ou situação de emergência (MEHROTRA et al, 2013). 

Por exemplo, recentemente os sistemas Crowdsensing podem ser uma ferramenta importante 

para coletar dados em tempo real. A ascensão da mídia social (SM) e dispositivos portáteis 

onipresentes têm permitido que os seres humanos atuem como sensores de multidões (ou 

sensores sociais), contribuindo com informações valiosas para a crise em (quase) tempo real 

através de canais SM como o Twitter. Também foi demonstrado que os canais SM podem ser 

mantidos ou rapidamente restabelecidos, mesmo em situações de desastre severo, como 

terremotos, incêndios florestais ou inundações. No entanto, o compartilhamento de 

informações através do SM envolve certas peculiaridades, como ruído, brevidade, práticas 

conversacionais específicas (como hashtags, URLs encurtadas, gramática imprópria, falta de 

contexto). Além disso, também a escassez de informações realmente relevantes dentro da 
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multiplicidade de conversas torna a exploração de dados de SM para consciência da situação 

(SAW) uma tarefa não trivial (SALFINGER et al, 2015). 

Muitas tecnologias de sucesso foram implementadas no contexto do sistema de alerta 

precoce para transmitir a consciência da situação, por exemplo, em sistemas de aviso prévio 

de inundação. Muitos países implementaram com sucesso o sistema de alerta antecipado em 

soluções baseadas em dispositivos móveis, como em Bangladesh, Chile, Índia, Filipinas, Sri 

Lanka, Bélgica, Tailândia, Egito, Mali, Geórgia e Itália (ROSAS et al, 2016). Por outro lado, 

os dados no gerenciamento de desastres podem ter integridade em vários níveis, confidências 

em vários níveis e podem ser inconsistentes. Tomar decisões com várias fontes de incerteza é 

uma tarefa muito desafiadora. Para mitigar a incerteza, o mapeamento de crises aumenta a 

consciência situacional, permitindo a coleta em tempo real e a visualização de dados 

contribuídos por muitos indivíduos. Os mapas de crise também podem apoiar a alocação e a 

priorização de recursos durante emergências, quando os principais recursos são 

sobrecarregados pelo aumento súbito da demanda. Durante desastres recentes, as agências de 

proteção civil desenvolveram e mantiveram mapas de crise ao vivo pela Internet para ajudar a 

visualizar e rastrear locais afetados, avaliar os danos e coordenar os esforços de resgate 

(HAGHIGHI et al, 2010), otimizando o uso de recursos e a logística. 

Além disso, os sistemas de conscientização da situação oferecem um ponto de 

partida crucial para a tomada eficiente de decisões em situações de emergência complexas e 

dinâmicas, onde decisões ruins podem levar a sérias consequências. Neste sentido, os sistemas 

de apoio à decisão (DSS) para a gestão de emergências visam orientar e automatizar o 

processo de tomada de decisões, baseando-se em uma visão holística da situação extraída e 

sintetizada a partir dos dados mais recentes e relevantes do campo (PAVKOVIĆ; 

MILENKOVIĆ, 2014). 

O desenvolvimento da tecnologia da informação, incluindo Internet, sistemas de 

banco de dados e inteligência artificial, permite integrar e coordenar uma variedade de tarefas 

operacionais em sistemas de apoio à decisão (DSS). O DSS para gerenciamento de desastres 

deve lidar com ambientes incertos e mutáveis. Considerando que as organizações precisam 

estar preparadas para improvisar durante as atividades de resposta. Na última década, o 

sistema de informações geográficas (GIS), o sistema de posicionamento global (GPS) e as 

tecnologias de comunicação sem fio foram amplamente utilizados para melhorar a velocidade 

da resposta no gerenciamento de desastres DSS (ZHENG et al, 2016). 
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Mais recentemente, uma das tecnologias mais promissoras para ajudar as pessoas nos 

sistemas de gerenciamento de emergência e desastres é a mobilidade, unindo os sistemas de 

computação móvel e os serviços de rede de computadores. Conforme identificado em Araujo 

e Borges (2012) existem uma série de propostas inovadoras para a aplicação de tecnologias de 

computação móvel para apoiar os serviços de emergência. Entre essas propostas, há sistemas 

que enfocam a colaboração entre pequenos grupos de usuários finais, bem como aqueles que 

oferecem suporte a grandes organizações distribuídas em alguns lugares. Existem aplicativos 

que fornecem interfaces estruturadas para sistemas móveis para respondentes de emergência 

tanto no comando e controle quanto na operação, bem como aplicativos de rede menos 

formais que suportam diferentes grupos de usuários finais. Alguns grupos de pesquisa 

desenvolveram técnicas de avaliação de sistemas para apoiar a validação da interação 

humano-computador com dispositivos móveis em equipes de emergência. Outros grupos 

estenderam os estudos para áreas mais novas, como a computação difundida e onipresente. 

Sobre a ajuda para recuperar, ainda há muitas lacunas no monitoramento de perigos e 

na coordenação de desastres pós-recuperação. O Relatório de Avaliação Global sobre 

Redução de Risco de Desastres 2015, divulgado recentemente pela UNISDR (2015), afirmou 

que avaliações e estruturas de recuperação são necessárias no pós-desastre, porque são 

instrumentos fundamentais para chegar a um consenso sobre como dar o pontapé inicial à 

recuperação no prazo mais curto possível. Por conseguinte, a fiabilidade, relevância e 

atualidade dos dados são cruciais porque fomentarão uma coordenação eficaz entre os 

governos nacionais e locais, organizações internacionais e agentes não governamentais e, em 

particular, com os agregados familiares, famílias e comunidades afetadas (BUCCELLA et al, 

2005). 

Finalmente, as tecnologias da informação para treinamento e resposta a desastres 

atraem as atenções, mas, na verdade, poucas soluções estão disponíveis neste campo. Alguns 

projetos trabalham com tecnologia de realidade virtual (VR). O treinamento em desastres com 

RV permite que os usuários assistam a imagens de desastres usando dispositivos de RV. No 

entanto, as imagens de RV não são realistas e, em seguida, os usuários do treinamento podem 

ter dificuldades para responder às situações de desastre (PARK et al, 2016). 
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2.4.2.4  Diversificado Público-alvo Envolvido (Stakeholders)  

 

Uma gestão de desastres e emergências envolve muitos tipos de partes interessadas, 

bem como inúmeras pessoas e organizações dentro de cada categoria de interessados: vítimas, 

primeiros socorros, Agências de Gerenciamento de Emergências - EMAs, voluntários, etc. 

Dezenas de agências municipais, estaduais e federais ter responsabilidades formais de 

resposta. Há também pessoas que respondem informalmente, como ONGs (por exemplo, a 

Cruz Vermelha), grupos locais e regionais de assistência voluntária, redes de mídia social (por 

exemplo, Facebook e Twitter) e cidadãos individuais. Indústrias como serviços públicos, 

construção e seguros também desempenham um papel importante (MURPHY, 2016). 

O gerenciamento de emergências envolve múltiplos stakeholders trabalhando juntos 

antes, durante e/ou após uma emergência com o objetivo de minimizar os impactos negativos 

e recuperar o mais rápido possível. Três grupos principais de interessados são (LUNA, 2015): 

(1) agências governamentais; (2) agências de voluntariado privado, e; (3) civis. A 

comunicação e a coordenação entre esses grupos é crucial para o sucesso do gerenciamento de 

emergências. A coordenação adequada deve existir durante uma crise de emergência, a fim de 

implementar uma resposta eficaz. Governos, organizações privadas e comunidades colaboram 

para minimizar o impacto de um desastre. No entanto, foi reconhecido que, durante uma 

emergência, as organizações não reagem da maneira mais eficiente. Os problemas de 

interoperabilidade incluem informações erradas, rumores e fluxo de informações em cascata. 

A integração dessa diversidade de partes interessadas exige um tipo de sistema 

(DEMS) com capacidade de estabelecer interfaces de comunicação, interoperabilidade, 

integração de dados e usabilidade muito difundidas. Aqui está um verdadeiro desafio 

envolvendo diferentes padrões de informação para comunicar e gerenciar o processo de 

desastre, exigindo a tomada de decisões sob condições extremas. 

Desafios sociais surgem para o DEMS quando podem interferir na vida cotidiana dos 

moradores ou afetar o comportamento do público. Na verdade, há debates sobre as questões 

éticas na adoção de tais sistemas. Outra questão é se o alerta de emergência deve orientar o 

público. Às vezes, os moradores podem se recusar a evacuar. Ao contrário, o governo local 

pode ordenar a evacuação pública, embora a autoridade legal possa estar faltando (MOORE, 

2008). 

As redes de resposta a desastres e emergências caracterizam-se pela heterogeneidade 

em seus relacionamentos de rede (por exemplo, direção e controle versus coordenação 
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voluntária ou relações formais ou contratuais versus relações informais) e uma composição 

mutável à medida que novas entidades organizacionais se unem à rede em resposta a 

mudanças nas condições de desastres e demanda relacionada (JAIMES et al, 2015). Os 

desafios organizacionais surgem de várias razões. Um problema é a conexão entre as 

organizações em termos de responsabilidades. Por exemplo, a probabilidade de reconhecer 

um desastre futuro é determinada até que ponto o indicador da ameaça potencial pode ser 

detectado.  

Assim, diferentes organizações podem detectar fenômenos diferentes. Outro 

problema está na resposta a desastres, precisamos tomar decisões com base em organização 

adhoc posterior e dinâmica. À medida que usamos tecnologias colaborativas, como 

aplicativos móveis, sistemas baseados na Web e redes de comunicação, como redes de malha 

sem fio, pode haver muitos recursos e muita informação que restringe nossa capacidade de 

gerenciar emergências e aspectos da capacidade dos sistemas de comunicação de emergência 

(LI, 2011). 

Os papéis desempenhados pela ação dos cidadãos em situações de desastre e 

emergência são amplamente documentados em pesquisas sobre desastres (WHITTAKER et 

al, 2015). A pesquisa desafia a percepção popular de que os desastres desencadeiam o caos e a 

desorganização, com os cidadãos se aproximando de vítimas passivas, em pânico ou 

engajando-se em comportamentos antissociais, como saques. Em vez disso, geralmente se 

descobriu que indivíduos e grupos se tornaram mais coesos do que em tempos "normais", 

geralmente trabalhando juntos para superar o desastre. Grupos emergentes geralmente se 

formam durante ou imediatamente após o período de emergência, antes que as organizações 

estabelecidas e em extensão cheguem. Esses grupos geralmente desempenham papéis críticos 

de “primeiros socorros”, como busca inicial e resgate, prestação de primeiros socorros às 

vítimas e avaliação de danos e necessidades da comunidade. Como as organizações em 

expansão, elas podem representar desafios significativos para os gerentes de emergência. O 

voluntariado emergente envolve novas formas de voluntariado que ocorrem em resposta a 

necessidades não satisfeitas, sejam elas percebidas ou reais. Os pesquisadores e o gerente de 

emergências tendem a se concentrar nos desafios associados aos voluntários "espontâneos", 

geralmente uma vez que uma emergência ou um desastre tenha começado (WHITTAKER et 

al, 2015). 

Os respondentes devem ser capazes de compreender, visualizar e confiar nos dados 

coletados. Eles experimentarão déficits fisiológicos e cognitivos devido às exigências físicas e 
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emocionais de trabalhar contra o relógio em uma situação trágica. Ferramentas 

computacionais que suportam os tomadores de decisão são, portanto, essenciais (MURPHY, 

2016). O pessoal de Resposta dos Usuários pode precisar compartilhar informações através de 

diversas redes multi-organizacionais emergentes que não possuem controle centralizado, em 

que entidades diferentes desempenham papéis diferentes em atividades de resposta, têm 

necessidades e urgências diferentes, culturas diferentes e capacidades potencialmente muito 

diferentes a respeito do uso da tecnologia (JAIMES et al, 2015). 

 

2.4.2.5  A Coordenação da Resposta a Desastres 

 

A Coordenação de esforços de resposta é um importante aspecto podendo ser 

encontrada em destaque nas publicações científicas (HASSANEIN, 2016; YIN et al, 2012; 

GU et al, 2017; HAGHIGHI et al, 2010; LUNA, 2015; ARAUJO; BORGES, 2012) 

envolvendo planos de controle para socorristas e agências de emergência, atribuição de 

tarefas, gerenciamento de perfis, informações em tempo real sobre os esforços de socorro, 

localização da equipe, atribuição de transporte, direcionamento de rotas de evacuação, 

mobilização de recursos.  

A Divulgação de informação e comunicação: alertar o público com informações de 

rápida disseminação sobre um determinado perigo para as possíveis vítimas, aplicações 

notificando eventos de emergência para a população afetada através de seus telefones 

celulares usando serviços de redes sociais ou mensagens de texto, reparo rápido das redes de 

comunicação, infraestrutura para fornecer serviços imediatos, interoperabilidade com 

tecnologias de comunicação heterogêneas (HASSANEIN, 2016; GHAFGHAZI et al 2017; 

GHAFOOR et al. 2014; SOHUL et al, 2016; HAGHIGHI et al, 2010). 

 

2.4.2.6  Envolvendo e Incentivando 

 

Outra categoria importante é o Envolvimento e Incentivo às pessoas. público-geral, 

sendo uma questão importante quando é necessário criar uma rede complexa de usuários para 

atender um cenário de desastre e emergência. 

Esta categoria é muito importante para o sucesso do DEMS. A falta de ajuda de 

pessoas em emergências é muitas vezes o resultado do chamado "efeito espectador". Este 

efeito inibe a ajuda de pessoas geograficamente próximas, especialmente quando elas não 
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conhecem a vítima. Muitos obstáculos podem atrapalhar o processo, de modo que nenhuma 

ajuda será fornecida. Isso é o que é chamado de efeito espectador. Resumidamente, os 

obstáculos para percorrer com sucesso este processo são: A falha em notar uma situação em 

andamento, por exemplo, devido a distrações visuais ou ruído. A incapacidade de interpretar 

esta situação como uma emergência por causa da percepção equivocada (por exemplo, gritos 

equivocados como risos) e da ignorância pluralista (erroneamente identificando uma situação 

como inofensiva porque nenhuma das outras testemunhas reage a ela). Uma vez que uma 

emergência é identificada, as testemunhas não assumem a responsabilidade se houver uma 

difusão de responsabilidade por causa de um número maior de testemunhas. Além disso, a 

falta de competência percebida inibe a ajuda. Por fim, se as pessoas souberem como devem 

fornecer ajuda, elas não agem se acreditarem que os custos (por exemplo, ajuda 

potencialmente prejudicial) excedem as recompensas ou temem agir diante dos outros 

(OVELGONNE et al, 2010). 

As motivações para participação do usuário podem oferecer as primeiras pistas sobre 

quais tipos de recursos serão mais procurados no aplicativo. As escolhas que as pessoas fazem 

são motivadas pelo desejo de melhorar a si mesmas e de satisfazer suas necessidades 

psicológicas. Essas necessidades nascem e formam os requisitos básicos do bem-estar 

psicológico. Esta teoria também propõe que a motivação é categorizada em dois tipos, 

motivação intrínseca que é definida como algo porque é inerentemente interessante ou 

agradável e extrínseca motivação que é definida como algo feito por um resultado esperado e 

separável (REGINA et al, 2016). 

Assim, para o sucesso participativo, deve-se motivar um grande número de 

indivíduos a participar. Em Jaimes et al (2015) podemos encontrar uma pesquisa relevante 

para a participação sensorial. Este trabalho analisa uma variedade de mecanismos de incentivo 

que motivam as pessoas a contribuir para um esforço de Crowdsensing (CS). 

 

2.4.3  Context-aware Systems 

 

Dada a importância do contexto nos Princípios de Projeto, é útil repensar a definição 

de contexto. Assim, é mais do que um mero exercício teórico, porque a concepção de 

contexto molda o desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto, entendendo o que 

contexto significa, de uma perspectiva pragmática, tem implicações importantes para sistemas 

futuros (VIEWEG; HODGES, 2014). 
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O contexto para a plataforma sensível ao contexto pode ser definido como ambiente 

e características dos usuários da plataforma. Na perspectiva do ambiente, o contexto pode 

incluir a localização dos usuários, o grau de danos e os estados das vítimas em situações de 

emergência. Na perspectiva das características dos usuários, o contexto pode ser o grau de 

compreensão dos usuários para treinamento e resposta a desastres (PARK et al, 2016). 

O contexto ainda é um conceito vago para identificar os aspectos que o projetista 

considera úteis para modelagem e para descrever o ambiente no qual um determinado serviço 

deve ser implementado e executado. Muitos autores apresentam sua própria definição de 

contexto como, Bellavista et al (2012): contexto de serviço contém informações que abordam 

“onde você está, com quem está e quais recursos estão próximos”; contém “qualquer 

informação que possa ser usada para caracterizar a situação de uma entidade”; compreende 

“elementos para a descrição dessa informação contextual que se enquadram em cinco 

categorias: individualmente, atividade, localização, tempo e relações”; no sentido comum, o 

contexto é o “conjunto de variáveis que podem ser de interesse de um agente e que 

influenciam suas ações”.  

De acordo com Chen e Kotz (2000), conforme citado em Nazario (2015), o contexto 

é um espaço quadridimensional composto de contexto computacional, contexto físico, 

contexto temporal e contexto do usuário. Dessa forma, o contexto também pode ser definido 

em múltiplas dimensões, como geográfica (por exemplo, dentro de uma área circular, ao 

longo de uma rua), temporal (por exemplo, em determinadas datas, durante determinadas 

horas), demográficos (por exemplo, idade, gênero), atividade do usuário (por exemplo, 

velocidade de movimento, ausência de chamadas ativas, humor, hábitos). 

Dada a importância do contexto é útil repensar a definição de contexto. Assim, é 

mais do que um mero exercício teórico, porque a concepção de contexto molda o 

desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto, entendendo o que contexto significa, de 

uma perspectiva pragmática, tem implicações importantes para sistemas futuros (VIEWEG; 

HODGES, 2014). 

Sistemas sensíveis ao contexto que tratam o contexto simplesmente como fatos, 

regras ou axiomas enumerados sobre o ambiente físico e social circundante sempre terão 

dificuldades em lidar com informações que exijam interpretação pragmática humana. Uma 

maneira de superar as limitações desses sistemas é integrar a computação humana com tarefas 

nas quais as máquinas são excelentes, como a extração de Big Data (VIEWEG; HODGES, 

2014). 
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A consciência da situação é “a percepção de elementos no ambiente dentro de um 

volume de tempo e espaço, a compreensão de seu significado e a projeção de seu status no 

futuro próximo”. A consciência da situação requer três níveis diferentes de atividade: 

percepção, compreensão e projeção (YIN et al, 2012).  

As técnicas de conscientização da situação envolvendo melhores estratégias de 

gerenciamento de incidentes ajudarão a reduzir drasticamente os danos causados por 

desastres. No entanto, nessas situações, é comum encontrar pessoas presentes nesses locais 

(espectadores) para gravar a cena usando seus smartphones. Muito poucos dos frameworks de 

resposta a incidentes existentes aproveitam essas valiosas informações (SADHU et al, 2017), 

menos ainda, com uso das ferramentas de contexto. 

As ferramentas de conscientização da situação para DEMS visam fornecer uma 

percepção clara de um cenário de desastre dinamicamente quando os eventos acontecem e 

mudam, com relações bem definidas entre os atores envolvidos, como os grupos de primeiros 

respondedores (First Responders – FRs), vítimas, funcionários governamentais, ONGs 

(organização não governamental); e fatores ambientais (riscos, perigos, pontos de interesse) 

em relação a tempo e espaço.  

Insumos para sistemas de conscientização da situação são preferencialmente 

atualizados em tempo real, levando em conta a gravidade e a urgência do evento de desastre 

ocorrendo. As entradas de avaliação de situação são frequentemente coletadas (executadas 

manualmente ou automaticamente) em ambientes adversos e são fornecidas como fontes geo-

referenciadas (relatórios, rastreamento, localização de cálculo de posição crítica, imagens 

aéreas) (PAVKOVIĆ; MILENKOVIĆ, 2014). 

 

2.4.3.1  Definições de Contexto 

 

O contexto é a principal fonte de conhecimento dos sistemas para alcançar a 

propriedade de consciência do contexto (context-awareness). No entanto, muitos 

pesquisadores tentam definir o contexto à sua maneira, dependendo das necessidades e do 

ambiente investigado ou do domínio relacionado (MONTANARI et al 2006). Alguns autores 

fornecem definições de Contexto, resumidas no Quadro 4: 
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Quadro 4 - Definições de contexto. 
Declaração de Dados Explícito 

Definição: Contexto é ... Espacial Temporal        Outros 

“…o conjunto de localização, identidades de 

pessoas e objetos próximos e mudanças nesses 

objetos.”  (SCHILIT, 1995) 

X  X 

“…localização, identidades das pessoas ao redor do 

usuário, a hora do dia, estação do ano, temperatura 

e assim por diante.” (BROWN, 1998) 

X X X 

“…a combinação da localização, ambiente, 

identidade e hora do usuário.” (PASCOE et al, 

1998) 

X X X 

“…o que está acontecendo neste momento.” 

(FLACHSBART, 1998)  

 X X 

“…o estado dos arredores da aplicação.” (WARD 

et al, 1997) 

   

“…apenas os aspectos de uma situação atua.” 

(HULL, 1997) 

   

“…estendendo-se para modelar as atividades e 

tarefas que estão ocorrendo em um local.”  (CHEN 

et al, 2004) 

X  X 

“…o conjunto de circunstâncias em torno dele é de 

relevância para sua conclusão.”  (HENRICKSEN, 

2003) 

   

“…qualquer informação que possa ser usada para 

caracterizar a situação de entidades (ou seja, se 

uma pessoa, local ou objeto) é considerada 

relevante para a interação entre um usuário e um 

aplicativo, incluindo o usuário e o aplicativo. 

Contexto é tipicamente a localização, identidade e 

estado das pessoas, grupos e objetos físicos e 

computacionais ”.( DEY, 1999) 

X  X 

Fonte: o Autor. 
 

Como apresentado no Quadro 4, os dados espaço-temporais são geralmente 

utilizados nas definições tanto explicitamente quanto de forma implícita. De fato, podemos 
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generalizar que o contexto está em torno das dimensões espaço-temporais. Uma classificação 

clara e precisa do contexto é útil para descobrir, entender, manipular e classificar uma 

variedade de contextos de maneira eficiente.  

Além disso, pode fornecer grande ajuda para os usuários identificarem o tipo de um 

determinado contexto antes de usá-lo. Como o contexto poderia ser categorizado de uma 

perspectiva diferente, a lista resume algumas formas bem conhecidas de classificação de 

contexto dadas na literatura atual em (MONTANARI et al 2006). 

O Quadro 5 identifica as categorias de contexto espaço-temporais com abordagens 

explícita/implícita, relacionadas com suas definições. Nenhum desses sete tipos de 

classificação pode ser considerado como melhor ou o pior que outros, pois cada um é 

adequado e razoável em uma determinada situação de domínio. Assim, dependendo de 

determinada situação, ambiente e propósito, um esquema de classificação específico seria 

usado para lidar com o contexto a partir da perspectiva desejada adaptado de Li et al (2015):. 

Quadro 5 - Classificação de contexto. 
Categoria de 

Contexto 

Características Exemplo Espacial Temporal 

   

Explíc

ita 

Implici

ta 

Explic

ita 

Implic

ita 

5W1H(Who, When, 

Where, What, Why 

and How) 

Análise do 

ambiente de 

diferentes 

pontos de vista 

Peter, 8h, jardim, 

colhendo frutas, 

maçãs maduras, 

com uma escada. 

 X X 

 

 

Física/Virtual 

Diferenciação 

de acordo com 

fontes: 

sensoriamento 

dispositivos 

(físicos); 

usuário, 

servidores de 

contexto, etc. 

(virtual). 

Físico: frequência 

cardíaca; Virtual: 

histórico médico 

do paciente em 

Base de dados 

X 

  X 

 Observação ao Estática: o lugar 
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Estático/Dinâmico 

longo do tempo: 

sempre igual 

(estática) ou 

adaptável a 

mudanças no 

ambiente 

(dinâmico) 

onde uma árvore 

cresce.  

Dinâmico: o 

aspecto da árvore 

devido a 

temporada atual 

X X 

 

 

 

Direta/Indireta 

Diferenciação 

através da 

obtenção 

complexidade, o 

contexto 

indireto é mais 

complexo para 

adquirir e 

precisa de 

computação, 

inferência.  

Direta: a data real 

do aniversário 

Indireta: qual é o 

aniversário e não 

isso significa algo 

(por exemplo, 50º 

aniversário) 

X X 

 

Sentido, Combinado, 

Inferido e Aprendido 

Diferenciação 

refinada de 

obtenção 

complexidade 

por sub-

categorizações 

Sensed: 

proximidade a um 

objeto Combinado: 

velocidade e 

direção do 

movimento 

Inferido: verifique 

a distância (regras) 

Aprendido: 

compare com 

situações 

semelhantes 

X X 

 

Interna/Externa 

Diferenciação 

de fontes do 

ponto de vista 

do usuário de 

vista 

Interno: ex. desejo 

de levantar da 

cama 

Externa: ex. é a 

hora de levantar 

X X 
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Primária/Secundária 

Complexidade 

de obtenção 

semelhante a 

direto indireto 

Primária: verifique 

de dados 

Secundário: 

comparação de 

histórico de dados  

X X 

Fonte: adaptado de Li et al (2015). 
 

Mas, no presente caso, as categorias com características espaço-temporais explícitas 

são interessantes de entender para o gerenciamento e coordenação da resposta a desastres, a 

partir de dados obtidos das redes sociais e outras fontes de dados relevantes e relacionadas 

com desastres. 

Assim, para que um sistema crie uma consciência do contexto para auxiliar a 

coordenação da resposta é necessário integrar os dados que constituem esta proposta de 

modelo em um contexto que se deseja descrever. Neste caso, precisamos de abordagens de 

"Big Data Integration" em ontologias e de Redes Sociais.  

Por exemplo, em (ABBES; GARGOURI, 2018) os autores fornecem uma 

perspectiva interessante usando Ontologias e MongoDB de acordo com Ziegler e Dittri (2007) 

o problema de integração pode ser abordado na camada de cada sistema como pelos autores 

que distinguem abordagens de integração em conformidade com o nível de abstração onde a 

integração é realizada. As abordagens de integração se dividem em: integração manual, 

interface de usuário comum, integração por aplicativos, integração por middleware, acesso de 

dados uniforme, armazenamento de dados comum. 

A complexidade da integração de dados e interoperabilidade diz respeito ao 

armazenamento de dados, bem como a estrutura e as formas que permitem que os dados 

sejam integrados e operados como uma entidade única (CUZZOCREA; MOUSSA, 2017) 

para descrever um contexto. A integração de dados envolve basicamente duas tarefas 

principais (ZHENG et al, 2016): (1) a primeira tarefa é a integração no nível do esquema; 

abrange diferenças de homogeneização nos esquemas e nomenclatura usados para representar 

os dados, e; (2) a segunda tarefa é a integração no nível de dados; Ele abrange a identificação 

de registros nos conjuntos de dados a serem integrados que se referem à mesma entidade do 

mundo real. A interoperabilidade de dados se torna uma necessidade para aplicativos que 

precisam se contextualizar em um ambiente de Big Data e redes sociais. Esse desafio é 

enfatizado pela heterogeneidade de dados que eles usam. A interoperabilidade no contexto 
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fornecida pelo ambiente de Big Data e redes sociais, permitem o compartilhamento de 

informações entre indivíduos, provedores e organizações para que sistemas e aplicativos 

possam trocar e usar dados sem qualquer esforço especial. 

2.4.3.2  Context/Situation Awareness 

 

A consciência de contexto tem agora um significado muito amplo, e pode ser 

considerada até mesmo uma palavra contraditória que pode expressar vários e diferentes 

sentidos, de acordo com o cenário e autor específicos.  

Podem ser encontradas na literatura três tipos principais de categorias de Context-

aware Systems usados para DEMS: Totalmente consciente, Parcialmente consciente e 

Inconsciente. (1) Totalmente consciente: consideramos aqui que o Totalmente Consciente 

significa projetos que usam ao mesmo tempo os princípios da Conscientização do Contexto e 

implementam sistemas práticos de Conscientização da Situação de forma dinâmica que está 

em um monitoramento em tempo real de eventos de desastres; (2) Parcialmente consciente: 

consideramos um Partial-aware, quando alguns princípios de contexto podem ser usados, 

mas o sistema não tem a capacidade de monitorar situações de desastres em tempo real, e; (3) 

Inconsciente: quando o sistema não utiliza nenhum princípio de Conscientização de Contexto 

ou implementa quaisquer características de Conscientização de Situação. 

 

2.4.3.3  Definições de Consciência do Contexto (Context-Awareness) 

 

O termo Consciência de Contexto (Context-awareness) é muitas vezes referido como 

sensível, reativo, sensível ao contexto, orientado para o ambiente, situado, responsivo e 

adaptativo Li et al (2015, pg.6). Ele apareceu primeiramente no projeto de pesquisa Active 

Badge da Olivetti Research Ltd. (Cambridge, Reino Unido) em 1992 (WANT et al 1992). A 

partir de então, muitos pesquisadores tiveram interesse em generalizar esse termo e discutir 

sua definição, o Quadro 6 ilustra diferentes definições de autores sobre o conceito de 

Consciência de Contexto (Context-awareness), conforme  apresentado em Li et al (2015): 

 

Quadro 6 - Definições de consciência de contexto (context awareness). 
Autores Definições 

(RYAN, 1997) 

“... se um aplicativo tiver a capacidade de monitorar a entrada de dispositivos 
sensores e escolher o contexto adequado de acordo com as necessidades ou 
interesses do usuário, ele pode ser rotulado como um aplicativo sensível ao 
contexto.” 
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(BROWN, 1998) 
"... fornecer informações automaticamente ou realizar ações de acordo 
com o contexto atual e a necessidade do usuário." 

(SALBER et al, 
1998) 

“... fornece a máxima flexibilidade de serviço com base no contexto em 
tempo real.” 

(DEY, 1998) “... limitado à interface humano-computador e à noção de adaptação” 

(PASCOE, 1998) 
“... a capacidade dos dispositivos de computação de detectar e sentir, 
interpretar e responder a aspectos do ambiente local de um usuário e dos 
próprios dispositivos de computação.” 

Fonte: Li et al (2015). 
 

Estes autores citados em Li et al (2015): Pascoe (1998), Dey (1998), Salber et al 

(1998), Brown (1998) e Ryan (1997), consideram as definições mencionadas como muito 

unilaterais para identificar se um sistema é “sensível” ao contexto. Como alternativa, a 

declaração citada em Abowd et al (1999) “um sistema é sensível ao contexto se usar contexto 

para fornecer informações relevantes e/ou serviços ao usuário, onde a relevância depende da 

tarefa do usuário” pode ser vista como geral e precisa o suficiente para se adequar a qualquer 

aplicativo com reconhecimento de contexto. Mas o importante é que, independentemente das 

definições com reconhecimento de contexto, sempre a definição de contexto é a chave para 

identificar o modelo de dados envolvido para fornecer as funcionalidades de reconhecimento 

de contexto. 

Desta forma, com base nos diferentes modelos utilizados para expressar contexto, a 

consciência de contexto pode ser agrupada em três níveis: reconhecimento de localização, 

meio e semântico. Uma investigação citada em Montanari et al (2006) sobre a história dos 

sistemas conscientes do contexto mostra que o desenvolvimento foi ao longo de três gerações 

que representam um nível, respectivamente: (1) o primeiro nível é fornecido apenas de acordo 

com a localização do usuário; (2) na segunda geração, mais tipos de informações de contexto 

são empregadas para permitir que os sistemas saibam mais sobre o ambiente. No entanto, 

devido à ambiguidade, apenas um nível médio de consciência é alcançado aqui, e; (3) mais 

tarde, tecnologias semânticas comuns (por exemplo, ontologia) foram adotadas para 

representar inequivocamente as estruturas de contexto e seus relacionamentos na 3ª geração. 

Aqui, o conhecimento do contexto pode tirar proveito de técnicas semânticas para garantir 

formalidade, flexibilidade, interoperabilidade e escalabilidade. 
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2.4.3.4  Taxonomia de Consciência do Contexto (Context-Awareness) 

 

Um conceito importante, embora as propostas atuais de middlewares conscientes do 

contexto na literatura contenham diferentes componentes ou módulos para gerenciar todos os 

aspectos do contexto eles obedecem a uma regra geral que é o ciclo de vida do contexto (LI et 

al, 2015). A vida do contexto é demarcada por seis eventos significativos como Aquisição de 

Contexto, Modelagem de Contexto, Raciocínio de Contexto, Distribuição de Contexto, 

Repositório de Contexto e Visualização de Contexto, como ilustrado na Figura 8. 

Figura 8 - Ciclo de vida de contexto. 

 
Fonte: Li et al (2015). 

 

Resumidamente, o modo de perceber a consciência do contexto começa com a 

aquisição de vários tipos de contexto, seguido pelo processo de formalização e inferência, e 

finalmente termina com a distribuição do contexto útil para as aplicações correspondentes. No 

estágio de modelagem e raciocínio do contexto, os dados do contexto histórico precisam ser 

registrados para uso posterior ou consultas e também podem ser visualizados pelos usuários. 

No Quadro 7 a seguir, resume-se as principais fases do ciclo de vida, conforme descrito em Li 

et al (2015): 

Quadro 7 - Fases do ciclo de vida de contexto. 
Evento de Ciclo de 
Vida 

Característica 

Aquisição de 
Contexto 

O objetivo da aquisição de contexto é obter uma quantidade máxima de 
dados, de modo que as possibilidades de aplicativos inteligentes sejam 
maximizadas devido a informações mais ricas do contexto. Uma 
possibilidade de classificar o contexto é a diferenciação em física e virtual. 

Modelagem de 
Contexto 

Na fase de aquisição, uma enorme quantidade de dados de contexto que 
são estruturados em vários formatos é obtida. Para utilizá-los, a 
premissa é defini-los e armazená-los em uma forma legível e 
processável por meio da máquina; todos os dados devem ser convertidos 
em um formato unificado para que o contexto possa ser compreendido e 
compartilhado. Isso pode ser alcançado por um modelo que define, 
representa e processa o objeto “contexto”. Muitas pesquisas sobre 
técnicas populares de modelagem de contexto foram publicadas como 
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vários exemplos de técnicas de modelagem, incluindo “Key-value”, 
“Markup”, “Graphical”, “Object-oriented”, “Logic-based”, 
“Multidisciplinary”, “Focada no domínio”, “Centrada no usuário”, 
“Baseada na ontologia” e “Inspirada na química”. O esquema 
fundamental para examinar as técnicas de modelagem de contexto 
disponíveis é baseado na estrutura de dados usada para representação. 

Raciocínio de 
Contexto 

O raciocínio também é chamado de inferência. A demanda por raciocínio 
contextual deriva do fato de que os dados de contexto são imperfeitos e 
incertos por natureza. A tarefa do raciocínio de contexto é deduzir o contexto 
de alto nível do contexto bruto associado a algumas funcionalidades básicas, 
como validação de valores de contexto, preenchimento de valores ausentes, 
remoção de valores discrepantes, verificação de inconsistências de contexto e 
aplicação de alguns cálculos para obter novos valores. 

Distribuição de 
Contexto 

A distribuição de contexto é responsável por disseminar informações de 
contexto úteis para aplicativos correspondentes. Dois mecanismos típicos de 
distribuição (subscribe / publish e polling) são amplamente utilizados em 
soluções atuais. 

Visualização de 
Contexto 

A visualização de Contexto oferece novas maneiras de ver os dados. Há uma 
necessidade crescente de uma visualização eficaz para fornecer uma visão 
geral, explorar, analisar e apresentar fenômenos que são difíceis de entender 
ou imaginar. Como a modelagem baseada em ontologia é selecionada como o 
melhor método de modelagem na fase de modelagem de contexto, a pesquisa 
em visualização de contexto será focada em Análise de Redes Sociais (ARS) 
e na revisão das abordagens atuais para visualizar dados de contexto baseados 
em ontologia. 

Repositório de 
Contexto 

Os dados de contexto reunidos e representados são armazenados no 
repositório de contexto. O processo de armazenamento permite que o sistema 
mantenha um histórico de contexto que é usado para identificar as 
preferências das entidades. Os dados de contexto são grandes e requerem 
memória suficiente e mecanismos de recuperação rápida para obter eficiência 
relacionada à memória. A natureza dinâmica do contexto requer que os dados 
de contexto sejam consistentes em todo o espaço inteligente. 

Fonte: adaptado de Li et al (2015). 
 

A Figura 9 abaixo, ilustra esse ciclo de vida do contexto com a identificação do foco 

de ferramentas para a modelagem de contexto, compreendendo a Gestão do Conhecimento e a 

técnica baseadas em ontologias, conforme em (PERERA et al, 2014): 
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Figura 9 - Ferramentas para modelagem de contexto. 

 
Fonte: adaptado de (PERERA et al, 2014). 

 

O uso da web semântica para o desenvolvimento de um Modelo de Contexto também 

fica evidenciado na obra de Li et al (2015), identificando como um nível de consciência de 

contexto na forma semântica, conforme ilustra a Figura 10, abaixo: 

Figura 10 - Modelo de contexto e web semântica. 

 
Fonte: adaptado de Li et al (2015). 
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Modelos de Dados de Contexto são comparados em Kumar (2015), sendo o uso de 

ontologia uma das cinco opções de modelos, conforme destacado na Figura 11: 

Figura 11 - Modelos de dados de contexto. 

 
Fonte: adaptado de Kumar (2015). 

 

Finalmente, as opções de linguagens e dados no uso de ontologia são evidenciadas 

em Perera et al (2014), descrevendo os prós e contras do uso dos tipos de linguagens RDF e 

OWL para ontologias, conforme ilustrado na Figura 12: 

Figura 12 - Opções de linguagens de ontologias. 

 
Fonte: adaptado de Perera et al (2014). 

 

2.4.3.5   O Contexto na Coordenação da Resposta a Desastres e Emergências 

 

A consciência de contexto (context-awareness), ou ainda consciência de situação 

(situation-awareness) são importantes diretrizes para enfrentar os desafios do DEMS 

melhorando a compreensão da coleta de dados - quais dados são necessários, como a variação 
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ao longo do tempo, espaço e usuários, como conectar processos e visualizações inteligentes 

com dados e vinculação Mundos Virtual e Físico com uma diversidade de sensores físicos e 

informações propagadas por pessoas de redes sociais. 

Um dos principais desafios é obter as informações necessárias para funcionar de 

maneira contextualizada. Em primeiro lugar, o ambiente pós-desastre é difícil de trabalhar, e a 

coleta de informações é geralmente de menor valor nesse ponto do que a ajuda de emergência. 

Compreensivelmente, as comunidades afetadas geralmente estão muito traumatizadas para 

fornecer informações quando sua principal preocupação é a sobrevivência. Em qualquer 

ambiente, um sistema de informações adequadamente constituído é necessário para a coleta 

de dados confiáveis sobre qualquer condição. O outro desafio diz respeito à construção da 

informação, algumas informações são mais valorizadas do que outras informações, 

dependendo de quem esteve envolvido em sua construção (MUTASA, 2013). 

Com essa compreensão do contexto, o foco analítico se volta para descrever “o 

contexto”, enumerando várias características do cenário e seu entorno. Desta forma, o 

contexto torna-se “qualquer informação que possa ser usada para caracterizar a situação” 

(VIEWEG; HODGES, 2014). No entanto, as situações que precisam ser gerenciadas durante a 

crise são muitas vezes imprevisíveis, únicas e de grande escala, e, portanto, representam 

desafios sem precedentes para tais sistemas que suportam operadores humanos, já que podem 

não estar suficientemente cobertos por sensores (SALFINGER et al, 2015). 

De fato, o conceito de middleware / sistemas de conhecimento de contexto não é um 

termo de efeito que surgiu nos anos mais recentes. Pode ser rastreada até o início dos anos 90, 

quando os primeiros esforços para desenvolver sistemas sensíveis ao contexto se 

concentraram meramente na exploração de dados de localização (LI et al, 2015). 

Em geral, em (MALIK et al, 2007) apontou os principais desafios de pesquisa para 

sistemas sensíveis ao contexto: a) Definindo Contexto: o contexto é um conceito vasto que 

engloba todos os parâmetros possíveis que identificam uma situação; b) Modelos sensíveis ao 

contexto: padrões e ferramentas de suporte ainda precisam ser desenvolvidos; c) Dados de 

Contexto de Sensores: os dispositivos de detecção de contexto estão em processo de 

desenvolvimento. A computação vestível é um subcampo de computação sensível ao contexto 

que realiza o design e o desenvolvimento de sensores de contexto personalizados; d) Previsão 

de dados de contexto: A falta de sensores requer previsão de dados de contexto com base no 

histórico; e) Contexto de Representação e Armazenamento de Dados: O esquema de 

representação de contexto deve facilitar a interpretação do contexto e os processos de 
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compartilhamento de contexto; f) Contexto de Inferior e Adaptação da Informação: A 

interpretação do contexto e adaptação do comportamento de serviço é um desafio primordial 

da conscientização do contexto; g) Avaliação do Contexto Ciente: Os critérios de avaliação 

precisam ser definidos para verificação de sistemas cientes do contexto; e h) Controle de 

privacidade: os dados contextuais das entidades participantes são informações privadas e 

devem ser protegidos contra a exposição a entidades maliciosas enquanto estiverem em 

trânsito ou no dispositivo de armazenamento. 

Finalmente, até hoje, o principal objetivo dos sistemas sensíveis ao contexto e 

conscientes da situação continua a ser um desafio que é fornecer às pessoas certas as 

informações certas, no momento certo, no lugar certo (MONTANARI et al 2006). 

Portanto nesse intuito geral apresentado o problema enfocado pela tese está no 

contexto da coordenação para a resposta a desastres e emergências.  

Esse tipo de problema está relacionado em trabalhos com diversos tipos de 

plataformas de context-awareness (consciência de contexto), como em Toninelli e Corradi 

(2009), Nazário (2015) e que envolvam a coordenação para assistência a desastres e 

emergências, como por exemplo, em aplicações móveis: (DE ROLT et al, 2016; DE ROLT et 

al, 2017; ZHENG et al, 2016; BESALEVA; WEAVER, 2016; SADHU et al, 2017; 

FOSCHINI et al, 2016; BALLESTEROS et al, 2014; MIYAZAKI et al, 2017).  

Através de uma revisão da literatura de escopo realizada o uso da tecnologia 

semântica permite a integração de dados heterogêneos, como uma opção para um ambiente 

distribuído de big data, quando utilizada em desastres (UZDANAVICIUTE; BUTLERIS 

2011; ARAUJO et al. 2017).  

Além disso, a revisão da literatura realizada sobre os Sistemas de Gerenciamento de 

Desastres e Emergências (DEMS) indica que a tecnologia semântica, pesquisada pela 

Engenharia do Conhecimento, pode servir de elo de integração do contexto na coordenação da 

resposta em situações de desastres. 

Segundo Hassanein (2016) os serviços para equipes de resposta e sobreviventes serão 

projetados com foco no apoio imediato aos esforços de busca e salvamento, como navegação 

e localização eficientes e precisas em zonas de crise internas e externas, rotas e planos de 

evacuação e serviços de monitoramento e alerta de saúde. O componente de gestão de 

multidões se concentrará em mecanismos para identificar e localizar sobreviventes e 

socorristas em uma zona de incidentes, bem como mecanismos para caracterização de zonas 

para facilitar a navegação tanto para indivíduos quanto para multidões. 
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2.4.4  As Competências na Coordenação da Resposta a Desastres 

 

Para resolver problemas de Coordenação na resposta no gerenciamento de desastres e 

emergências é importante entender o contexto das situações que ocorrem em uma área de 

desastre para que os recursos limitados possam ser implantados com efetividade.  

A quantificação de danos é importante, pois fornece um ponto de referência que pode 

ser usado para determinar a gravidade de um evento e também ajuda a avaliar a quantidade de 

recursos que devem ser alocados (WANG et al, 2016). 

Entre outras informações importantes de contexto, as competências das pessoas 

envolvidas na resposta a emergências são importantes recursos a considerar. A quantificação e 

qualificação das competências disponíveis podem ser importantes para uma resposta efetiva e 

as redes sociais consolidadas com suas métricas podem enriquecer as informações deste 

contexto para a coordenação na formação das equipes de resposta. 

 

2.4.5  Análise de Redes Sociais (ARS) na Gestão por Competências 

 

A rede social de um indivíduo desempenha um papel perfeito como um meio para a 

disseminação de informações, ideias e influência entre os membros da equipe. Bonchi et al. 

(2011) mostram que a Análise de Redes Sociais (ARS) ajuda a visualizar e compreender os 

papéis e relacionamentos que facilitam ou dificultam a colaboração e o compartilhamento de 

informações e conhecimentos em uma organização. Awal e Bharadwaj (2014) apresentam 

uma revisão abrangente da literatura sobre essa área e propõem um modelo para a formação 

de equipes. 

Com esses dados, estudos de ARS também foram desenvolvidos na presente 

pesquisa, conforme publicações realizadas (HASSE; DE ROLT, 2017; HASSE; DE ROLT; 

GAUTHIER, 2017; HASSE et al, 2018a; HASSE et al 2018b; HASSE; GAUTHIER, 2018) 

que descrevem como podem ser executados modelos em software aplicando os conceitos e 

métricas da área de ARS e a gestão por competências, como: a) Densidade; b) Hierarquia; c) 

Propriedades da rede; d) Grau; e) Betweenness; f) Closeness; g) Centrality; h) Brokerage, 

dentre outros (HANSEN et al, 2011). 
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2.5  REVISÃO DAS FERRAMENTAS DA ENGENHARIA DO CONHECIMENTO 

 

A Engenharia do Conhecimento teve seu início como uma abordagem dentro da 

Inteligência Artificial na ciência da computação. A Inteligência Artificial (IA) pode ser 

definida como o ramo da ciência da computação que se ocupa da automação do 

comportamento inteligente (LUGER, 2013).  Apesar do campo da IA poder ser tão extenso 

quanto a própria multidisciplinaridade da definição de inteligência, que abrange outras áreas 

da ciência como a psicologia, biologia, medicina, dentre outras, a IA e a Engenharia do 

Conhecimento se concentram no desenvolvimento de tecnologia da informação e 

comunicação para atingir esses fins. 

O pressuposto inicial da Engenharia do Conhecimento era a construção de Sistemas 

Baseados em Conhecimento (SBC) através da apropriação do conhecimento de especialistas 

humanos em suas áreas e que poderiam ser coletados para a implementação dos sistemas 

especialistas de um ramo inicial da IA. 

Contemporaneamente, a IA é foco de pesquisas mundiais com uma multiplicidade de 

novas técnicas e tecnologias surgindo, que possibilitam novos ramos de grande potencial de 

resultados computacionais, como Machine Learning, Redes Neurais, Deep Learning. Dentre 

os novos ramos, a Análise de Redes Sociais (ARS) também se destaca com um grande 

potencial de impacto.   

Segundo Luger (2013) a prova automática de teoremas é o ramo mais antigo da IA, 

sendo possível traçar as raízes a partir do Teorista Lógico de Newell e Simon (1963a), bem 

como por seu Resolvedor Geral de Problemas (NEWELL; SIMON, 1963b). 

A compreensão da linguagem natural e modelagem semântica é um dos objetivos da 

inteligência artificial que vem sendo perseguido há muito tempo (LUGER, 2013), sendo 

capaz de construir programas de computador que sejam capazes de entender e gerar a 

linguagem humana. A capacidade de sistemas computacionais terem a habilidade em utilizar e 

compreender a linguagem natural é um aspecto fundamental da inteligência humana e a sua 

automação teria um impacto profundo na facilidade de utilização e eficácia dos computadores. 

Grande parte do trabalho de pesquisa em compreensão da linguagem natural é direcionada a 

encontrar formalismos representacionais que sejam gerais o suficiente para serem usados em 

um amplo espectro de aplicações, mas que também se adaptem bem à estrutura específica de 

um dado domínio (LUGER, 2013).   
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Luger (2013) explica que do ponto de vista da engenharia que dominou as origens e 

o crescimento da IA, essa descrição da inteligência artificial pode ser resumida como “o 

estudo da representação e da busca por meio do qual a atividade inteligente pode ser 

executada em um dispositivo mecânico”, neste caso entendendo-se como um mecanismo.   

Uma visão geral das áreas de aplicação da IA e das preocupações dos pesquisadores 

descrita, indicam duas grandes frentes: a representação e a busca do conhecimento (LUGER, 

2013).   

Como sistemas de representação a função de qualquer esquema de representação é 

capturar – ou abstrair – as características essenciais de um domínio de problema e fazer com 

que essa informação se torne disponível para um sistema de resolução de problemas. As 

linguagens para a representação de conhecimento como a ontologia, por exemplo, são um 

exemplo para isso. O arranjo é outro tipo de representação comum na ciência da computação. 

Para muitos problemas ele é mais natural e eficiente para modelagem e representação. Grafos 

e a Análise de Redes são um exemplo, dessa abordagem. A pesquisa em prova automática de 

teoremas foi, por exemplo, a responsável por muitos trabalhos na formalização de algoritmos 

de busca e no desenvolvimento de linguagens de representação formais como o cálculo de 

predicados. O cálculo de predicados, também pode ser usado para representar as propriedades 

de indivíduos e grupos. A representação de predicados pode ser representada graficamente 

utilizando arcos, ou elos, em um grafo, em vez de predicados para indicar relacionamentos. 

Essa descrição é chamada de rede semântica, sendo uma técnica para representar o significado 

semântico, sendo uma das aplicações mais importantes para programas de compreensão de 

linguagem natural (LUGER, 2013).  

A busca de conhecimento, dada uma representação é o segundo componente para 

solucionar problemas de forma inteligente. A estrutura resultante de um processo de busca é 

chamada de grafo de espaço de estados. A representação por espaço de estados permite tratar 

os eventos possíveis como caminhos diferentes por meio desse grafo de espaço de estados. 

Cada um dos estados do grafo tem arcos (correspondendo um teste básico de diagnóstico) que 

levam a estados representando acumulação extra de conhecimento no processo de diagnóstico 

(LUGER, 2013). 

Outro ponto importante, sobre resolução de problemas é a observação que o ser 

humano resolve problemas baseado em regras de julgamento que guiam a busca de partes do 

espaço de estados que são de alguma forma mais “promissoras”. Essas regras são conhecidas 

como heurísticas e constituem um dos tópicos centrais da pesquisa em IA. Heurística significa 
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em grego “descobrir” que pode ser representada como uma estratégia para a busca seletiva de 

um espaço problema (LUGER, 2013). 

Assim, a busca em espaço de estados proporciona um meio de formalizar o processo 

de resolução de problemas e a heurística permite adicionar inteligência a esse formalismo.  A 

teoria da busca em espaço de estados é a principal ferramenta para responder as questões de 

resolução de problemas, representando-se um problema como um grafo de espaço de estados. 

Finalmente, sobre grafos, estes consistem em um conjunto de nós e um conjunto de arcos, ou 

elos, conectando pares de nós.  

Para a Engenharia do Conhecimento que se baseia na sua origem na captura de 

conhecimento de especialistas, essa representação de soluções de problemas, poderia vir de 

regras “se...então”, permitindo gerar informação nova, a partir do ato de aplicar uma regra 

representada na forma de arco entre estados. Levantando-se a origem dessa abordagem de 

inteligência sobre raciocinar sobre estrutura de objetos e relações pode ser citado o 

matemático suíço Leonhard Euler que inventou no século XVIII a teoria dos grafos para 

resolver o problema das pontes de Konigsberg (LUGER, 2013). 

Em termos de ciência da computação, um espaço de estados pode ser explorado em 

duas direções: a partir de dados fornecidos por uma ocorrência do problema em direção ao 

objetivo, ou então, a partir do objetivo em direção aos dados. Na busca guiada por dados, 

chamada também de encadeamento progressivo, o algoritmo para resolver o problema começa 

com os fatos fornecidos e um conjunto de movimentos válidos ou regras para a mudança de 

estado (LUGER, 2013).   

Desse modo, a seleção de um problema e o processo de engenharia do conhecimento 

envolve a construção de um sistema especialista a partir de linguagem de IA para 

representação e busca de soluções. 

Como identificado por Speroni (2016) a partir de Schereiber et al (1999) o histórico 

da Engenharia do Conhecimento tem sua evolução na primeiras iniciativas em 1965 da 

construção de um Resolvedor Geral de Problemas (GPS), em 1975 eram realizados os 

primeiros SBCs . A partir de 1985 com a necessidade de metodologias e técnicas formais para 

desenvolvimento de SCBs surgem os métodos de Aquisição e Documentação Estruturados do 

Conhecimento (KADS). Em 1995 a metodologia CommonKADS representa o 

amadurecimento destas metodologias estruturadas (SPERONI, 2016). 

A partir do final dos anos 90, uma importante abordagem surgiu para conceber 

SBCs, onde a Engenharia do Conhecimento passou a ser vista não mais como uma coleta do 
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conhecimento de especialista, mas como uma atividade de modelagem na qual são 

construídos aspectos de modelões de conhecimento humano. 

Rautenberg, Todesco e Steil (2011) apresentam a Engenharia do Conhecimento 

como uma área complementar à Gestão do Conhecimento, onde a gestão se caracteriza pela 

efetivação de instrumentos de gestão baseados em conhecimento e a Engenharia do 

Conhecimento na forma de aplicar instrumentos baseados em conhecimento com tecnologia 

de inteligência empregando os chamados Agentes Computacionais da Engenharia do 

Conhecimento: “softwares capazes de executar tarefas intensivas em conhecimento, da um 

domínio” (SCHREIBER et al, 1999; SPERONI, 2016).  

Adicionalmente, com a evolução da Web que possibilitou o acesso massivo aos 

dados para os modelos da EC, pode-se identificar o uso das Redes Sociais da Web 2.0 e a 

Web Semântica (Web 3.0), como ferramentas de implementação atual (NAZARIO, 2015).   

A integração da Web 2.0 com as redes sociais pode ser enriquecida com a Web 3.0 

baseada na web semântica. Conforme identifica Bordin (2016), a falta de semântica no 

contexto da ARS está relacionada aos elementos principais como nodos e arestas.  Assim, isso 

conduziu ao entendimento que as descobertas através da ARS podem ser potencializadas 

adicionando semântica aos elementos envolvidos na representação da rede.  

Essa problemática foi abordada no trabalho de pesquisa de Bordin (2016) que 

apontou o problema da falta de semântica na representação da rede social. 

A revisão da literatura narrativa também abrange os temas de busca pelas 

ferramentas da Engenharia do Conhecimento, associadas como soluções adotadas 

internacionalmente para o tema de DEMS, sendo eles, a web semântica com uso de ontologias 

e a Análise de Redes Sociais (ARS). Para desenvolver a abordagem do modelo de ontologia 

de contexto em desastres esta revisão identifica que essas ferramentas estão sendo utilizadas 

em diversos trabalhos internacionais como componentes tecnológicos importantes para essas 

áreas.  

Os conceitos basilares de referência para abordagem da engenharia do conhecimento 

podem ser resumidos no Quadro 8, a seguir: 

Quadro 8 - Conceitos basilares de engenharia do conhecimento. 
Conceito Definição Autor 

 

 

 

Engenharia do 

“a Nova Engenharia do Conhecimento que 

através das lições aprendidas com a 

evolução da EC, muda o paradigma de 

transferência (conhecimento do 

 

 

(TODESCO; 

GAUTHIER, 2010 
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Conhecimento 

 

 

especialista extraído e colocado no 

sistema) para o paradigma de modelagem 

(conhecimento existente nas pessoas, 

arquivos e sistemas deve ser extraído e 

modelado em um formato 

computacional)“. 

 

apud NAZARIO 2015) 

 

 

 

 

Modelo 

 

“os modelos na engenharia do 

conhecimento podem ser entendidos como 

a Representação de Conhecimento que é 

uma área da IA, buscando modelar o 

conhecimento de modo que possibilite a 

atuação de agentes sobre uma base de 

conhecimento, permitindo o raciocínio e a 

tomada de decisão”. 

 

 

 

 

(SILVA, 2015) 

 

Modelo na DSR 

“um conjunto de proposições ou 

declarações que expressam as relações 

entre os constructos”. 

 

(DRESCH et al 2015) 

 

 

Framework na DSR 

“um framework propõe uma abordagem 

altamente estruturada para a extração, 

organização e análise dos dados a partir de 

um framework conceitual construído a 

priori, de cuja coerência depende 

fortemente o sucesso do processo de 

síntese”. 

 

 

(DRESCH et al 2015) 

 

 

Framework 

“do ponto de vista de sistemas 

computacionais, Roock, Wolf e 

Züllighoven (1998) distinguem os vários 

tipos de frameworks pelo seu uso dentro do 

processo de desenvolvimento: podem ser 

frameworks conceituais durante a análise, 

framework de design durante a fase de 

projeto; e framework de software durante a 

fase de implementação de um software”. 

 

 

(KINCELER, 2013) 
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Web Semântica 

(Semantic Web) 

 

“é definida como o uso da world wide web 

(www) para uma rede de dados, a 

semântica significa as conexões”.  

 

 

W3C (2014) 

 

 

 

Ontologia 

 

“as ontologias fazem parte do ferramental 

da Engenharia do Conhecimento, 

especialmente no que concerne a 

modelagem e representação de 

conhecimento”. 

 

 

 

(SPERONI, 2016) 

 

 

Análise de Redes 

Sociais (ARS) 

“a análise de redes sociais (ARS) é uma 

área de pesquisa multidisciplinar que reúne 

as ciências sociais e a informática”. 

 

(KULCU e DOGDU, 

2016) 

Fonte: o Autor. 
 

A Engenharia do Conhecimento, segundo Schreiber (1999), oferece vários 

benefícios: permite identificar as oportunidades e os gargalos na forma como as organizações 

criam, distribuem e aplicam os seus conhecimentos, de modo a fornecer ferramentas para a 

gestão do conhecimento que fornece métodos para obter uma compreensão completa das 

estruturas e dos processos na criação, distribuição e aplicação do conhecimento, 

possibilitando uma integração da tecnologia da informação e da utilização do conhecimento.  

Dessa forma, a Engenharia do Conhecimento (EC) fornece para a Gestão do 

Conhecimento métodos, técnicas e ferramental para análise orientada ao conhecimento. Neste 

sentido Studer, Benjamins e Fensel (1998) apresentam uma visão geral dos formalismos, 

mecanismos de inferência e ferramentas para operacionalizar um sistema baseado em 

conhecimento - Knowledge-based System (KBS), (ARAUJO, 2017).  

A EC fornece também, métodos para obter uma compreensão completa das 

estruturas e processos utilizados em engenharia de sistemas do conhecimento que requerem a 

análise de processos (SCHERIBER et al, 2002); STUDER; BENJAMINS; FENSEL, 1998). O 

modelo de conhecimento (Knowledge Model) explica detalhadamente os tipos e estruturas de 

conhecimento usados ao se desempenhar uma tarefa Schreiber et al (2002). 
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Como identificado por Nazário (2015) surge então, a Nova Engenharia do 

Conhecimento que através das lições aprendidas com a evolução da EC, muda o paradigma de 

transferência (conhecimento do especialista extraído e colocado no sistema) para o paradigma 

de modelagem (conhecimento existente nas pessoas, arquivos e sistemas deve ser extraído e 

modelado em um formato computacional) (TODESCO; GAUTHIER, 2015; NAZARIO 

2015). 

O objetivo da nova disciplina Knowledge Engineering (KE) é semelhante ao da 

Engenharia de Software: transformar o processo de construção de KBSs de uma arte em uma 

disciplina de engenharia. Isso requer a análise do próprio processo de construção e 

manutenção e o desenvolvimento de métodos, linguagens e ferramentas apropriadas para o 

desenvolvimento de SBCs (STUDER; BENJAMINS; FENSEL, 1998).  

Taxweiler (2016) apresenta uma lista de métodos e ferramentas classificados como 

tecnológicos (que utilizam TI) da Engenharia do Conhecimento: expertise location, redes 

sociais, sistemas de gestão de documentos, bases de conhecimento, blogs, buscas avançadas, 

estrutura colaborativa virtual, dentre outras. 

As ferramentas de Expertise Location (i.e., Expertise Location Systems ou Expertise 

Locator) contribuem na identificação e na localização de especialistas que possuem 

conhecimento e experiência (competência) necessários às outras pessoas e têm ganhado 

destaque na Gestão do Conhecimento (TAXWEILER, 2016). 

De acordo com Taxweiler (2016) as evoluções nos sistemas de Expertise Location 

nas últimas décadas destacaram o surgimento de duas categorias: Expert Finding Systems 

(i.e., Sistemas de Busca de Especialistas) que visa encontrar especialistas em determinado 

tópico e Expert Profiling Systems (i.e., Sistemas de Perfis de Especialistas) que apresenta 

quais tópicos uma pessoa é especialista. 

Do ponto de vista da DSR os modelos podem ser entendidos, segundo a Design 

Science Research (DSR) em (MARCH; SMITH, 1995; DRESCH et al 2015 p.112), como um 

conjunto de proposições ou declarações que expressam as relações entre os constructos. São 

considerados representações da realidade que apresentam tanto as variáveis de determinado 

sistema como suas relações. Um modelo pode também ser considerado “uma descrição de 

como as coisas são”. Assim, as relações entre os elementos do modelo também precisam ser 

claramente definidas.  

No caso desta pesquisa de doutorado, o modelo de conhecimento é uma ontologia de 

contexto, sendo que várias abordagens para representação de contexto foram revisadas por 
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Nazário (2015) a partir de Strang, Linnhoff-popien e Frank (2004), os autores concluem que 

ontologias constituem a abordagem mais promissora, devido às suas características de 

permitir o compartilhamento de conhecimento entre humanos e entre agentes de software, 

bem como a reutilização de conhecimento entre aplicações.  

Além disso, ontologias podem ser utilizadas por motores de inferência para inferir 

contextos complexos a partir de contextos de mais baixos níveis adquiridos por fontes 

diversas. A partir desta classificação adotada por Nazário (2015) e baseada em Strang, 

Linnhoff-popien e Frank (2004) e Tang, Yang e Wu (2007), também pode se concluir que a 

categoria de ontologia é a forma mais apropriada para modelar o contexto, porque respeita 

todos os requisitos para ambientes de computação ubíqua que é o compartilhamento de 

modelos de dados para o conhecimento. Outros trabalhos anteriores de pesquisa do 

EGC/UFSC, também trazem essas conclusões como em Silva (2015) e Kinceler (2013), por 

exemplo, são identificados concepções de modelos e frameworks que são referências para o 

presente trabalho. 

Em Silva (2015) os modelos da Engenharia do Conhecimento: 

Os modelos na engenharia do conhecimento podem ser entendidos como a 
Representação de Conhecimento que é uma área da IA, buscando modelar o 
conhecimento de modo que possibilite a atuação de agentes sobre uma base de 
conhecimento, permitindo o raciocínio e a tomada de decisão. (SILVA, 2015, p. 11). 

 

Conforme identificado por Silva (2015), segundo Oliveira e Carvalho (2008) “a 

representação do conhecimento pode ser definida como um conjunto de convenções sintáticas 

e semânticas que torna possível descrever coisas”. Através da Representação do 

Conhecimento é possível conceber representações de objetos e suas relações diante de um 

contexto previamente delimitado, Silva (2015) ainda destaca que, segundo o autor Almeida, 

Souza e Bax (2009) identifica-se que o processo de representação do conhecimento é de 

fundamental importância, sendo aplicado na maioria dos campos científicos. No âmbito da 

Ciência da Computação as representações são utilizadas para a implementação de estruturas 

computáveis (CAMPOS, 2004). 

A representação do conhecimento é uma forma de criar um modelo formal do 

conhecimento de determinado domínio com auxílio de um especialista, de modo que possa ser 

utilizado por um programa de computador. Existe uma gama de estruturas que viabilizam a 

formalização e organização de conhecimento, sendo que, atualmente as Ontologias tem 

ganhado destaque neste meio (CASTILHO; LOPES; TACLA, 2008; SILVA, 2015). 
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Segundo Speroni (2016): 

As ontologias fazem parte do ferramental da Engenharia do Conhecimento, 
especialmente no que concerne a modelagem e representação de conhecimento. 
Definidas, no âmbito da EC, como “uma especificação formal e explícita de uma 
conceitualização compartilhada” (BORST, 1997), descrevem domínios de 
conhecimento sobre os quais se deseja que os sistemas tratem (SPERONI, 2016 
p.78). 

 

Para Silva (2015) do ponto de vista de sistemas computacionais, Roock, Wolf e 

Züllighoven (1998) distinguem os vários tipos de frameworks pelo seu uso dentro do processo 

de desenvolvimento: podem ser frameworks conceituais durante a análise, framework de 

design durante a fase de projeto; e, framework de software durante a fase de implementação 

de um software.  

Segundo os autores, o que esses diferentes frameworks apresentam em comum é o 

suporte que oferecem, integrando de forma contínua as diferentes atividades do processo de 

modelagem e desenvolvimento de sistemas, conforme tipificado da seguinte forma em Silva 

(2015) cita ainda que de acordo com Crossan, Lane e White (1999 p. 523) um framework 

define o território e é um passo mais próximo em direção à teoria.  

Um framework segundo a Design Science Research – DSR, (DRESCH et al 2015, 

p.162) propõe uma abordagem altamente estruturada para a extração, organização e análise 

dos dados a partir de um framework conceitual construído a priori, de cuja coerência depende 

fortemente o sucesso do processo de síntese. De início, portanto, trata-se de uma abordagem 

dedutiva, embora admita tópicos incorporados de estudos primários, introduzindo um 

elemento indutivo no processo de síntese. O produto final pode ser expresso graficamente de 

modo a permitir mapear a natureza dos conceitos estudados, identificar associação entre 

diferentes temas e prover explanações para resultados entre os estudos primários incluídos 

(BARNETT-PAGE; THOMAS, 2009; THOMAS; HARDEN; NEWMAN, 2012 apud 

DRESCH et al 2015). 

No caso desta pesquisa, o modelo de conhecimento e sua representação estão 

centrados em ontologia e num framework direcionado para a implementação computacional 

de tecnologias de Web Semântica e de Redes Sociais, aplicadas ao tema dos DEMS. A 

pesquisa objetiva nessa integração proposta servir como um framework de integração em 

middleware de contexto baseado em ontologias e redes sociais para a coordenação da resposta 

a desastres e emergências. 
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Finalmente, alguns sistemas de protótipos usando a abordagem tecnológica de 

framework com redes sociais e ontologias, são citadas internacionalmente em Kulcu e Dogdu 

(2016) Sistemas Protótipos e Frameworks Utilizando o sistema Web Semântica e ARS como 

em Flink que foi desenvolvido por Mika et al (2005) para extrair, agregar e visualizar dados 

de redes sociais. Utiliza tecnologias web semânticas para raciocinar sobre informações 

pessoais. Wang et al (2013) desenvolveram um aplicativo que pode consultar informações 

extraídas dos perfis de usuário do Facebook. LinkProbe é um protótipo projetado por Chen et 

al (2013) para prever a existência de ligações entre os membros nas redes sociais. Leida e Chu 

(2013) desenvolveram um sistema para processamento de consultas escalável sobre gráficos 

RDF que podem distribuir a carga de trabalho entre as máquinas no mesmo cluster. Tramp et 

al (2014) propuseram uma arquitetura distribuída que é construída sobre as tecnologias da 

Web Semântica, combinando vocabulários como WebID, FOAF e outros protocolos, como 

Semantic Pingback e PubSubHubbu. Razis e Anagnostopoulos (2016) desenvolveram um 

sistema para descobrir contas semelhantes no Twitter usando a ontologia Virtuoso e FOAF. 

Calvanese et al. (2016) desenvolveu um sistema de acesso a dados baseado em ontologias 

(OBDA) para responder a consultas SPARQL sobre gráficos RDF. Golbeck e Rothstein 

(2008) fundiram os perfis do FOAF de diferentes fontes, Ereteo et al (2011) desenvolveu o 

SemTagP que detecta e caracteriza as comunidades a partir de gráficos RDF. 

Essas abordagens corroboram com o intuito da presente pesquisa no interesse do 

desenvolvimento de modelo de ontologia de contexto para desastres e emergências, propondo 

framework (tecnológico) compatível da engenharia do conhecimento na sua implementação. 

As seções seguintes apresentam a revisão das ferramentas da engenharia do 

conhecimento descritas e que são utilizadas como referências na abordagem da proposta desta 

pesquisa. Na seção 2.5.1 uma breve revisão de conceitos sobre Web Semântica e na seção 

2.5.2 Ontologias,  discorre sobre a importância para o presente trabalho, com conceitos de 

aplicação das ontologias na área de contexto e desastres e emergências. Na seção 2.5.3, uma 

revisão sistemática de ontologias aplicadas ao problema é apresentada. Posteriormente, na 

seção 2.5.4 a Integração e Compartilhamento de Dados com Ontologias é explicado como 

uma perspectiva de utilização da presente pesquisa, como um Modelo de Ontologia de 

Contexto desenvolvido, descrevendo o uso das ontologias relacionadas com a Orquestração 

da Integração e Compartilhamento de Dados. Na seção 2.5.5 a Análise de Redes Sociais 

(ARS) é explanada como ferramenta adicional para o modelo proposto. 
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2.5.1  Web Semântica 

 

Como identifica Speroni (2016), a concepção da Web está associada quando Tim 

Berners-Lee publicou uma proposta de um sistema para compartilhamento de documentos de 

pesquisa, chamada de World Wide no final da década de 1980. Posteriormente, um consórcio 

foi criado para desenvolver a Web chamado World Wide Web Consortium (W3C) que é 

responsável pela definição dos padrões, chamados recomendações, que passam a ser adotados 

no desenvolvimento de tecnologias para a Web. Assim a Web Semântica (Semantic Web) é 

definida como o uso da world wide web (www) para uma rede de dados, a semântica significa 

as conexões. W3C (2014). 

As tecnologias da Web Semântica (BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 2001) 

surgem como uma forma de acrescentar significado e estrutura bem definidos aos dados na 

Web. Tentam preencher a lacuna de conhecimento entre humanos e computadores. A Web 

Semântica consiste basicamente de duas tecnologias fundamentais principais: (1) uma 

definição de modelo para representar e definir associações entre recursos, o que é possível 

usando “Resource Description Framework” (RDF), e; (2) vocabulários usados para 

representar a semântica de recursos, o que é possível usando “RDF Schema” (RDFS2) e “Web 

Ontology Language” (OWL3) (KULCU; DOGDU, 2016).  

Uma das características fundamentais da Web Semântica, e que a diferencia da 

abordagem tradicional, é justamente a existência de uma camada adicional de semântica, na 

qual os dados são contextualizados, ou seja, há uma representação explícita de seus 

significados. Isto é possível graças à utilização de ontologias, que provêm um vocabulário que 

define formalmente os termos de um determinado domínio e os relacionamentos que existem 

entre eles (SPERONI, 2016). 

Uma ontologia pode criar definições uniformes para os dados do modelo, pode 

reduzir o tempo e a complexidade do mapeamento e integração do modelo, de modo a extrair 

as informações corretas de maneira eficiente. Ontologia é uma palavra em filosofia, que 

significa "o estudo filosófico da natureza do ser, da existência ou da realidade em geral, bem 

como das categorias básicas de ser e suas relações". Pesquisadores de ciência da computação 

importaram essa palavra e definiram uma nova definição (FAN; ZLATANOVA, 2010). 

A definição clássica de Ontologia foi introduzida por Gruber (1993) (FAN; 

ZLATANOVA, 2010) como uma “especificação formal e explícita de uma conceituação 

compartilhada”. Pode-se destacar quatro aspectos importantes nesta definição: (1) Explícito: o 
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significado de cada conceito é definido de forma clara e única (FAN; ZLATANOVA, 2010); 

(2) Formal: Os conceitos na ontologia são definidos por uma linguagem bem definida que 

humanos e máquinas poderiam entender (FAN; ZLATANOVA, 2010); (3) Uma 

"conceituação", nesta definição, refere-se a um modelo abstrato de como as pessoas 

geralmente pensam sobre uma coisa real no mundo (KLEINROCK, 1996); (4) Como uma 

tecnologia chave no campo semântico, a ontologia é uma estrutura unificada que pode não 

apenas agir como uma conceituação, mas também ser compartilhada (FAN; ZLATANOVA, 

2010). 

Portanto, no caso desta pesquisa, a conceituação significa Contexto com uma 

especificação "explícita" de conceitos e relacionamentos em um modelo abstrato recebido por 

nomes explícitos e definições (KLEINROCK, 1996). É uma explicação padrão dos conceitos 

e relações usados pelos sistemas. Além disso, o raciocínio ontológico pode ajudar a descobrir 

as relações implícitas ou contraditórias que dificilmente podem ser descobertas pelo ser 

humano (FAN; ZLATANOVA, 2010). 

Existem muitos relacionamentos na ontologia que conectam diferentes conceitos em 

uma grande rede de conceitos, o que também ajuda a máquina a pesquisar através do 

conhecimento criado. (ANTONIOU; VAN HARMELEN, 2004). Em outra definição, 

ontologia é uma rede de conceitos e relacionamentos, que fornece especificações do 

conhecimento no mundo em que as pessoas estão trabalhando (USCHOLD; GRUNINGER, 

1996). A formalização do conhecimento proporcionada pelas ontologias possibilita a 

atribuição de significado bem definido aos conceitos, bem como a definição de 

relacionamentos. Tais características tornam as ontologias um dos componentes fundamentais 

da Web Semântica (BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 2001), pois além de classificar 

as coisas sobre as quais se está tratando, conta com regras para inferência, o que aumenta as 

possibilidades de processamento dos dados por máquinas.  

Dessa forma, o desenvolvimento de ontologias tem o objetivo de explicar um 

domínio de conhecimento, representando-o formalmente, e levando em consideração a 

necessidade de que esta representação seja aceita por um conjunto de pessoas. Ainda, a 

construção de ontologias deve levar em conta o nível de abstração com que o domínio será 

representado (SPERONI, 2016). 

Na ciência da computação as ontologias foram propostas também, como uma solução 

para os problemas de interoperabilidade e integração de dados (ABBES; GARGOURI, 2018). 

Segundo Hashemi e Schneider (2012) as ontologias trazem diferentes contribuições para o 
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uso de Big Data. Eles ajudam as pessoas a entender melhor a complexidade dos grandes 

sistemas projetados e permitem a integração entre sistemas e dados por meio da 

interoperabilidade semântica. 

Além disso, eles melhoram a adaptabilidade e a reutilização de modelos, reduzem os 

custos operacionais e de desenvolvimento, aprimoram os sistemas de suporte à decisão e 

ajudam na gestão e descoberta do conhecimento. As ontologias são importantes em cenários 

de Big Data, pois fornecem significados transversais para termos. Eles tornam os dados (não 

estruturados, semi-estruturados e estruturados) compreensíveis para seres humanos e 

máquinas entre fontes (ABBES; GARGOURI, 2018). 

De acordo com Bontcheva e Sabou (2006), o principal objetivo das ontologias é 

captar o conhecimento sobre um domínio específico e fornecer uma representação com um 

aceita para reutilização e compartilhamento. 

A heterogeneidade semântica usando ontologia introduz uma nova definição para 

descrever coisas no mundo. Afirma que a verdade de uma afirmação só pode ser entendida 

com referência a um determinado contexto. Aqui, a noção de contexto é útil para modelar 

declarações em bancos de dados heterogêneos conflitantes (KLEINROCK, 1996). 

Segundo Silva (2015), no âmbito da Inteligência Artificial a palavra Ontologia “[...] 

pode ser interpretada como o conjunto de entidades com suas relações, restrições, axiomas e 

vocabulário”. 

De forma semelhante, Uschold e Gruninger (1996) afirmam que ontologia é um 

termo usado para se referir ao entendimento compartilhado de algum domínio de interesse, e 

deve ser usada como um framework de unificação para a resolução de problemas  

Dada a definição de ontologia, para a modelagem de ontologias as principais etapas 

da construção da ontologia são três, segundo (USCHOLD; GRUNINGER, 1996): captura de 

ontologias, codificação de ontologias e mapeamento de ontologias. 

Além disso, a ontologia também pode ajudar no fornecimento de dados relacionados 

ao contexto para os atores de emergência pelo raciocínio compartilhado. Com base no 

contexto, pode ser decidido se os dados são relevantes ou não. Se os dados não forem 

relevantes para o contexto, não serão as informações de destino para o usuário nessa situação, 

independentemente de estarem disponíveis no conjunto de dados. A ontologia é escrita na 

linguagem escolhida de acordo com as definições de conceitos e relações acordadas na etapa 

de captura de ontologias (FAN; ZLATANOVA, 2010) 
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A linguagem de ontologia comumente usada é OWL (Web Ontology Language, 

http://www.w3.org/TR/owl-features/) e RDF (Resource Description Framework, 

http://www.w3.org/TR/rdf- primer /).  

O editor de ontologia pode ser obtido por várias plataformas, como Protégé 

(http://protege.stanford.edu/) e KAON2 (http://kaon2.semanticweb.org/). O Ontology 

Reasoner pode ser escolhido dentre algumas opções, como: RACER (Haarslev e Moller, 

2003), o FaCT ++ (http://owl.man.ac.uk/factplusplus/) e o Pellet (http://pellet.owldl.com/). 

(FAN; ZLATANOVA, 2010). 

Nesse sentido de variações de padrão, o RDF Schema: RDF Schema é uma extensão 

do RDF, sendo um vocabulário de modelagem para descrever classes e propriedades (ou 

relacionamentos entre classes). O OWL: O OWL (Web Ontology Language) estende a 

expressividade do RDF Schema para caracterizar classes e propriedades. Ele foi projetado 

para ser usado quando as informações precisam ser processadas por máquinas, em vez de 

apenas serem apresentadas. O OWL estende o RDFS definindo novas primitivas de idioma e 

fornece um conjunto muito mais rico de vocabulários do que o RDFS (FAN; ZLATANOVA, 

2010). 

Portanto, o RDF é um modelo de dados flexível e semelhante a um gráfico, usado 

para representar recursos na Web, por isso tornou-se muito popular representar dados 

semânticos. Ele fornece um mecanismo para vincular dois recursos. Uma instrução RDF é 

chamada como tripla, na forma de <subject, predicate, object>, onde subject representa um 

recurso exclusivo, objeto denota um recurso exclusivo ou um literal e predicado é usado para 

mostrar a relação entre subject e objeto. Um triplo pode ser considerado como uma borda 

direcionada rotulada entre dois nós (recursos) e um conjunto desses nós e bordas formam um 

gráfico direcionado (KULCU; DOGDU, 2016). 

 

2.5.2  Ontologias 

 

Uma ontologia define um vocabulário comum para domínios em que exista a 

necessidade de compartilhamento de informações. Isto inclui definições interpretáveis por 

máquinas de conceitos básicos em um domínio e relações entre estes.  

A Ontologia pode ser definida com conceitos de diversos autores, com algumas 

interpretações, como: 
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1. “Uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada.” 

(STUDER; BENJAMINS; FENSEL, 1998); 

2. “A definição dos termos utilizados na descrição e na representação de uma área 

do conhecimento.” (W3C); 

3. “Uma ontologia pode assumir vários formatos, mas necessariamente deve incluir 

um vocabulário de termos e alguma especificação de seu significado. Esta deve 

abranger definições e uma indicação de como os conceitos estão inter-

relacionados, o que resulta na estruturação do domínio e nas restrições de 

possíveis interpretações de seus termos.” (USCHOLD; JASPER, 1999). 

As Ontologias que seguem essas estruturas apresentadas podem ser mapeadas para a 

maioria das linguagens de descrição de ontologias utilizadas atualmente. 

A área de concentração “Engenharia do Conhecimento”, desenvolvida pelo 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) da UFSC 

têm emergido para gerar, codificar e gerir conhecimento organizacional, combinando 

elementos de mais de uma área do conhecimento, entre elas a EC. Dentre as técnicas para a 

representação do conhecimento, as Ontologias são utilizadas para a pesquisa no PPGEGC, 

cujo o uso tem o objetivo de desenvolver uma vocabulário compartilhado que permita a troca 

e reuso de informações (SPERONI, 2016). 

Ontologia origina-se da filosofia a partir do termo conjunto das palavras gregas onto 

(ser) e logia (discurso escrito ou falado), sendo uma explicação semântica da natureza dos 

seres ou uma explicação sistemática da existência (SPERONI, 2016).  

Na filosofia a corrente de pensamento relacionada é a Metafísica. A metafísica 

abrange diversos ramos como a Epistemologia, Linguística, Cosmologia e Ontologia. A 

epistemologia é o ramo que estuda a natureza do conhecimento, sendo focada em como os 

seres humanos conhecem as coisas. A linguística é o estudo da linguagem em um conceito 

mais amplo, incluindo a semiótica. A cosmologia é um ramo que trata a natureza do ser, 

incluindo como o universo funciona. Finalmente, a ontologia é o ramo que trata da semântica 

das coisas e seus domínios. 

Conforme Bordin (2016), semântica neste caso refere-se a dar significado a algo. 

Essa definição de semântica apoia-se na própria definição da Web Semântica dada por 

Berners-Lee et al (2001), afirmando que a “web semântica é uma extensão da web atual, na 

qual é atribuído à informação um significado bem definido, habilitando pessoas e 

computadores a trabalhar melhor em cooperação”. 
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Na filosofia moderna, conforme apresenta Salm (2012), a partir do trabalho de 

Corazzon (2011), as ontologias partem dos trabalhos na Lógica Tradicional de Kant e Husserl 

subsidiando as pesquisas em Ontologia Formalizada da Inteligência Artificial (IA). Os autores 

proeminentes que desenvolveram este ramo da IA podem ser citados como Gruber e Guarino, 

dentre outros. Esse ramo originou a Engenharia de Ontologias, tendo autores de destaque 

como Corcho, Gangemi, Gómes-Pérez e Poli (SALM, 2012). 

O artigo de Corcho et al (2003) descreve uma análise sobre metodologias para a 

construção de ontologias, fazendo um comparativo entre: Cyc, Usdhold e Kin, Gruninger e 

Fox, KACTUS, METHONTOLOGY, SENSUS e On-To-Knowledge (OTKM) (SPERONI, 

2016). Ainda em 2003, Gómez-Pérez et al (2003) apresenta um estudo que identifica as 

principais metodologias da época: Enterprise Ontology (USHOD; KING, 1995), KACTUS 

(BERNARAS et al, 1996), METHONTOLOGY (FERNANDEZ-LOPES et al, 1997), 

SENSUS (SWARTOUT et al, 1997), TOVE  (GRUENINGER, 1996), OTK Methontology 

(SURE et al, 2004), DOGMA (JARRAR, 2005), dentre outras (SPERONI, 2016). 

Alguns eventos também marcam a engenharia de ontologia atual, como as 

metodologias Kactus em 1996, Methontology em 1997 e NeOn em 2006. O projeto Protégé 

da Universidade de Stanford nos Estados Unidos em 2002 e o padrão OWL2 do W3C, em 

2009. 

Assim, uma ontologia deve representar conceitos, relacionamento, regras e axiomas 

de um domínio específico, isto é, de uma parte da realidade. Os sistemas de conhecimento se 

beneficiam de ontologias para criar diferentes aplicações e compartilhar seus conceitos, sendo 

este o foco da área de Engenharia de Ontologias (SALM, 2012). 

Dessa forma, Gruber (1993) define ontologia com sendo “uma especificação 

explícita de uma conceitualização”. Uschold e Gruninger (1996) complementam que uma 

ontologia deve se referir ao entendimento compartilhado de um domínio de interesse para ser 

usada em um framework de resolução de problemas. Borst (1997) amplia a definição 

afirmando que uma ontologia é “uma especificação formal e explícita de uma 

conceitualização compartilhada”. 

Shue, Chen e Shiue (2009) complementam que ela é uma análise sistemática de 

conhecimento sobre determinado domínio de interesse, para que possa ser compartilhado por 

outras pessoas. Dessa forma, conforme Speroni (2016) a adoção de ontologias permite, 

portanto, organizar e representar o conhecimento de um determinado domínio e sua utilização 

proporciona melhorias na recuperação e compartilhamento da informação. 
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Gruber (1993) define um conjunto de critérios de projeto para ontologias, com 

objetivos de compartilhamento de conhecimento e interoperabilidade entre programas 

baseados nesta conceitualização compartilhada, conforme apresentado por (SPERONI, 2016): 

(1) Clareza, uma ontologia deve comunicar o significado pretendido em termos definidos; (2) 

Coerência, uma ontologia de ser coerente e validar inferências consistentes com as definições; 

(3) Extensibilidade, uma ontologia de ser projetada de forma a antecipar os usos do 

vocabulário compartilhado; (4) Mínimo compromisso com codificação, onde a 

conceitualização deve ser especificada em nível de conhecimento; (5) Mínimo Compromisso 

Ontológico, uma ontologia deve requerer o mínimo de ontológico suficiente para dar suporte 

às atividades de conhecimento pretendidas. 

Quanto ao tipo de ontologias uma classificação partindo de (MIZOGUCHI; 

VANWELKENHUYSEN; MITSURU, 1995) caracterizam uma tipologia de ontologias, 

classificadas em: 

1. Ontologia de domínio: descrição de um domínio, sendo um sistema de 

vocabulário composto de três categorias: ontologia de objetos, ontologia de 

atividade e ontologia de campo; 

2. Ontologia de tarefa: orientado para a descrição de solução de problemas das 

tarefas existentes independente de domínio. A tarefa é uma sequência de passos 

para a resolução de problemas; 

3. Ontologias gerais/comuns: utilizadas para a representação de conhecimentos de 

senso comum, como: eventos, tempo, espaço, causalidade, comportamento e 

função. 

Outra classificação citada em Speroni (2016), identifica que Uschold e Gruninger 

(1996) apresentam uma descrição quando ao seu uso: 

1. Ontologias de comunicação: expressa um entendimento compartilhado, 

possibilitando a comunicação entre pessoas com diferentes necessidades ou 

pontos de vista de diferentes contextos; 

2. Ontologias de interoperabilidade: direcionada para a integração de diferentes 

aplicações, onde os usuários precisam trocar dados, ou utilizam diferentes 

ferramentas; 

3. Ontologias de engenharia de sistemas: ontologias que são suporte ao projeto e 

desenvolvimento de sistemas de software, com foco em especificação, confiança 

e reuso. 
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Guarino (1998) classifica as ontologias pelo seu grau de dependência de uma tarefa 

qualquer, elas podem ser: Ontologia de Alto Nível, Ontologia de Domínio, Ontologia de 

Tarefa e Ontologia de Aplicação. A ontologia de alto nível descreve conceitos gerais como 

espaço, tempo, eventos, etc. A Ontologia de Domínio descreve o vocabulário relacionado a 

um domínio genérico (como medicina, seguros, etc). A Ontologia de Tarefa enfoca na 

especialização dos termos da ontologia de domínio (como atuaria, corretagem, inspeção, etc). 

A Ontologia de Aplicação descreve conceitos que dependem de domínio e tarefas específicas. 

Os conceitos são papéis desempenhados pelas entidades que compõem um domínio, 

desempenhando certas atividades. 

Conforme identifica Pereira (2017), Kiriakov (2006) define uma ontologia como um 

modelo que pode ser expresso pela expressão O = {C,R,I,A}, onde C representa o conjunto de 

classes que representam os conceitos de um domínio de conhecimento, R sendo um conjunto 

de relações associadas entre as classes definidas, I como um conjunto de instâncias, 

indivíduos do mundo real pertencentes a uma classe e A representando um conjunto de 

axiomas dentro de um determinado domínio de conhecimento. Pereira (2017) descreve que a 

representação de ontologias pode se representar de duas formas intercambiáveis, gráfica e 

formalmente.  A representação gráfica é utilizada para compreensão humana, enquanto a 

representação formal é usada para ser processada por máquinas. Para representar graficamente 

pode-se utilizar diversas técnicas como Grafos, Estrutura de Arvore, UML, dentre outras. Para 

representar formalmente são utilizados os padrões de dados RDF/RDF-S e OWL (ISOTANI; 

BITTENCOURT, 2015). 

A OWL - Web Ontology Language (OWL) é uma linguagem para definição de 

ontologias para a Web, endossada pelo W3C - Web Ontology Working Group, OWL tem suas 

bases nas linguagens: RDF e RDF Schema e DAML+OIL. 

Uma ontologia em OWL é uma coleção de triplas de RDF (Resource Description 

Framework). A OWL define o significado das triplas que usam o seu vocabulário.  

Assim é uma linguagem para a Web Semântica projetada para representar 

conhecimentos ricos e complexos sobre coisas, grupos de coisas e relacionamentos entre essas 

coisas (W3C, 2014). É também uma linguagem baseada em lógica computacional de tal modo 

que, o conhecimento expresso nessa linguagem (OWL) por ser raciocinado através de 

programas de computadores, tanto para verificar a consistência de determinado conhecimento, 

quanto para tornar o conhecimento implícito em explícito (W3C, 2014). 
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Os Documentos OWL, conhecidos como ontologias, podem ser publicados na World 

Wide Web e podem referenciar ou serem referenciados por outras ontologias OWL (W3C). A 

OWL 2, evolução da OWL, estabeleceu-se como uma linguagem para expressar ontologias. 

OWL 2 não é uma linguagem de programação ela é declarativa, ou seja, descreve 

determinados estados de maneira lógica. Através de ferramentas apropriadas (chamadas de 

raciocinadores) pode-se obter informações adicionais sobre o estado das coisas que inferir 

novas informações. A presença de um axioma em uma ontologia habilitam raciocinadores a 

realizar inferências; 

No contexto de modelagem, as classes são usadas frequentemente para indicar o 

conjunto de objetos compreendido por um conceito do conhecimento humano, como por 

exemplo, uma pessoa. Podem ser definidas, também, Hierarquia de Classes. Na modelagem 

de ontologias o uso do conceito de subclasse pode ser utilizado para ir além da declaração de 

interdependência. Deste modo, o raciocinador pode derivar que indivíduos classificados como 

Mãe, também são classificados como Mulher e consequentemente como Pessoa. 

Tecnicamente, isso significa que relacionamentos de subclasses entre classes são transitivos. 

Um princípio de modelagem importante é a Disjunção de Classes, onde um indivíduo 

pode ser instância de várias classes. Contudo, em determinados casos a participação em uma 

classe exclui a possibilidade de participação em outra classe. 

As Propriedades de Objetos é outro aspecto importante até agora a preocupação 

estava em descrever indivíduos de maneira única e como as classes podem se relacionar. 

Contudo, frequentemente é necessário especificar como indivíduos se relacionam uns com os 

outros. Relacionamentos são pontos centrais na definição de interação entre objetos. 

As Restrições de Domínio (Domain) e Alcance (Range) são outra característica a 

considerar em ontologias. Domain e Range permitem conectar instâncias de classes provendo 

informações implícitas adicionais. Domain é usado para indicar que uma propriedade em 

particular se aplica a uma determinada classe. Enquanto que Range permite indicar que os 

valores de uma propriedade em particular são instâncias de uma determinada classe. 

A Igualdade e Desigualdade de Indivíduos é outro fator incluso, quando duas 

instâncias não poderiam ser as mesmas, caso estivessem em classes disjuntas. Contudo, se 

adicionarmos mais indivíduos para a mesma classe esses podem se referir ao mesmo 

indivíduo. OWL não parte do pressuposto que diferentes nomes são diferentes indivíduos 
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Os Tipos de Dados de um indivíduo, além de serem descritos através da pertinência à 

determinada classe e via relacionamento com outros indivíduos, pode ser descrito através de 

valores de dados.  

As Restrições de Propriedades fornecem um meio para especificar estruturas 

complexas através do uso de propriedades. Como por exemplo, um Quantificador existencial: 

que define uma classe como um conjunto de alguns ou todos os indivíduos que são 

conectados via uma propriedade em particular a outro indivíduo que é uma instância de uma 

certa classe – palavra reservada “some”. Um Quantificador universal descreve uma classe de 

indivíduos na qual todos os indivíduos relacionados devem ser instâncias de uma determinada 

classe – palavra reservada “only”. 

Finalmente, a SWRL: A Semantic Web Rule Language combina OWL e RuleML, 

sendo uma camada lógica. Muitos sistemas baseados em regras precisam intercambiar regras, 

existe, portanto, um novo tipo de dado na web para ser trocado (regras). A OWL é assim, 

baseada em Lógica Descritiva (Description Logic). 

 

2.5.2.1  Ontologias de Contexto 

 

Ontologias de contexto são encontradas na literatura (NAZARIO, 2015), e alguns 

destes autores citados também utilizam ontologia de QoC – Qualidade de Contexto, conforme 

a Figura  13. A Figura 13 também ilustra a ontologia de contexto utilizada por Gu et al. 

(2004). Zheng (2011) utiliza esta mesma abordagem em seu trabalho onde propõem um 

framework sensível ao contexto que suporta QoC incluindo controle de threshold, descarte de 

contexto duplicado ou inconsistente. 
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Figura 13 - Exemplo de ontologia de contexto. 
 

 
Fonte: Gu et al. (2004). 

 

Kim e Choi (2006) apresentam um modelo de contexto baseado em ontologia em 

ambiente de computação ubíqua, no domínio de uma casa (home). Este modelo não trata 

QoC. Toninelli e Corradi (2009) apresentam em seu trabalho o framework Proteus, que 

oferece controle de acesso sensível a QoC para o compartilhamento de recursos em ambientes 

pervasivos. A ontologia de contexto utilizada é ilustrada na Figura 14. 

Figura 14 - Modelo de ontologia, Framework Proteus. 
 

 
 

Fonte: Toninelli e Corradi (2009). 
 

Nesta ontologia é definido um contexto de proteção como uma subclasse de um 

contexto genérico que consiste de: recurso, agente e elementos de contexto do ambiente. Cada 
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elemento de contexto é caracterizado por uma propriedade de identidade e uma propriedade 

de localização que define a posição física ou lógica de uma entidade. 

 

2.5.2.2  Ontologias de Desastres e Emergências 

 

As ontologias de Desastres e Emergências representam o ambiente que ocorre na 

proposição da presente pesquisa. Na literatura científica internacional a gestão da 

coordenação da resposta a desastres e emergências ainda é assunto embrionário, havendo 

trabalhos publicados sobre o assunto. A presente pesquisa indica que a Web semântica e 

Ontologias são identificadas como componentes-chave para a Integração de Dados na Gestão 

de Dados em Desastres em (HRISTIDIS, 2010), Figura 15: 

 

Figura 15 - Integração de Dados na Gestão de Dados em Desastres. 

 
Fonte: (HRISTIDIS, 2010). 

 

As Ontologias de Desastres e Emergências podem ser associadas com o conceito de 

sistemas de informação orientados a ontologias (GUARINO, 1998), o qual enfatiza o papel 

central da ontologia em cada componente do sistema de informação, que tem sido utilizado na 

área de desastres e emergências, como em Bosca et al (2010) que identifica diversas 

ontologias produzidas, conforme a Figura 16: 
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Figura 16 - Ontologias de desastres e emergências. 

 
Fonte: Bosca et al (2010) . 

 

Uma dificuldade enfrentada pelos sistemas atuais são os diversos termos ainda não 

unificados na área de desastres e emergências. As ontologias podem ser uma solução para a 

integração de dados e da comunicação na coordenação dessa resposta. 

Bosca et al (2010) propõem o projeto OntoEmerge na Figura 17 como uma ontologia 

core  para a área de emergências: OntoEmerge - Conceitos (temas) utilizados em emergência: 

Figura 17 - Ontologia OntoEmerge. 

 
Fonte: Bosca et al (2010). 

 

Outro exemplo de Ontologias de Gerenciamento de Emergência pode ser visto na 

Figura 18 (FAN; ZLATANOVA, 2010): 
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Figura 18 - Exemplo de ontologia de gerenciamento de emergência. 

 
Fonte: (FAN; ZLATANOVA, 2010). 

 

2.5.3  Revisão Sistemática 

 

Conforme Rocco (2017) identifica, a síntese do conhecimento é importante na 

pesquisa e na prática de muitos campos da ciência, como na saúde (emergências), e inclusive 

em desastres. Isto impulsionou as pesquisas baseadas em evidências, acelerando um numero 

crescente de revisões sistemáticas que relatam a eficácia e eficiência de intervenções. Esse 

rápido crescimento das publicações de revisão da literatura alcançou um número extenso de 

terminologias para descrever abordagens, que apesar de seus nomes diferentes, compartilham 

certas características como coletar, avaliar e apresentar evidências de pesquisas disponíveis 

(COLQUHOUN et al, 2014).  

As atividades de síntese do conhecimento em saúde (emergências) têm 

frequentemente focado nas revisões sistemáticas do tipo Cochrane, que são reconhecidos 

metodologicamente pelo rigor de estrutura e por estarem mais comumente associadas com 

análises de eficácia das intervenções de saúde. A revisão sistemática da literatura na 

abordagem Cochrane é um tipo de estudo secundário que tem por objetivo reunir estudos 
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semelhantes publicados, avaliando-os criticamente em sua metodologia e reunindo-os numa 

análise estatística, ou meta-análise quando possível (ROCCO, 2017). 

Conforme identifica Rocco (2017), os métodos de revisão sistemática Cochrane nem 

sempre podem ser aplicados para responder todas as questões de pesquisa de síntese de 

conhecimento, particularmente àquelas que investigam tópicos complexos e multidisciplinares 

(GREENHALGH et al, 2007), sendo este o caso do presente trabalho de pesquisa.  

Além disso, uma revisão sistemática tradicional, como uma revisão do tipo 

Cochrane, como os da área da saúde a partir de estudos primários e dados empíricos, nem 

sempre pode explicar porque determinadas intervenções funcionam em alguns contextos, mas 

em outros não (PAWSON, 2002).  

Nesse sentido, abordar outro tipo de revisão sistemática menos tradicional tem uma 

crescente necessidade quando existe um conjunto de evidências complexas (heterogêneas, 

difíceis de classificar e contraditórias) (SHEPPERD et al, 2009).  Portanto, a necessidade de 

métodos menos tradicionais, são indicados quando o autor saiba escolher qual a melhor 

metodologia relacionada (ROCCO, 2017).  

A utilização da revisão sistemática está prevista na própria DSR (DRESCH et al, 

2015), a partir de outros autores que apresentam metodologias menos rigorosas, sendo o caso 

do presente trabalho de pesquisa não constituir-se de uma pesquisa na área de saúde. Portanto, 

os instrumentos foram desenvolvidos conforme uma adaptação de elementos principais dos 

métodos de revisões sistemáticas propostas por autores da DSR, conforme apresentado em 

Dresch et al (2015): (GOUGH;OLIVER; THOMAS, 2012), (KHAN et al, 2003), (COOPER; 

HEDGES; VALENTINE, 2009) e (SMITH et al, 2011).  

Dessa forma, foram utilizados no presente trabalho dois tipos de ferramentas de 

revisão sistemática: (1) o protocolo de formulação de problema PICOC (População, 

Intervenção, Comparação, Resultados ou Outcomes e Contexto) e; (2) a recomendação 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), adaptando-

os aos objetivos e área desta pesquisa frente a esta última, uma recomendação muito utilizado 

como estrutura para revisões sistemáticas do tipo Cochrane. Os detalhes da revisão 

sistemática do presente trabalho estão descritos no Apêndice C. 
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2.5.3.1 Recomendação PRISMA 

 

A revisão sistemática é uma revisão que segue um método formal e planejado para 

responder a uma pergunta específica claramente formulada com um método explícito de 

execução, podendo ser reproduzido (DRESCH et al, 2015). 

Para a seleção dos estudos, foram consultadas três importantes bases de dados em 

tecnologia, ciência sociais, gestão e saúde: IEEE, Scopus e Web of Science. 

No intuito de abarcar o maior número possível de produções científicas referentes à 

temática, foram utilizados descritores para uma busca composta de vários termos 

relacionados, sendo estudos publicados entre os anos de 2010 e 2019.  

Foram aceitos artigos, de revistas conceituadas com revisões por pares e também a 

grey literature de artigos publicados em anais de congressos de representatividade (com mais 

de cinco edições) e estudos baseados em dados secundários, artigos de revisão, ensaios e 

estudos teóricos, bem como artigos que apresentem pesquisas qualitativas com coleta de 

dados primários ou secundários.  

Conforme o protocolo foram excluídos todos os estudos cujos títulos, palavras-

chaves, ou resumos não mencionem a apresentação de pesquisas qualitativas com relatos dos 

usuários sobre a utilização de tecnologias móveis em eventos de desastres e emergências.  

A partir da seleção dos artigos um refinamento da leitura integral dos artigos 

restantes foi realizado para identificar os estudos analisados.  A Figura 19, apresenta o fluxo 

da revisão sistemática, conforme recomendação PRISMA: 
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Figura 19 - Fluxo de revisão sistemática PRISMA da pesquisa. 

 
Fonte: o Autor. 

 

2.5.3.2 Resultados da Revisão Sistemática 

O processo metodológico de pesquisa inclui uma revisão sistemática de estudos com 

modelos de ontologias de contexto para a resposta a desastres e emergências que podem ser 

descritos, conforme apresentado no Quadro 9.  

Quadro 9 - Trabalhos incluídos na revisão sistemática. 
Publicações 
Selecionadas pelos 
Critérios de Inclusão 

OC 
 
ODE 

 
OCRS 

 
WoS 

 
Scopus 

 
IEEE 

(CASADO et al, 2015)  X  X   
(LEE et al, 2013) X X     
(DELIR HAGHIGHI et 
al, 2010) 

 
X   X  

(HAGHIGHI et al, 2012)  X X  X  
(DELIR HAGHIGHI et 
al, 2012) 

 
X X  X  

(JUNG; CHUNG, 2015) X X   X  
(BOTEGA et al, 2017)  X   X  
(HASSE et al, 2018b)  X X X   
(LI et al, 2019)  X    X 
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(XU et al, 2017) X X    X 
(HAGHIGHI et al, 2010)  X    X 
(JAIN; PATEL, 2019) X X    X 
(SONG et al, 2014)  X X   X 
(MUTHAIYAH et al, 
2010) 

 
X X   X 

(FAN et al, 2018)  X X   X 
(SALFINGER et al, 
2016) 

 
X X   X 

(ADAM et al, 2012)  X X   X 
Fonte: o Autor. 

 

O Quadro 9, apresenta os trabalhos selecionados pelos critérios de inclusão, 

relacionados com três Grupos de Problemas pertinentes a presente pesquisa: (1) Ontologia de 

Contexto (OC); (2) Ontologia de Desastres e Emergência (ODE), e; (3) Ontologia de 

Competências baseado em Redes Sociais (OCRS). O Quadro 9, ainda apresenta a 

identificação dos trabalhos 17 (dezessete) selecionados pelos critérios de inclusão da revisão 

sistemática, em cada uma das bases de dados utilizadas na busca (WoS, Scopus e IEEE). 

 

2.5.4 Orquestração da Integração e Compartilhamento de Dados com Ontologias 

 

Conforme identificado por Liu et al (2017), na última década tem havido o 

surgimento de uma variedade de dispositivos ubíquos e móveis: grandes quantidades de dados 

aumentam a capacidade humana de observar o mundo e tomar decisões. 

Uma rede com uma grande quantidade de transmissão de dados é chamada de Big 

data. Na rede de Big data, uma grande quantidade de dados precisam ser transmitidos e 

processados. A atual Big data foi desenvolvida devido ao desenvolvimento de novos dados e 

equipamentos de aquisição (LIU et al, 2017): 

1. Dispositivos móveis comuns, como smartphones, desempenham um papel 

significativo função de interfaces homem-máquina, fontes de dados e para monitoramento 

ambiental (ou seja, sensores para detecção de contexto) e perfis de usuários, redes sociais 

ubíquas e conectividade em qualquer lugar a qualquer hora para qualquer coisa; 

2. Dispositivos de detecção melhorados. Por exemplo, em uma fábrica, sensores 

ubíquos reúnem dados do monitor para apoiar o trabalho. 

Dessa forma, uma rede mais avançada baseada em uma estrutura de serviços é 

necessária para o desenvolvimento de aplicativos baseados em Big data (LIU et al, 2017).  
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Big data é um campo de pesquisa em rápida evolução que resultou em uma explosão 

de tecnologias de dados distribuídos. A natureza distribuída e a complexidade dessas 

tecnologias de dados cria muita sobrecarga operacional. Soluções de Big data são demoradas 

e exigem uma tarefa intensiva em conhecimento para implantar, gerenciar e monitorar 

soluções (SEBRECHTS et al, 2016). 

Existe uma série de desafios operacionais específicos para tecnologias de dados 

distribuídos que não são alcançadas pelas ferramentas de automação de nuvem (cloud 

automation) de última geração. Um primeiro problema reside na orquestração de vários 

componentes. A natureza centralizada e monolítica da maioria das ferramentas de 

orquestração não pode lidar com a complexa lógica de orquestração necessária para 

implantação e gerenciamento de tecnologias distribuídas. Uma das principais propriedades de 

um orquestrador é a que permite o isolamento de componentes autônomos no gerenciamento 

de dependências entre esses componentes (SEBRECHTS et al, 2016). 

Liu et al (2017) explicam que uma operação de Orquestração de Dados possibilita 

que apenas alguma parte de informação seja transmitida para os dispositivos relacionados e 

que todos podem conhecer toda a informação. Portanto, alguns dados redundantes podem ser 

refinados por meio do cálculo apropriado. 

Na administração de sistemas, orquestração é a configuração, coordenação e 

gerenciamento automatizado de sistemas de computador e software (THOMAS, 2005). 

Barcelos (2009) identifica que a ideia de composição de serviços por orquestração é 

tão antiga quanto às primeiras iniciativas de workflow ocorridas nas décadas de 80 e 90, as 

quais visavam atender a forte demanda por orquestração de processos de negócios (AALST et 

al, 2003). 

Por outro lado, Thomas (2017) explica que em uma análise orientada a serviços 

(Service-Oriented Analysis) apresenta-se o conceito de modelagem de serviço, um processo 

pelo qual os candidatos à operação de serviço são identificados e, em seguida, agrupados em 

um contexto lógico. Esses grupos eventualmente tomam a forma de candidatos a serviços que 

são em seguida integrados em um modelo composto provisório que representa a lógica 

combinada do aplicativo orientado a serviços. Estes serviços são desenvolvidos em fases, 

como: o Design Orientado a Serviços (Service-Oriented Design) e a Implantação e 

Manutenção de um Serviço (Service Deployment and Maintenance). 

Na fase de Design Orientado a Serviços um estágio de ciclo de vida de entrega de 

serviço dedicado à produção de contratos de serviço em apoio a abordagem de “primeiro 
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contrato” para o desenvolvimento de software. A fase de Implantação e Manutenção de um 

Serviço (Service Deployment and Maintenance) é dedicado ao ambiente de produção. Este 

estágio pode envolver várias partes interdependentes da arquitetura de serviço subjacente e 

infraestrutura de suporte, como um Middleware, sendo plataforma de orquestração 

(orchestration platform) (THOMAS, 2017)  

Zhang, Lieberman e Yue (2017) identificam que a Common Workflow Language 

(CWL) é usada para descrever ferramentas de linha de comando e conectá-los para construir 

fluxos de trabalho, que se concentram na composição de comandos. A Linguagem BPEL 

também é utilizada (Web Services Business Process Execution Language, WS-BPEL). 

Comumente conhecido como BPEL, é um padrão amplamente utilizado para encadeamento 

de serviços da Web. Outras linguagens possíveis são o Modelo de Proveniência para Fluxos 

de Trabalho (Open Provenance Model for Workflows - OPMW) que é uma extensão do W3C 

PROV Ontology, Open Provenance Model (OPM) e P-plan para representar a proveniência 

do fluxo de trabalho e modelo no domínio geral. 

Assim, a abordagem de integração semântica prevê a integração dos serviços 

conectados através da arquitetura de via, através de informação semântica. Em seguida, 

depende de Serviços da Web Semântica, realizados por meio da semântica de anotações 

(marcação) vinculando descrições de serviço com seu significado, conforme descrito em 

ontologias relacionadas (PARLANTI et al, 2008). 

A Web Semântica consiste de uma abordagem eficaz para compartilhar e conectar 

informações através dos seus padrões técnicos, incluindo Web Ontology Language (OWL), 

Resource Description Framework (RDF), SPARQL (Protocolo SPARQL e RDF Query 

Language), dentre outros. Por exemplo, a pesquisa de Zhang, Lieberman e Yue (2017) 

desenvolve uma ontologia para orquestração de serviço de processamento (Ontology for 

Processing Service Orchestration - OPSO) para capacitar especialistas de domínio para 

explorar grandes conjuntos de dados e complexos processamento de fluxos de trabalho 

iterativa e colaborativamente.  

A Orquestração, ou Composição de serviços web é um paradigma emergente para 

integração de aplicações dentro e fora das organizações. Conforme Wohed et al (2002), este 

novo paradigma tende a expressar a lógica de composição de serviços web usando uma 

linguagem de modelagem de processos de negócios adaptada para Web Service (WS) 

(BARCELOS, 2009). 
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Neste sentido, Barcelos (2009) identifica que a OWL-S é uma linguagem de 

composição e orquestração de serviços com foco em ontologia. A OWL-S também fornece 

suporte a definição de classes de domínio com o comando class e o relacionamento entre 

classes. Nestes relacionamentos é possível definir a cardinalidade e as heranças entre as 

classes. Talvez este seja o maior diferencial da OWL-S em relação a BPEL4WS, pois ela 

permite com este recurso estruturar melhor o conhecimento de domínio e sua semântica. Da 

mesma forma, o propósito principal do BPEL4WS é permitir a orquestração de serviços e 

processos na web utilizando WS. 

A perspectiva de pesquisa tecnológica do presente trabalho visa contribuir com a 

orquestração da integração e compartilhamento de dados baseada em ontologia, o que é 

proposto neste trabalho como uma Ontology-based Big Data Integration (OBDI) que é um 

método que pode ser eficaz para lidar com dados heterogêneos (HASSE et al, 2018c).  

Essa solução é baseada na ideia de associar a semântica de informações nas fontes de 

dados. Além disso, as ontologias suportam melhor domínios dinâmicos. Por esse motivo, é 

necessário analisar os elementos da fonte de dados: dados, esquema, elementos e conteúdo do 

esquema, valores, entidades e atributos, classes de resultados da consulta. Sabe-se que o 

sistema de pesquisa baseado em ontologia fornece aos usuários resultados de consultas mais 

significativos do que o sistema de pesquisa normal, que consulta dados com parâmetros 

sintáticos (UZDANAVICIUTE; BUTLERIS 2011). 

Os bancos de dados em um banco NoSQL, por exemplo, são adequados para cargas 

de tráfego de rede experimentadas pelos sites atualmente. Os atributos importantes que os 

tornam uma escolha favorável são a natureza distribuída inerente, escalabilidade horizontal e 

flexibilidade nos modelos de dados.  

Portanto, mais dados estão sendo tratados nos bancos de dados NoSQL, assim como 

os tradicionais SQL e a extração de informações sensíveis desses armazenamentos de dados 

está se tornando um requisito.  

A extração de informações pode exigir o fornecimento de dados de várias fontes de 

dados, o estabelecimento de um relacionamento entre eles e a consulta dessas fontes de dados 

juntas (KIRAN; VIJAYAKUMAR 2014). As plataformas “não apenas SQL” (NoSQL) não 

são mais pesquisadas atualmente. Dirigidos por grandes empresas da Web, eles foram 

desenvolvidos para atender aos requisitos de novos aplicativos, pouco disponíveis em bancos 

de dados relacionais (Relational Databases - RDB), como um esquema flexível, de alto 

rendimento, alta disponibilidade e elasticidade horizontal (HASSE et al, 2018c). 
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As bases de dados NoSQL estão emergindo como uma alternativa eficiente aos 

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (Relational Database 

Management Systems - RDBMS) no centro de muitos aplicativos de big data, mas também 

são cada vez mais usados como banco de dados de uso genérico em muitos domínios (por 

exemplo, redes sociais, biotecnologia, cidades inteligentes, etc.) (MICHEL et al. 2016). Além 

disso, ainda existem muitos desafios para as plataformas NoSQL, particularmente em relação 

a mecanismos de consulta de dados, pesquisa de dados, segurança e migração de dados entre 

sistemas de banco de dados relacionais e sistemas NoSQL (KURPANIK; PAŃKOWSKA 

2015). 

Atualmente, alguns trabalhos de pesquisa argumentam que a integração desses 

recursos precisa considerar a semântica dos elementos do domínio do aplicativo. Isso pode ser 

um grande avanço para os repositórios NoSQL e para a comunidade semântica, já que o 

RDBMS não é realmente reativo na integração da semântica (CURÉ et al. 2012). Portanto, 

esse enorme sucesso faz dos bancos de dados NoSQL um candidato natural aos sistemas de 

integração de dados baseados em RDF e potenciais colaboradores significativos para 

alimentar a Web de Dados (MICHEL et al. 2016). 

O contexto emergente da abordagem de integração semântica da Web (por exemplo, 

OBDA, RBDA) indica a integração de vários dados semiestruturados, o surgimento de bases 

de conhecimento muito grandes e semiestruturadas e o surgimento de bancos de dados com 

diferentes modelos de dados NoSQL (HASSE et al, 2018c). 

Os sistemas não-relacionais de gerenciamento de banco de dados (NoSQL) são 

classificados de acordo com o modelo de dados que define a organização lógica dos dados. Os 

modelos de banco de dados colunar, banco de dados de documentos, banco de dados de pares 

de valores-chave e banco de dados de gráficos, constituem o grupo de modelos básicos. Por 

exemplo, os bancos de dados do Graph armazenam entidades de dados e conexões entre eles 

como nós e arestas. Os bancos de dados de documentos armazenam texto, mídia e dados 

JSON (Java Script Object Notation) ou XML. Os bancos de dados de pares de valores-chave 

armazenam dados como pares simples de valores-chave. As chaves são exclusivas e não 

possuem chaves ou restrições estrangeiras. Os bancos de dados orientados a colunas têm um 

grande número de colunas para cada tupla. Cada coluna também possui uma chave de coluna. 

O grupo de novos modelos abrange multi-modelo, modelo de grade, modelo 

multidimensional, modelo de múltiplos valores, modelo de rede e outros, que não podem ser 

explicitamente classificados (KIRTI; MAAN 2015). 
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Alguns conceitos estão relacionados ao OBDI, como o Modelo de Dados Baseado 

em Ontologia (Ontology-Based Data Model - OBDM) e, especialmente, o Acesso a Dados 

Baseado em Ontologia (Ontology-Based Data Access - OBDA), que serão apresentados 

adiante. 

 

2.5.4.1  Modelo de Dados Baseados em Ontologia (OBDM) 

 

O termo "ontologia" refere-se a uma representação do conhecimento legível por 

máquina, particularmente para inferência automatizada. Como já explanado, Ontologia é um 

modelo de dados que consiste nessas partes: classes, propriedades e relacionamentos entre 

elas. O poder das ontologias reside na capacidade de representar relacionamentos entre as 

classes. O principal benefício do uso do modelo baseado em ontologia é sua interpretação em 

tempo de execução. Uma das principais vantagens do modelo de ontologia é a suposição de 

mundo aberto, sendo a razão da popularidade - disseminação claramente interpretada do 

conhecimento, entre pessoas e aplicativos. Além disso, a ontologia suporta a tarefa de 

integração, pois descreve o conteúdo exato e a semântica dessas fontes de dados de forma 

mais explícita. 

Os dados integrados levam em consideração os quatro aspectos a seguir, projetados 

no modelo de composição: um modelo de dados, arquitetura, conteúdo e representação, 

constituindo-se em um Modelo de Dados Baseado em Ontologia (Ontology-Based Data 

Model - OBDM). O modelo de dados de uma definição de fontes de dados específicas. O 

modelo, assim, deve permitir a extensão com novos dados, a recuperação de informações 

importantes, de alta qualidade e semântica, e o uso de dados (UZDANAVICIUTE; 

BUTLERIS 2011). 

A arquitetura que é o núcleo da integração e precisa executar a alta autonomia de 

fontes de dados. A arquitetura deve fornecer interoperabilidade semântica para os sistemas. 

Ele deve permitir que o arquiteto do sistema gerencie o desenvolvimento de coleções de 

dados quando as fontes de dados tiverem formatos diferentes (arquivos de texto, esquemas 

XML, modelos relacionais) e agregue novamente o aplicativo (UZDANAVICIUTE;  

BUTLERIS 2011). 

Uma representação neutra abstrai sintaxe específica; portanto, todas as fontes de 

dados estruturados e semiestruturados precisam primeiramente ser expressos em um formato 

neutro. Um conjunto de elementos de dados de conteúdo deve poder receber informações de 
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alta qualidade e semanticamente significativas. O conteúdo é fortemente afetado pelos tipos 

de conflito semântico a serem resolvidos. O conteúdo, ou seja, o significado das informações 

que são trocadas deve ser entendido. Dados e relações devem ser visualizados e representados 

da melhor e mais apropriada maneira. Daqui resulta que cada representação deve vincular 

uma única expressão a um único significado usando a linguagem RDF (Resource Description 

Framework) (UZDANAVICIUTE; BUTLERIS 2011). 

 

2.5.4.2  Acesso a Dados Baseados em Ontologia (OBDA) 

 

O Acesso a Dados Baseado em Ontologia (Ontology-Based Data Access - OBDA) 

(HASSE et al, 2018c) pode ser um bom ajuste nessa direção, pois visa representar os 

conceitos e propriedades de um domínio com uma ontologia formalizada. O OBDA fornece 

um esquema conceitual semântico sobre um repositório de dados e, devido ao seu formalismo 

lógico, é provável que apoie análise formal, otimização e raciocínio (CURÉ et al. 2012). 

O OBDA é um novo paradigma de gerenciamento de dados que explora o 

conhecimento semântico representado nas ontologias ao consultar dados armazenados em um 

banco de dados (CURÉ et al. 2012). O OBDA é um paradigma já estabelecido para a consulta 

de fontes de dados incompletas, levando em consideração o conhecimento fornecido pela 

ontologia de domínio (POGGI et al, 2008). Hoje em dia, as principais aplicações do OBDA 

podem ser encontradas na integração de dados e na consulta à Web Semântica (MUGNIER et 

al. 2016). 

O interesse do OBDA é permitir que os usuários façam consultas sobre vocabulários 

de ontologia de alto nível e deleguem aos algoritmos (1) a reformulação dessas consultas de 

alto nível em um conjunto de consultas de bancos de dados de baixo nível, (2) a computação 

eficiente de suas respostas por sistemas de gerenciamento de dados nativos nos quais os dados 

são armazenados e indexados e (3) a combinação dessas respostas para obter as respostas 

finais para a consulta dos usuários (MUGNIER et al. 2016). A vantagem do OBDA é que, 

como a etapa de reformulação da consulta é independente dos dados, a resposta da consulta 

mediada pela ontologia tem a mesma complexidade de dados que os mecanismos de consulta 

que equipam os sistemas de armazenamento de dados nativos subjacentes e pode se beneficiar 

das muitas otimizações de baixo nível tornando-os eficientes e escaláveis (MUGNIER et al. 

2016). 
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O OBDA foi estudado em pesquisas até agora para estruturas relacionais e 

implantado em bancos de dados relacionais. As consultas de banco de dados usadas no OBDA 

são (uniões de) consultas relacionais conjunturais, enquanto as ontologias são especificadas 

em uma lógica de descrição (por exemplo, no DL-Lite leve (CALVANESE et al. 2007) ou, 

em geral, em um fragmento adequado lógica de ordem (por exemplo, GOTTLOB E PIERIS 

2012) e regras existenciais (BAGET et al. 2011). Dentro dessa estrutura, resultados de 

decidibilidade e complexidade foram obtidos para resposta de consulta mediada por ontologia 

e muitos algoritmos foram projetados e implementados por Mugnier et al. 2016 (HASSE et al, 

2018c). 

Esse paradigma pode ser usado para consultar fontes de dados não relacionais e ainda 

é uma questão em aberto nos esforços de pesquisa internacional. Uma possibilidade de lidar 

com fontes de dados não-relacionais é definir mapeamentos para traduzi-los em estruturas 

relacionais e, em seguida, usar a estrutura clássica do OBDA como ela é. No entanto, essa 

abordagem induziria uma degradação significativa do desempenho, pois acrescentaria uma 

etapa para converter os dados usando os mapeamentos e, o mais importante, tornaria 

impossível tirar proveito das otimizações de consulta de baixo nível fornecidas pelos sistemas 

nativos. Isso pode ser particularmente agudo para sistemas NoSQL, como valor-chave, que 

foram projetados especificamente para serem dimensionados ao lidar com coleções muito 

grandes de dados (MUGNIER et al. 2016).  

Dessa maneira, conforme explanado a solução para o problema da integração de 

sistemas NoSQL diversos e SQL é possível de ser realizada utilizando-se das ontologias e da 

abordagem OBDA (Ontology-Based Data Access), desenvolvendo métodos de consulta 

simples e eficazes. 

Na literatura, alguns trabalhos de pesquisa estão implementando o OBDA para 

integrar os bancos de dados NoSQL. Botoeva et al. (2016b) propuseram o uso do NoSQL em 

aplicativos OBDA. O trabalho deles é uma extensão do Ontop (BAGOSI et al., 2014), que é 

um sistema OBDA para bancos de dados relacionais. A nova arquitetura proposta foi testada 

usando um banco de dados MongoDB orientado a documentos. 

Em trabalhos relacionados, Botoeva et al. (2016a) apresentaram uma avaliação 

formal de um subconjunto de consultas de acesso a dados disponíveis no MongoDB. Essa 

avaliação mostrou que é muito difícil criar uma estrutura completamente genérica capaz de 

consultar qualquer tipo de NoSQL DBMS. Ao contrário dos bancos de dados relacionais que 

usam uma linguagem de consulta comum (SQL), o NoSQL DMBS compartilha poucos 
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padrões de consulta; portanto, todo DBM NoSQL precisa de um tradutor de consultas 

específico (ARAUJO et al. 2017). 

Em outro trabalho interessante, Michel et al. (2016) criaram uma ferramenta de 

mapeamento de consultas SPARQL para MongoDB para transformar um banco de dados 

herdado em uma fonte de dados disponível publicamente. O banco de dados deve ser exposto 

como um banco de dados virtual de RDF: os documentos armazenados seriam publicados 

como triplos de RDF (ARAUJO et al. 2017). 

Dessa forma, o projeto Onto-mongo (ARAUJO et al. 2017) é um protótipo funcional 

que aplica o método de conversão de consultas, gerando um conjunto de triplos de RDF como 

resultado, que é usado para preencher uma ontologia de OWL. 

O projeto Onto-mongo possui os seguintes componentes principais: ontologia OWL, 

banco de dados NoSQL, interface de acesso, mapeamento de coleções Ontologia para banco 

de dados, tradutor de consultas SPARQL para NoSQL e exportação RDF (ARAUJO et al. 

2017). 

Assim, estes principais problemas relacionados à integração de bancos de dados Big 

Data, NoSQL e SQL heterogêneos, podem ser tratados no contexto dos esforços de Integração 

de Dados Baseados em Ontologia (Ontology-based Big Data Integration - OBDI) e nas 

técnicas de Acesso a Dados Baseados em Ontologia (Ontology-Based Data Access - OBDA). 

Além disso, é possível usar outras técnicas usando o modelo de dados RDF e SPARQL, 

permitindo diretamente a transformação dos esquemas NoSQL originais em um modelo de 

dados integrado em plataformas. Os desafios do gerenciamento de Big Data continuam 

crescendo atualmente e exigem inúmeros esforços para resolver a interoperabilidade em uma 

diversidade de tipos de dados, plataformas e padrões de sistemas, bem como a demanda 

exponencial da sociedade por novos aplicativos, qualidade de serviços e velocidade das 

informações (HASSE et al, 2018c). 

Como consideração final, a orquestração de dispositivos em uma tecnologia de 

sistemas distribuídos podem ser implementados com os pressupostos da Web Semântica, 

através do seu modelo de dados que permite desenvolver um modelo prático que funcione, 

nesta proposta, como um “orquestrador OWL” para esta emergente tecnologia. No cenário 

desta pesquisa, na forma de um “orquestrador OWL DEMS”, baseado em contexto. Os dados 

adicionais das Redes Sociais, com o perfil de competências e suas métricas de redes 

associadas, tornam a descrição de contexto ainda mais enriquecida como modelo de dados, 

sendo relevantes aos dispositivos ubíquos e sistemas de Big Data nesta área de aplicação.    
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2.5.5  Análise de Redes Sociais (ARS) 

 

A Web 2.0 como um modelo da Internet enfatiza o conteúdo gerado pelos usuários 

(user-generated content), usabilidade e interatividade. O conceito foi popularizado por Tim 

O´Reilly na Conferência O´Reilly Media 2.0 em 2004, sendo primeiramente citado por Darcy 

DiNucci em 1999 (WIDYASARI et al, 2016). As tecnologias Web 2.0 permitem a interação 

entre usuários, criação e compartilhamento de informações com a sua comunidade. 

Uma classificação das ferramentas de mídias sociais foi organizada em dez grupos 

por Fraustino et al (2012), composta de: blogs, micro-blogs, wikis, redes sociais/profissionais, 

fóruns de discussão, social rating, vídeo/text chat, social bookmarking, social discovery 

engines e photo/video sharing. Outra classificação equivalente com poucas variações pode ser 

encontrado em Hansen et al (2011). 

As Redes Sociais impactam a sociedade global a partir da primeira década deste 

século. Conceitos Principais como Rede não eram até então, tão populares e ao mesmo tempo 

influenciadoras do dia a dia das pessoas. Os nodos são os participantes de uma rede social, 

como pessoas, organizações, etc. As arestas apresentam como, por exemplo, Peso (frequência 

de comunicação, número de artigos publicados conjuntamente, numero de ligações...), 

ranking (melhor amigo, segundo melhor amigo…), tipo (amigo, parente, coautor...), etc. 

A partir desse modelo básico, pode ser definido o conceito de Análise de Redes 

Sociais (ARS) que é uma área da ciência que está focada em descobrir os padrões de 

interações das pessoas ou outras unidades de análise. A análise de redes sociais é baseada na 

noção intuitiva de que estes padrões são importantes características da vida dos indivíduos 

que os detêm. Analistas de redes acreditam que a maneira como um indivíduo vive, depende 

em grande parte de como o indivíduo está conectado dentro de uma rede de conexões sociais. 

Eles procuram descobrir os vários tipos de padrões e tentam determinar as condições em que 

esses padrões surgem para então, descobrir suas consequências. 

A ARS é baseada na representação gráfica de redes e a definição de métricas, ou 

medidas, da análise das redes. Portanto pode-se com as métricas de ARS (BORDIN, 2016): 

1. Analisar a rede: Diâmetro, densidade, Componentes, etc; 

2. Analisar nodos individualmente com Centralidade de grau, de intermediação e 

de proximidade; 

3. Analisar grupos: Cliques, n-cliques, k-plex, Comunidades; 
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4. Definir o Diâmetro de um grafo que é a maior distância geodésica entre todos os 

pares de nodos presentes no grafo; 

5. Definir a Densidade que descreve o nível geral de ligação entre os pontos de um 

grafo. Quanto mais pontos estão ligados diretamente uns aos outros, mais denso 

será o gráfico; 

6. Definir o Grau, qual nodo tem a maioria dos links, sendo o Grau, uma medida de 

centralidade local “nodos podem ser bem conectados com sua vizinhança 

imediata, mas fazem parte de um clique relativamente isolada”; 

7. Levantar Propriedades de Nodo: a. A partir de conexões imediatas: Indegree 

quantas arestas direcionadas (arcos) incidem sobre um nodo; b. Outdegree: 

quantas arestas direcionadas (arcos) originam de um nodo; c. Degree (in or out) 

número de arestas incidentes em um nodo; 

8. A partir do grafo completo obter a Centralidade (betweenness, closeness); 

9. Inferir Brokerage (não é capturado pelo grau), sendo um ponto com grau 

relativamente baixo pode desempenhar um papel 'intermediário' importante e ser 

central para a rede; 

10. Centralidade de Intermediação (Betweenness): Capturando brokerage. Mede a 

frequência com que determinado nodo aparece no caminho mais curto entre dois 

nodos quaisquer; 

11. Centralidade de Proximidade (Closeness Centrality). Representa a distância 

natural entre todos os pares de nodos, definida pelo tamanho dos caminhos mais 

curtos. 

Na história do desenvolvimento da Análise de Redes Sociais o seu princípio está 

associado com as ciências sociais através do interesse em estudar as relações sociais dos 

indivíduos. Nas ciências sociais a abordagem se baseia no estudo da interação entre atores 

sociais, sendo chamada de Análise Redes Sociais (ARS). Os padrões de relações sociais na 

qual os atores estão inseridos têm consequências importantes para estes (BORDIN, 2016). 

A análise de redes estabelece um novo paradigma de pesquisa sobre a estrutura 

social, viabilizando em como estudar comportamentos e em como são as estruturas na qual se 

inserem, em vez de uma unidade de análise com atributos individuais (classe, sexo, idade, 

gênero, etc), o conjunto de relações que os indivíduos estabelecem através de suas interações 

uns com os outros (MARTELETO, 2001). 
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Segundo Bordin (2016), no início da pesquisa em redes sociais os tópicos principais 

tratavam: (1) dos laços que ligavam os atores sociais; (2) coleta de dados e sua análise 

sistemática; (3) construção de imagens, e; (4) uso da matemática e/ou modelos 

computacionais dos padrões sociais. 

 A Análise de Rede Social (ARS) é modelada a partir de um conjunto de nodos ou 

vértices ligados por links ou arestas (BORDIN, 2016). Como identificado por Bordin (2016), 

algumas linhas de pesquisa na ARS enfatizam como uma rede de colaboração (NEWMAN, 

2001), redes tecnológicas com a Internet, a World Wide Web (BRODER et al, 2000), redes 

biológicas e neurais (WATTS; STROGATZ, 1998), redes metabólicas (FELL; WAGNER, 

2000), dentre outras. 

No contexto desta pesquisa, a Tese enfoca nos aspectos associados com a Internet, a 

WWW, redes sociais de colaboração e Web 2.0. Neste sentido, a International Network for 

Social Network Analysis (INSNA) define que a ARS está focada em descobrir padrões de 

interações das pessoas ou unidades de análise (BORDIN, 2016). 

Segundo Bordin (2016), através do exame na literatura as origens da ARS se remete 

ao início de 1930 com o trabalho de Jacob Moreno intitulado: “Who Shall Survive?”. O 

trabalho é considerado a introdução para a Sociometria e destacado como o princípio da ARS. 

Porém, cabe destacar que este princípio se refere com a linha de pesquisa adotada para a ARS 

enfatizando as redes de mídias sociais da Web 2.0. A ARS como ciência tem um espectro 

muito mais amplo, envolvendo uma multidisciplinaridade de áreas da ciência, como 

sociologia, antropologia, economia, computação, matemática, comunicação, política, 

psicologia, epidemiologia, dentre muitas outras (BORDIN, 2016). 

A tipologia e formas de tratamento dos dados sociais têm sido intangíveis para 

muitos pesquisadores pelo não desenvolvimento consistente da linguagem técnica e 

matemática de muitos métodos para estudá-los. A primeira tarefa do processo de elaboração 

da ARS deve ser o tipo de dado para qual a análise de rede social será realizada. Os principais 

tipos de dados são de “atributos” e “relacionais”. Os dados de atributos podem ser 

representados, como por exemplo, atitudes, opiniões, comportamentos, dentre outros. Os 

dados de relações são os contatos, conexões, ligações, dentre outras propriedades que 

relacionam os usuários (BORDIN, 2016). 

Assim, os dados precisam ser coletados, organizados e armazenados para a 

realização de futuras análises. As formas de realizar isso podem ser variadas e evoluem 
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conforme a tecnologia encontra soluções computacionais para realização destas tarefas de 

ARS. 

A coleta de dados segundo Bordin (2016) apresenta problema na seleção de dados 

relacionais e na seleção de fronteiras/limites, na definição de público-alvo de estudo. Soluções 

para esses problemas são possíveis com duas abordagens: a) posicional, ou b) reputacional. A 

abordagem posicional enfoca dados de grupos de interesse (temas específicos, grupos de 

trabalho, grupos de amigos, etc), colhendo amostras entre os membros destas posições. A 

abordagem reputacional enfoca na escolha de dados pela reputação dos membros no contexto 

de determinada pesquisa. 

A organização dos dados relacionais são organizados na forma de uma matriz. A 

partir dessa matriz de sociogramas ou grafos os dados podem ser representados, identificando 

os atores e os relacionamentos do tipo “caso por afiliação”, onde as linhas são os casos, 

agentes ou atores e as colunas são caracterizados por eventos, organização ou atividades dos 

agentes envolvidos. O armazenamento dos dados relacionais pode ser realizado através da 

manipulação direta de matrizes, em operações de transposição, adição e multiplicação. A 

álgebra matricial e linear geralmente é complexa para a maioria dos pesquisadores sociais, 

dessa forma softwares especializados são construídos para uma abordagem de rede mais fácil 

de ARS. Dessa forma, softwares de ARS são usados para representar os vértices (nodos) e as 

arestas (relações) em uma rede de análise de dados. A maioria dos softwares de análise 

possuem módulos para visualização da rede, onde a exploração dos dados é feita pela 

representação gráfica de vértices e arestas. Na comunicação humana essa propriedade é 

importante para a elaboração de informação (insights), através das imagens das redes 

formadas e no seu compartilhamento pela comunicação (BORDIN, 2016). 

Assim, existem muitos softwares especializados em ARS, tais como UCINET, Pajek, 

GEPHI, inclusive plug-ins para o Excel como o NodeXL (HANSEN, 2011) e a International 

Network for Social Network Analysis (INSNA) mantém uma relação de softwares 

recomendados para seus membros. 

Em uma visão mais ampla, a Teoria de Grafos é a abordagem matemática que 

permite contribuir e desenvolver os métodos de análise de redes consistentes. Segundo 

SCOTT (2000), a teoria de grafos é uma ferramenta matemática que fornece uma linguagem 

formal para descrever e modelar as redes e suas propriedades. A teoria de grafo fornece um 

vocabulário adequado, operações matemáticas em que as propriedades podem ser medidas e 
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quantificadas e provar teoremas sobre grafos para validar as representações gráficas de 

estruturas sociais (BORDIN, 2016). 

Na matemática, as matrizes também são uma forma consistente de representar os 

dados das redes. Uma matriz apresenta equivalência de dados de um grafo, sendo mais 

adequadas para o processamento computacional. As operações matemáticas matriciais são 

amplamente utilizadas na ARS, sendo a principal técnica utilizada para armazenagem e 

processamento de dados dos softwares de análise de redes (BORDIN, 2016). 

Por outro lado mais prático, Hansen (2011) apresenta um conjunto global de métricas 

de ARS utilizadas no software NodeXL, uma extensão para Excel que realiza ARS em 

planilhas com dados extraídos em redes sociais: 

1. Tipo de Grafo: indireto ou direto; 

2. Vértices: o número total de vértices (por exemplo, número de linhas numa 

planilha); 

3. Arestas: número de arestas únicas (isoladas) em uma tabela de Arestas; 

4. Aresta duplicadas: o número repetido de pares de vértices; 

5. Total de Arestas: o número total de arestas em uma tabela ou planilha; 

6. Self-loops: o número de arestas que conectam os vértices consigo próprias; 

7. Componentes Conectados: o número de componentes conectados (por exemplo, 

aglomerados de vértices que são conectados entre si, mas são separados de 

outros vértices no grafo; 

8. Componentes Conectados em um Vértice: o número de vértices isolados que não 

são conectados a nenhum outro vértice do grafo; 

9. Máximo de Vértices em um Componente Conectado: o número de vértices nos 

componentes conectados com mais vértices; 

10. Máximo de Arestas em um Componente Conectado: o número arestas em 

componentes conectados com mais arestas; 

11. Diâmetro (distância máxima geodésica): a distância geodésica é o menor 

tamanho de caminho entre duas pessoas (vértices); 

12. Média da Distância Geodésica: a média de todas as distâncias geodésicas. Este 

valor da um senso de quão perto uma comunidade de membros está perto da 

outra. Caso o valor seja alto, muitos indivíduos na rede social não estão 

diretamente conectados entre si; 
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13. Densidade do Grafo: o número entre 0 e 1 indicando o quanto os vértices são 

interconectados na rede. 

Para se calcular outras métricas, como centralidades que usam pesos de arestas, 

pesquisadores utilizam outros softwares e ferramentas como Pajek ou UCINET, Gephi dentre 

outras. 
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3  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa é classificada como tecnológica, com base metodológica na 

Design Science Research (DSR), uma vez que esta busca desenvolver um artefato tecnológico 

para solucionar um problema específico, de natureza prática: a dificuldade de coordenação 

nas ações de resposta a desastres e emergências pelas equipes responsáveis, instituições de 

governo federal, estadual e municipal, e pelas comunidades e sociedade, envolvidas em uma 

crise. Os processos da DSR podem apresentar alguns principais elementos identificados por 

Dresch et al (2015), através da consolidação de treze autores desta área, sendo definidos um 

conjunto de etapas que foram utilizadas conforme ilustrados, na Figura 20,  como: a definição 

do problema, a revisão da literatura, possíveis sugestões de soluções, desenvolvimento, 

avaliação, decisão sobre a melhor solução, e a comunicação dos resultados.  

A revisão da literatura e técnicas de análise foram apresentadas na fundamentação 

teórica do presente trabalho dentro do âmbito da DSR. Neste capítulo 3, a metodologia de 

desenvolvimento de ontologias é detalhada para a condução do desenvolvimento da solução, 

sendo composto dentro do processo metodológico geral de trabalho estabelecido.  

Assim, o modelo geral de abordagem metodológica da presente pesquisa pode ser 

ilustrado, na Figura 20: 
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Figura 20- Abordagem metodológica geral da pesquisa. 

 
Fonte: o Autor. 

 

Nesta abordagem o método científico é uma perspectiva sobre como o conhecimento 

é construído, sendo que uma investigação deve levar em conta o ponto de partida da pesquisa 

(lacuna teórica, problema identificado, ou observação de algum fenômeno) e o objetivo da 

pesquisa (explicar, descrever, explorar ou predizer) (DRESCH et al, 2015). 

Assim, os processos metodológicos científicos devem ser explicitados (guidelines), 

tendo-se descrição de quais passos utilizou-se para chegar às conclusões. Mesmo no caso da 

pesquisa interpretativa, sendo uma interpretação do pesquisador busca-se sintetizar a 

evidência de uma pesquisa específica, seja por métodos quantitativos ou qualitativos, além de 

explicitar o método e o meio (ambiente, ou contexto).  

Desta forma, a descrição deste capítulo explica o desenvolvimento do trabalho de 

acordo com o conceito da “Ciência do Projeto” – Design Science (DS) (SIMON, 1996) que 

através dos seus métodos científicos constrói a “pesquisa em Ciência do Projeto”, ou “Design 
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Science Research” (DSR) (MARCH; SMITH, 1995; CANTAMESSA, 2003; HEVNER; 

MARCH; PARK, 2004; MANSON, 2006; JARVINEN, 2007).  

Enquanto a Design Science é a base epistemológica, a Design Science Research é o 

método que operacionaliza a construção do conhecimento nesse contexto (CHAKRABARTI, 

2010). Dessa forma, em acordo com Lacerda et al (2013), define-se o presente trabalho, como 

“classe de problemas”: a organização de um conjunto de problemas, práticos ou teóricos, que 

contenha artefatos avaliados, ou não, úteis para a ação nas organizações. 

 

3.1  PROCESSO METODOLÓGICO 

 

Para Dresch et al (2015), existe uma importância de utilização do método de 

pesquisa correto sendo o conjunto de passos reconhecimento pela comunidade acadêmica e 

pesquisadores na construção do conhecimento científico (ANDERY et al, 2004; DRESCH et 

al, 2015). Para operacionalizar os conceitos de Design Science Research (DSR) e garantir que 

sejam utilizados com rigor é necessário a aplicação dos métodos de pesquisa da DSR 

(DRESCH et al, 2015).  

Dessa forma, a base epistemológica escolhida para a pesquisa de doutorado é a 

Design Science Research (DSR) quando se trata do estudo do que é artificial (DRESCH et al, 

2015). A Design Science Research é o método que fundamenta a condução da pesquisa 

quando o objetivo é o desenvolvimento de um artefato, neste caso de engenharia do 

conhecimento  como o modelo e ontologia de contexto proposto. 

Assim, em termos gerais, um projeto de DSR pode ser realizado com dois tipos de 

contribuições: (1) para o projeto de entidades, ou; (2) para a Teoria de Projeto (Design 

Theory). Estas contribuições são conduzidas por um processo de projeto (Design Process) que 

permite alcançá-las (VOM BROCKE; MAEDCHE, 2019).  Desta forma, o trabalho desta 

pesquisa é orientado para o processo de projeto (Design Process) da DSR. 

Por exemplo, em Peffers et al. (2007), consolida-se um método para a condução das 

pesquisas sob o paradigma da DSR composto das seguintes etapas: Identificação do 

Problema, Definição dos resultados esperados, Projeto e Desenvolvimento, Demonstração, 

Avaliação e Comunicação.  

Por outro lado, um método formalizado para operacionalizar a Design Science 

Research sobre um framework é o processo para pesquisa em desenvolvimento de sistemas, 

conforme Nunamaker, Chen e Purdin (1991) apresentado em Dresch et al (2015).  
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Desta forma, a tese propõe uma configuração de acordo com (ALTTURKI; GABLE; 

BANDARA, 2011) de etapas da DSR para desenvolver a pesquisa, em conformidade como 

apresenta (DRESCH et al, 2015, pg. 92), na Figura 21: (1) Definição do Problema; (2), 

Revisão da Literatura; (3) Possíveis Soluções; (4) Desenvolvimento e Solução; (5) Avaliação, 

e; (6) Comunicação de Resultados.  Estes autores (ALTTURKI; GABLE; BANDARA, 2011) 

referenciam o modelo de seis etapas para a pesquisa do presente trabalho. A Figura 21, ilustra 

estas etapas da metodologia DSR usadas como referência e adotadas nesta pesquisa. 

Figura 21 - Etapas da metodologia DSR adotadas. 

 
Fonte: adaptado de (ALTTURKI; GABLE; BANDARA, 2011). 

 

3.2 METODOLOGIA DSR APLICADA 

 

Uma ferramenta de orientação de projeto em DSR é proposta por Vom Brocke e 

Maedche (2019), sendo constituída de uma grade com seis dimensões a serem consideradas 

para elaboração de um projeto com a DSR.  

Esta grade apresenta as seguintes dimensões: Problema, Processo de Pesquisa, 

Solução, Conhecimento de Entrada, Conceitos, Conhecimento de Saída. Um projeto DSR 
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procura construir um “Projeto de Conhecimento”, ou Design Knowledge (DK) para identificar 

as suas dimensões com o propósito de planejamento e comunicação (VOM BROCKE; 

MAEDCHE, 2019). O “projeto de Conhecimento” ou DK, refere-se ao significado final do 

relacionamento entre espaços de Problema e Solução (VENABLE, 2006).  

Vom Brocke e Maedche (2019) citam também um exemplo (BLASCHKE et al. 

2019) de aplicação das seis dimensões de um projeto de DSR, descrevendo como podem ser 

utilizadas para elaborar os princípios de projeto de uma pesquisa. Este modelo de quadro 

sugerido com essa finalidade foi adaptado para o caso da presente pesquisa, conforme 

apresentado no Quadro 10. 

Quadro 10 – Aplicação das dimensões de um projeto DSR na pesquisa. 
Dimensões DSR Descrição 
Problema Uso do protocolo PICOC para definição  

Processo de 
pesquisa 

Em etapas, com suas respectivas atividades DSR: identificação do 
problema, revisão da literatura, possíveis soluções, desenvolvimento, 
avaliação e comunicação dos resultados. As atividades foram integradas 
com ferramentas previstas pela DSR e na etapa de desenvolvimento pela 
metodologia de desenvolvimento de Ontologias NeOn. 

Solução 
Conjunto de requerimentos de projeto por revisão da literatura científica, 
determinando princípios de projeto (design principles) para a construção da 
solução, conforme seu objetivo geral. 

Conhecimento de 
entrada 

Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências (DEMS, em inglês) 
e projetos similares de ontologias de contexto na coordenação de resposta 
frente uma crise. 

Conceitos 
DEMS, Gestão da resposta, Contexto, Coordenação, Competências, Redes 
Sociais e Ontologias. 

Conhecimento de 
saída  

Requerimentos e princípios de projeto como um conhecimento prescritivo 
para o projeto e desenvolvimento de um modelo de ontologia de contexto 
para a coordenação da resposta em uma crise. 

Fonte: o Autor. 
 

O problema de pesquisa foi baseado no protocolo PICOC de revisão sistemática. 

Como forma de condução da Pesquisa, esta foi desenvolvida em etapas com suas respectivas 

atividades DSR: identificação do problema, revisão da literatura, possíveis soluções, 

desenvolvimento, avaliação e comunicação dos resultados. As atividades foram integradas 

com ferramentas previstas pela DSR e na etapa de desenvolvimento pela metodologia de 

desenvolvimento de Ontologias NeOn. Como solução encontrada um Conjunto de 

requerimentos de projeto por revisão da literatura científica, foi determinado como princípios 

de projeto (design principles) para a construção da solução, conforme seu objetivo geral. Os 

conhecimentos de entrada foram os Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências 

(DEMS, em inglês) e projetos similares de ontologias de contexto na coordenação de resposta 
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frente uma crise. Os conceitos utilizados para a revisão sistemática foram estabelecidos a 

partir dos termos relacionados aos DEMS, como: Gestão da resposta, Contexto, Coordenação, 

Competências, Redes Sociais e Ontologias. Como conhecimentos de saída, os requerimentos 

e princípios de projeto como um conhecimento prescritivo foram utilizados para o projeto e 

desenvolvimento de um modelo de ontologia de contexto para a coordenação da resposta em 

uma crise. 

 

3.3  METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE ONTOLOGIAS 

 

Nesta seção a metodologia NeOn é detalhada como processo de desenvolvimento 

utilizado para a concepção e projeto dos artefatos de ontologias de resultado nas pesquisas 

levantadas pela literatura científica das áreas de Desastres e Emergências e de Contexto de 

crises, como a COVID-19. 

A Metodologia de Desenvolvimento de Ontologia, assim como a DSR, possui 

diversas vertentes através de autores que propõem suas abordagens ao longo da evolução do 

desenvolvimento de ontologias na área de pesquisa da Engenharia do Conhecimento (EC). 

Dessa forma, um levantamento dos trabalhos de pesquisa publicados pela Engenharia 

e Gestão do Conhecimento (EGC) da UFSC foi realizado no presente trabalho comparando 

estes trabalhos com o uso de que tipo de Metodologia de Desenvolvimento de Ontologias e na 

utilização da DSR como abordagem metodológica. O levantamento realizado está ilustrado no 

Quadro 11, abaixo: 

Quadro 11 - Comparação entre trabalhos do EGC/UFSC e uso da DSR. 
Trabalho 
EGC/UFSC 

Metodologia de 
ontologia aplicada 

Referências das 
metodologias aplicadas 

Uso da DSR 

Salm (2012) NeOn 
Suárez-Figueroa et al. (2012)  

Não 

Kinceler (2013) NeOn 
Suárez-Figueroa et al. 
(2012) 

 
Não 

Nazário (2015) 

Rautenberg 
(OTKM, 
Methontology, 
Ontology 101) 

 
Rautenberg (2009) 

 
Não 

Bordin (2016)  Protégé Própria Não 
Speroni (2016) Ontokem EGC/UFSC Não 
Freitas Júnior 
(2016) 

Ontokem , 
Methontology 

EGC/UFSC  
Sim 

Pereira (2017) NeOn 
Suárez-Figueroa et al. 
(2012) 

 
Não 

Fonte: o Autor. 
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Foram ainda, avaliadas dez pesquisas no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) com temas relacionados ao do presente trabalho, onde 

a avaliação constata que a Metodologia NeOn é uma metodologia coerente com o programa 

de pesquisa e foi bastante utilizada direta ou indiretamente como base de referência para os 

trabalhos de mestrado e doutorado. Por exemplo, no trabalho de Salm (2012) foi utilizada a 

metodologia NeOn para o desenvolvimento da Ontologia, bem como em trabalhos posteriores 

como em Kinceler (2013) e Pereira (2017). A própria metodologia NeOn utiliza como base 

duas outras metodologias que fazem parte do trabalho de Rautenberg (2009), a Methontology 

e a OTKM portanto, tendo bastante afinidade com o desenvolvimento da pesquisa com a 

metodologia OntoKem que é uma ferramenta de desenvolvimento de ontologias do PPGEGC. 

Nesse aspecto, outros trabalhos de pesquisa utilizam a metodologia OntoKem, 

conforme Nazário (2015), Freitas Junior (2016) e Speroni (2016). Demonstrando, que a 

metodologia NeOn tem uma base de linha de pesquisa em trabalhos que do PPGEGC que 

utilizam direta ou indiretamente referências alinhadas com a metodologia NeOn.  

Por outro lado, a avaliação da metodologia de pesquisa científica sobre os trabalhos, 

constatou que apenas um deles Freitas Junior (2016) utilizou a Design Science Research 

(DSR) como abordagem metodológica. Isto indica que o uso da DSR ainda é uma novidade 

nas pesquisas realizadas nesta área do programa de pesquisa. 

 

3.4 INTEGRAÇÃO DAS METOLOGIAS DSR E NEON 

 

Para o desenvolvimento do modelo de ontologia de contexto proposto, o trabalho de 

pesquisa está baseado em duas metodologias principais de forma integrada: (1) a DSR 

(ALTTURKI; GABLE; BANDARA, 2011), como paradigma e abordagem científica, e; (2) a 

Metodologia de Desenvolvimento de Ontologias NeOn (SUÁREZ-FIGUEROA et al, 2008).  

A abordagem metodológica da DSR adotada baseada como referência em 

(ALTTURKI; GABLE; BANDARA, 2011), conforme apresentado no Quadro 12 a seguir. O 

desenvolvimento desta pesquisa está orientado em seis etapas, com suas características a 

serem utilizadas. O processo de condução da presente pesquisa pode ser descrito, conforme o 

Quadro 12: 

Quadro 12 - Condução da pesquisa com a abordagem da DSR. 
Etapa de 
desenvolvimento 

Descrição 

1. Definição do uso do protocolo PICOC 
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problema 
2. Revisão da 
literatura 

do tipo revisão de escopo e revisão sistemática 

3. Identificação de 
possíveis soluções 

síntese dos resultados de trabalhos relacionados levantados na literatura 
científica e de ontologias possíveis para reuso 

4. Desenvolvimento uso da metodologia de desenvolvimento de ontologias NeOn 

5. Avaliação 
condução de pesquisa do tipo qualitativa e implementação com a 
ferramenta Protégé 

6. Comunicação dos 
resultados 

conforme orientações preconizadas pela DSR 

Fonte: o Autor. 
 

A metodologia NeOn foi a metodologia de desenvolvimento de ontologias adotada, 

principalmente integrada com a DSR em sua etapa (4), de Desenvolvimento na DSR. Porém, 

todas as etapas da metodologia NeOn se beneficiam das informações produzidas com as 

outras etapas da DSR, como pode ser visualizado na Figura 22. Por exemplo, a etapa de 

Levantamento de Requisitos (ORSD) obteve informações do protocolo PICOC na definição 

do problema, a etapa de Reuso da metodologia NeOn teve como informações de origem as 

revisões de escopo e sistemática e na Identificação de Possíveis Soluções, os trabalhos 

relacionados da literatura científica selecionados. As etapas previstas da metodologia NeOn 

nesta pesquisa são descritas, conforme (SUÁREZ-FIGUEROA et al, 2008), sendo: 

1. Levantamento de Requisitos: desenvolvido o documento de levantamento de 

requisitos da ontologia (ORSD); 

2. Reuso: levantar recursos ontológicos que possam ser reusados; 

3. Reengenharia: processo de reengenharia, sendo conteúdos adaptados à realidade 

do projeto; 

4. Design: modelo informal e um modelo formal que satisfaçam os requisitos 

levantados; 

5. Implementação: modelo formal desenvolvido em uma linguagem específica; 

6. Manutenção: eventuais erros identificados, na avaliação da ontologia, pela DSR 

(pesquisa qualitativa), ou na implementação em software (Protégé), devem ser 

corrigidos. 

Dessa forma, a integração entre a DSR e a Metodologia de Desenvolvimento de 

Ontologias pode ser representada conforme a Figura 22, descrevendo as etapas da 

metodologia DSR de seis etapas: (1) Definição do Problema; (2) Revisão da Literatura; (3) 

Possíveis Soluções; (4) Desenvolvimento; (5) Avaliação; e, (6) Comunicação de Resultados. 

Esta última etapa da DSR, neste trabalho, está presente no Apêndice A - Comunicação dos 
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Resultados. Na Metodologia NeOn o desenvolvimento de ontologias, são compostas de seis 

etapas: (1) Levantamento dos Requisitos; (2) Reuso; (3) Reengenharia; (4) Design; (5) 

Implementação; e, (6) Manutenção. Neste trabalho, esta última etapa da metodologia NeOn, é 

realizada como a atualização do código OWL do Modelo COVID-19-BR.  

 

Figura 22 - Integração entre as metodologias DSR e NeOn. 

 
Fonte: o Autor. 

 

Desta forma, o modelo completo de metodologias empregadas para o 

desenvolvimento da tese pode ser apresentado, conforme a Figura 23 que descreve a DSR 

integrada com a metodologia NeOn e seus respectivos instrumentos e etapas. 
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Figura 23 - DSR integrada com a metodologia NeOn e seus instrumentos e etapas. 

 
Fonte: o Autor. 

 

Na etapa 1 da DSR, a Definição do Problema foram integrados o protocolo PICOC, 

uma Revisão de Escopo suportado por uma Revisão Narrativa e a ferramenta ORSD da 

metodologia NeOn. Na etapa 2 da DSR, a Revisão da Literatura, foram integrados a Revisão 

Sistemática com a recomendação PRISMA e as recomendações de Reuso da metodologia 

NeOn. Na etapa 3 de Possíveis Soluções da DSR, foram utilizada técnicas de analise de dados 

PRISMA e PICOC em conjunto com a Reengenharia da metodologia NeOn. A etapa 4 da 

DSR de Desenvolvimento é equivalente a etapa de Design na metodologia NeOn. A etapa 5, 

de Avaliação na DSR, foram utilizadas as técnicas de Implementação, com provas de conceito 

de extração de dados em redes sociais e a modelagem com a ferramenta  de software Protégé, 

durante a verificação de implementação do modelo de ontologia de contexto proposto. 

Assim, neste capítulo foram definidos os métodos de pesquisa utilizados na pesquisa, 

compostos de uma abordagem baseada na DSR. Com o uso desta metodologia, o Capítulo 4 

apresenta o desenvolvimento do Modelo proposto no presente trabalho.  
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4  MODELO DE ONTOLOGIA DE CONTEXTO PARA COORDENAÇÃO DA 

RESPOSTA A DESASTRES E EMERGÊNCIAS 

 

O presente trabalho de pesquisa desenvolve neste capítulo o desenvolvimento de um 

modelo de ontologia de contexto que é o resultado da avaliação de requisitos identificados na 

revisão sistemática da literatura, tendo sido avaliados pelos instrumentos da metodologia 

científica da DSR. 

Dessa forma, são definidos no Modelo de Ontologia de Contexto proposto, os grupos 

de problemas para representação do conhecimento e seus Artefatos na área da engenharia do 

conhecimento, conforme apresentado no Quadro 13: 

Quadro 13- Grupos e problemas e artefatos propostos. 
Classe de problemas Tipo de artefatos 
1. Representação de um modelo 
de ontologia de Contexto 

Modelo de conhecimento de domínio do Contexto 

2. Representação de um modelo 
em Desastres e Emergências 

Modelo de conhecimento de domínio em Desastres e 
Emergências 

3. Representação de um modelo 
de competências baseado em 
Redes Sociais e Métricas Úteis 

Modelo de conhecimento de Tarefa e Solução 

4. Representação de um modelo 
de Ontologia de Contexto de 
Resposta à Crise COVID-19, no 
Brasil 

Modelo de Conhecimento de Domínio, Tarefa e Solução 

Fonte: o Autor. 
 

Assim com este quadro de grupos de problemas as classes do modelo de ontologia de 

contexto foram desenvolvidas, conforme a seção 4.3.2 Elementos Formadores do Contexto de 

Resposta em uma Crise e na sequência deste capítulo, descrevendo os grupos e as classes de 

problemas com mais detalhes para consolidação do modelo de ontologia de contexto 

proposto.   

 

4.1  ABORDAGEM DO MODELO TEÓRICO DE CONTEXTO 

 

A partir da revisão da literatura é possível identificar que uma proposta de modelo de 

contexto deve ter uma proposta de estrutura baseada no ciclo de vida de contexto (LI et al, 

2015). Portando, define-se nesta tese o ciclo de vida de contexto orientando o 

desenvolvimento do Modelo de Contexto proposto, como parte de um Modelo de Camadas de 

Contexto, identificado nesta pesquisa, conforme Figura 24, abaixo. 
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Figura 24 - Modelo de camadas de contexto. 

 
Fonte: adaptado de (LI et al, 2015). 

 

Com essa abordagem de solução sobre a complexidade dos sistemas de context-

aware, identifica-se que a proposta da tese se concentra em propor e validar um modelo de 

ontologia de contexto, utilizado na camada (3) Context-aware modelling da abordagem de 

solução geral do modelo de camadas de contexto. 

 

4.2  USO DA ARS E ONTOLOGIAS 

 

De acordo os modelos teóricos sobre competências estudados, foram propostos 

alguns modelos de redes de competências, criados ao longo desta pesquisa (HASSE; DE R

OLT, 2017; HASSE; DE ROLT; GAUTHIER, 2017; HASSE et al, 2018a; HASSE et al 

2018b; HASSE; GAUTHIER, 2018)  sendo utilizados como referência para a modelagem de 

dados para Análises de Redes Sociais (ARS).  

Ferramentas de ARS como o Gephi (software para ARS) podem ser utilizadas, 

juntamente com sistemas de análise de dados como a linguagem R (ex. plataforma Rstudio), 

dentre outras, para consolidar e armazenar dados consolidados (HASSE et al, 2018b).  

As métricas e técnicas de ARS podem ser aplicadas aos datasets do LinkedIn para 

extrair informações sobre competências individuais e de grupos/times (HASSE et al, 2018b).  

Estes dados permitem determinar métricas, gerar visualizações e novos parâmetros 

de contexto para coordenação da resposta a desastres, juntamente com a tecnologia da web 

semântica. 

Dessa forma, no capítulo seguinte são descritos todos os elementos que compõe o 

modelo de ontologia de contexto proposto, conforme os grupos de problemas identificados, 

compondo os conjuntos de classes e determinados. 
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4.3  ELEMENTOS DO MODELO DE ONTOLOGIA DE CONTEXTO 

 

Os elementos do modelo de ontologia de contexto proposto foram elaborados a partir 

da pesquisa na literatura científica sobre DEMS da revisão de escopo. Posteriormente os 

elementos foram atualizados, através do desenvolvimento de novas pesquisas como a revisão 

sistemática e empírica, com a consulta de dados e datasets divulgados sobre a crise COVID-

19.  

Os elementos do modelo de ontologia de contexto proposto são descritos nas seções 

do presente trabalho, adiante: 4.3.1 Elementos do Modelo de Redes de Competências e 4.3.2 

Elementos Formadores do Contexto de Resposta em uma Crise. Estes elementos apresentados 

subsidiam o desenvolvimento do modelo de ontologia proposto, conforme apresentado nas 

próximas seções.  

 

4.3.1  Elementos do Modelo de Redes de Competências 

 

O presente tópico descreve os principais conceitos relacionados com o modelo de 

ontologia de contexto, em que leve em consideração a coordenação da resposta a desastres e 

emergências. Dentro do conceito destas abordagens a coleta, o processamento e a 

disseminação de dados durante uma emergência é evidenciada. 

 

4.3.1.1  Redes Sociais e o Mapeamento de Competências 

 

Um elemento importante no modelo de ontologia de contexto é a dimensão da 

competência. Na Gestão de Pessoas a competência se apresenta como referência das próprias 

práticas e processos como seleção, desenvolvimento, remuneração por competências, e 

mesmo, a Gestão por Competências que muitas vezes pode ser a referência central de todo um 

sistema de gestão de pessoas.  

Portanto, o interesse neste presente trabalho de pesquisa é centrado no estudo de 

novas ferramentas para o mapeamento de competências utilizando as redes sociais, nesse 

caso, enfocando como prova de conceito a rede social profissional LinkedIn. Além disso, as 

redes sociais se efetivaram como um mecanismo importante de conexões das pessoas em 

redes e elas representarem as competências necessárias para os processos e tarefas nas 
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organizações, um conceito “redes de competências” também pode ser explorado (HASSE et 

al, 2018b).   

O conceito de “redes de competências” baseado em redes sociais profissionais, de 

acordo com nossa pesquisa, ainda não está firmemente definido na literatura. Vários trabalhos 

desenvolvem estudos similares utilizando a noção de competência e o LinkedIn, como  por 

exemplo, em Álvarez-Rodríguez e Colomo-Palacios (2014), Tajbakhsh e Solouk (2014), 

Unkelos-Shpigel et al (2015), Ha-Thuc et al (2015), Garg et al (2015) e Shankararaman e 

Gottipati (2016). Porém, estes trabalhos são focados na recomendação de competências a 

partir da extração de perfis individuais para diversas finalidades.  

O diferencial do presente trabalho é o desenvolvimento formal do modelo de “redes 

de competências”, a partir da representação da competência coletiva provinda da integração 

em rede das competências individuais, sendo um importante aspecto do presente modelo que 

visa contribuir com uma especificação para esse termo. 

Portanto, com o objetivo de identificar e descobrir as competências individuais que 

existem nos datasets de redes sociais profissionais, como o LinkedIn, um entendimento mais 

profundo é necessário sobre as definições da literatura acadêmica desses conceitos.  

Diversos trabalhos na literatura internacional adotam o modelo KSA (knowledge, 

skills and attitudes) para definição da competência individual, como por exemplo, em Saat e 

Singh (2011), Ilhi et al (2014) e Richter et al (2016), dentre outros. Porém estes trabalhos não 

adicionam uma dimensão essencial para caracterizar o que denomina-se no presente trabalho 

por “redes de competências” – a dimensões de competências KSA incluindo no modelo, a 

dimensão de conexão entre os perfis (rede, ou network).  

Assim, este tópico aborda conceitos e definições de apoio ao trabalho desta pesquisa 

sobre a descoberta de “redes de competências” em redes sociais profissionais. A partir dessa 

realidade, surgem as ferramentas de Análise de Redes Sociais (ARS), que permitem extrair 

dados sobre os usuários e sobre seus relacionamentos por meio do cruzamento das 

informações fornecidas pelas próprias pessoas. Essas informações estão estruturadas em 

diferentes campos dos sistemas informacionais das redes, os chamados datasets. O que as 

ferramentas de análise de redes sociais fazem é extrair os dados desses datasets e cruzá-los 

entre si e também com outros bancos de dados através do uso de métricas (HANSEN et al, 

2011). O resultado é um Big Data que pode ser administrado com diferentes finalidades 

(HASSE et al, 2018b). 
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No caso deste trabalho, os dados relacionados com as competências levam a enfatizar 

alguns conceitos importantes utilizados na área de Gestão de Pessoas e da Gestão do 

Conhecimento atuais.  A gestão por competências, por exemplo, configura-se como uma base 

teórica importante a partir do momento que apresenta ferramentas úteis como o mapeamento 

de competências.  

 

4.3.1.2 O Mapeamento de Redes de Competências (CHAR) 

 

A partir deste ponto, este trabalho de pesquisa encontrou a solução de adicionar uma 

dimensão a mais à proposta do modelo original de Durand (2006), com a adoção de uma parte 

da proposta de elementos propostos em Sveiby (1997), no que se refere ao elemento “Rede 

Social”, sendo adaptado ao conceito de redes sociais, adequado para caracterizar o elemento 

da competência responsável pela rede de conexões, colaborações e organização das 

competências individuais em rede. 

Dessa forma, este trabalho propõe adicionar ao modelo básico já proposto por 

Durand (2006), mais um elemento chamado Rede Social (R). Isto permite criar uma 

representação teórica do modelo de “redes de competências”, sendo representado 

integralmente pelas categorias – CHA e R. Em nosso modelo utilizamos, portanto, a 

representação - CHAR para caracterizar o nosso entendimento teórico das “redes de 

competências”. A Figura 25, ilustra a matriz de competência CHAR (DE ROLT; FOSCHINI; 

GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017). 

Figura 25 - Matriz de competência CHAR. 

 
Fonte: (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017). 

 

Isto permite, sobre o ponto de vista deste trabalho, criar uma representação teórica do 

modelo de redes de competências. Essa proposta pode ser representada, na Figura 26 que 
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propõe a conexão das competências individuais em rede, através da “dimensão R”. A Figura 

26 ilustra os perfis CHAR conectados em rede (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; 

MONTANARI; HASSE, 2017). 

Figura 26 - Perfis CHAR conectados em rede. 

 
Fonte: (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017). 

 

Plataformas de redes sociais on-line como Facebook, Instagram, Twitter, Google+, 

LinkedIn, etc. permitem que as pessoas compartilhem, comuniquem-se e interajam entre si 

usando vários aplicativos. Os dados sociais consistem no conteúdo gerado pelos membros e 

estrutura da rede (KULCU; DOGDU, 2016). 

A Análise de Redes Sociais (ARS) é uma área de pesquisa multidisciplinar que reúne 

as ciências sociais e a informática. As redes sociais estão crescendo rapidamente e ganhando 

popularidade, por isso ARS tornou-se um dos campos de pesquisa mais estudados nos últimos 

anos por pesquisadores de diferentes disciplinas. O ARS tem dois grandes desafios: ele tem 

que (1) processar conjuntos de dados muito grandes em um tempo razoável, (2) integrar 

vários conjuntos de dados distintos em um novo maior que seja semanticamente consistente. 

Essas são tarefas muito desafiadoras. Para superar os problemas de integração e adaptação, os 

analistas de dados começaram a usar a Web semântica, principalmente o Resource 

Description Framework (RDF), para armazenar e processar dados sociais. Para poder analisar 

grandes conjuntos de dados, eles também utilizam tecnologias de Big Data, principalmente 

estruturas de processamento paralelo e bancos de dados de gráficos (KULCU; DOGDU, 

2016). 
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Nesse sentido, a alocação dinâmica de tarefas é outra questão importante para a 

atribuição de tarefas. O monitoramento e re-atribuição de tarefas em resposta a desastres em 

larga escala, em ambientes em rápida mudança, na presença de uma explosão de dados, é um 

desafio, já que muitos eventos podem se perder nesse volume de dados.  

Decisões inteligentes precisam ser tomadas rapidamente, avaliadas e alteradas 

dependendo das informações atualizadas. Na resposta de emergência, onde o ambiente do 

usuário muda rapidamente, o contexto de mobilidade é um elemento essencial que precisa 

fazer parte do processo de tomada de decisão. No entanto, há uma falta de sistemas que 

monitoram continuamente o contexto de mobilidade dos proprietários de tarefas para 

determinar a qualidade ou o progresso da tarefa, e se recursos adicionais devem ser 

adicionados, removidos ou re-atribuídos a outra pessoa que poderia fazê-lo mais rápido e 

dentro do dadas restrições de tempo Luqman e Griss (2010). 

 

4.3.1.3  Modelo de Competência Proposto 

 

Nesse sentido, em trabalhos anteriores desta pesquisa (DE ROLT; FOSCHINI; 

GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017; HASSE; DE ROLT, 2017; HASSE; 

GAUTHIER, 2018) estudaram-se referências relevantes de competência desenvolvendo uma 

abordagem proposta para a competência nas redes sociais profissionais como um modelo de 

“Redes de Competências”, com quatro dimensões representadas pela sigla KSAN 

(Knowledge, Skill, Attitude e Network) mapeados nos perfis de usuários do LinkedIn. Esse 

modelo é útil para implementar uma estrutura para criar equipes competentes com redes 

sociais para resposta a emergências. A Tabela 1 mostra essa noção de competência mapeada 

nos conjuntos de dados do LinkedIn: 

Tabela 1 - Competência mapeada nos conjuntos de dados do LinkedIn. 

Categories Datasets LinkedIn 

Knowledge (K) Education 

Skill (S) 

Attitude (A) 

Skill 

Volunteer 

Network (N) Connections 

Fonte: o Autor. 
 

Ao montar uma equipe, uma atenção especial é dada à sua estrutura. A estrutura em 

si deve ser tal que os conhecimentos, habilidades e características de caráter (atitude) dos 
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membros da equipe sejam complementares. Equipes com perfis iguais ou semelhantes de 

especialistas não provaram ser eficientes na prática. Além disso, a prática impõe que, além da 

habilidade e experiência de trabalho, os critérios para a seleção de membros da equipe devem 

incluir os traços de caráter e os relacionamentos do membro (rede). Esta estrutura é outro 

dado relevante para implementar um sistema inteligente com funcionalidades para criação de 

equipes e atribuição/delegação de tarefas. 

 

4.3.2  Elementos Formadores do Contexto de Resposta em uma Crise 

 

Os elementos formadores de contexto nesta pesquisa estruturam a proposta de 

modelo de ontologia de contexto para a resposta a desastres e emergências.  

Além do modelo de redes de competências para a coordenação da resposta baseado 

em redes sociais descrito na seção 4.3.1, outros elementos são necessários para compor a 

ontologia de contexto proposta, como descritos nesta seção 4.3.2, sendo as próprias classes de 

contexto e classes relevantes de ontologias em desastres e emergências. Estas classes estão 

presentes nas ontologias descritas na literatura científica pesquisada e de dados, divulgados 

pelos Governos Federal, Estadual e Municipal sobre o contexto da crise de COVID-19.  

Os tópicos de Ontologias de Contexto e Ontologias de Desastres e Emergências 

descrevem os trabalhos publicados na literatura científica levantados pela revisão sistemática 

que podem servir de referência para a proposta de modelo de ontologia de contexto deste 

trabalho.  

Os trabalhos da literatura científica a partir da revisão sistemática servem como 

referência para a concepção e desenvolvimento nesta pesquisa, nas etapas de Reuso e 

Reengenharia e posteriormente através da verificação a partir da pesquisa de dados empíricos, 

sobre a realidade do contexto de uma crise como a COVID-19, tendo sido divulgados em 

locais oficiais na Internet.  

Portanto, conforme já apresentado neste trabalho, de uma forma mais geral o Modelo 

de Ontologia de Contexto para a Coordenação da Resposta à Crise de COVID-19 proposto é 

formado por quatro Grupos de Problemas na sua representação de conhecimento: 

1. Representação de um modelo de Ontologia de Contexto (OC); 

2. Representação de um modelo de Ontologia em Desastres e Emergências (ODE); 

3. Representação de um modelo de Ontologia de Competências baseado em Redes 

Sociais (OCRS); 
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4. Representação de um modelo de Ontologia de Contexto de Resposta à Crise 

COVID-19, no Brasil (COVID-19-BR). 

As próximas seções descrevem as referências da literatura científica levantadas na 

revisão sistemática que fazem parte do desenvolvimento do modelo de ontologia de contexto 

proposto a partir destes quatro grupos de problemas identificados anteriormente na revisão 

sistemática. A seção 4.3.2.1 Modelos de Ontologias de Contexto, apresenta as ontologias de 

contexto que são utilizadas como referência neste problema. A seção 4.3.2.2 Modelos de 

Ontologias de Desastres e Emergências descreve as Ontologias sobre desastres e emergências 

encontradas como referência neste trabalho. A seção 4.3.2.3 Ontologias de Competências 

baseado em Redes Sociais e Métricas Úteis, apresenta os trabalhos escolhidos como 

referência neste assunto. A seção 4.3.2.4 apresenta o Modelo de Contexto COVID-19 

proposto nesta tese, que descreve os conteúdos de dados e informações divulgados pelos 

Governos Federal, Estadual e Municipal sobre a crise de COVID-19. 

 

4.3.2.1  Modelos de Ontologias de Contexto 

 

As ontologias de contexto são uma forma de representar aspectos complexos 

relacionados com as classes de problemas e sistemas de tecnologia conforme o ambiente que 

lhes envolve. Na presente pesquisa foram levantadas na literatura científica pela revisão 

sistemática, as ontologias de contexto que representassem estes requisitos de princípios de 

projeto (design principles) que podem descrever o ambiente que os dados e as funcionalidades 

de aplicativos sejam desenvolvidos com esta abordagem pretendida pela pesquisa. 

Para os Modelos de Ontologias de Contexto (OC), foram pesquisados 3 (três) 

trabalhos de pesquisa selecionados nas revisões sistemática e narrativa: (1) (JUNG; CHUNG, 

2015); (2) (XU et al, 2017; (3) (TONINELLI; CORRADI, 2009). 

  

4.3.2.2  Modelos de Ontologias de Desastres e Emergências 

 

As ontologias de desastres e emergências são uma forma de representar aspectos 

relacionados com as classes de problemas do domínio de desastres e os sistemas de tecnologia 

da resposta que lhes envolve. Na presente pesquisa foram levantadas na literatura científica 

pela revisão sistemática, as ontologias de desastres e emergências que representassem estes 
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requisitos de princípios de projeto (design principles) e que podem descrever os dados e as 

funcionalidades de aplicativos sejam desenvolvidos com este tema de pesquisa. 

Para os Modelos de Ontologias de Desastres e Emergências (ODE), foram 

pesquisados 7 (sete) trabalhos de pesquisa selecionados nas revisões sistemática e narrativa: 

(1) EMERGEL - (CASADO et al, 2015); (2) DOEM - (DELIR HAGHIGHI et al, 2010); (3) 

DO4MG - (HAGHIGHI et al, 2012); (4) DO4MG - (HAGHIGHI et al, 2010); (5)  (LI et al, 

2019); (6)  (FAN et al, 2018), e; (7) OntoEmerge – Bosca et al (2010). 

  

4.3.2.3  Modelos de Ontologias de Competências baseado em Redes Sociais 

 

As Ontologias de Competências baseado em Redes Sociais e Métricas Úteis são os 

trabalhos que apresentam a descrição de competências com o uso de redes sociais. Modelos 

que desta forma podem representar aspectos relacionados com as classes de problemas do 

domínio de competência e redes sociais no processo de resposta, nos desastres e emergências 

que lhes envolvem. Na presente pesquisa foram levantadas na literatura científica pela revisão 

sistemática, as ontologias que representem estes requisitos de princípios de projeto (design 

principles) e que podem descrever os dados e as funcionalidades de aplicativos desenvolvidos 

com este tema de pesquisa. 

Para os Modelos de Ontologias de Competências baseado em Redes Sociais (OCRS) 

foram pesquisados 2 (dois) trabalhos de pesquisa selecionados nas revisões sistemática e 

narrativa: (1) Co-Semiwa - (HASSE et al, 2018b), e; (2) Ontologia Vivo (BORDIN, 2016). 

  

4.3.2.4  Modelo de Ontologia de Contexto para a COVID-19 

 

O conteúdo de dados e informações divulgados pelos órgãos de governo federal, 

estadual e municipal relacionados com a resposta à crise de COVID-19 foram identificados e 

consultados ao longo do desenvolvimento do presente trabalho de pesquisa. O Ministério da 

Saúde no Governo Federal e os Portais específicos do Estado de Santa Catarina e a Defesa 

Civil foram utilizados para descrever a realidade da crise COVID-19, no Brasil e no Estado de 

Santa Catarina. Para isso, visitou-se ao longo desta pesquisa os portais de governo que 

disponibilizam dados úteis para o modelo de ontologia de contexto proposto.  

Os portais do governo federal no Brasil identificados foram três: (1) o Painel 

Coronavírus, disponibilizado no endereço Web: https://covid.saude.gov.br/; (2) o Painel de 
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Leitos e Insumos, disponível no endereço Web: https://covid-

insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel.php; e, (3) o Portal do Ministério da Saúde 

sobre o Coronavírus, no endereço Web: https://coronavirus.saude.gov.br/.  

No Estado de Santa Catarina, quatro portais foram identificados sobre a crise 

Coronavírus: (1) o Portal Coronavírus SC; (2) o Portal de Transparência COVID-19; (3) o 

Portal Dados Abertos do Estado de Santa Catarina; e (4) a Plataforma Multiescalar Territoral 

COVID-19 da Defesa Civil do Estado de SC. O município de Florianópolis (Capital), dentro 

do Estado de Santa Catarina, foi utilizado como exemplo, de unidade administrativa 

municipal, tendo seus dados sobre a crise de COVID-19 divulgados no portal “Covidômetro” 

e no painel Sala de Situação, disponíveis no endereço Web: 

https://covidometrofloripa.com.br/. 

As fontes de dados identificadas sobre o contexto da crise de COVID-19 foram 

utilizados para definição dos principais elementos formadores de contexto, em relação à 

resposta, e consequentemente, a sua gestão e coordenação envolvendo gestores, profissionais 

de saúde, defesa civil, dentre outros, voluntários e a população atingida. Estes elementos são 

descritos a partir do próximo tópico, descrevendo com mais detalhes e analisando os 

elementos formadores de contexto e assim, as classes de problemas do modelo proposto de 

ontologia.    

 

4.4  DESENVOLVIMENTO DO MODELO PROPOSTO COM A METODOLOGIA 

NEON 

 

O modelo de ontologia de contexto do presente trabalho, foi desenvolvido a partir do 

cenário 4, proposto pela metodologia NeOn com o Reuso e Reengenharia de recursos 

ontológicos. O reuso de recursos ontológicos permite o uso de uma ontologia (ou parte desta) 

para a solução de um problema específico, neste caso para o contexto na coordenação de 

desastres e emergências. A reengenharia se define pelo processo de recuperação e 

transformação de um modelo conceitual implementado, através de ontologia em um novo 

modelo conceitual, resultando em uma nova ontologia (PEREIRA, 2017). 

O desenvolvimento da Ontologia de Contexto proposta se deu em seis fases 

conforme a Metodologia NeOn pelo Modelo Iterativo-Incremental, como identificado no 

trabalho de Pereira (2017), e baseado em Suárez-Figueroa et al (2008), sendo elas: (1) Fase 

Inicial; (2) Fase de Reuso; (3) Fase de Reengenharia; (4) Fase de Design; e (5) Fase de 
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Implementação. (6) A fase de Manutenção sugerida pela metodologia NeOn foi realizada ao 

longo do processo de revisão do presente trabalho de pesquisa, através da verificação 

iterativo-incremental científica adotada com o uso da DSR. 

No início do desenvolvimento da ontologia de contexto identificou-se dois grupos 

principais de requisitos que devem ser atendidos para atingir o objetivo deste trabalho, de 

acordo como referenciado em sua questão de pesquisa. Estes requisitos são: (1) Não-

funcionais, com três classes de problemas:  modelo de Contexto em Desastres e Emergências, 

modelo de rede de competências baseado em Redes Sociais com métricas de ARS úteis e 

modelo de contexto da coordenação da Resposta a crise COVID-19, no Brasil; e (2) 

Funcionais: Grupo das Questões de Competência, de acordo como sugerido na metodologia 

NeOn.   

Assim desde o início da concepção da ontologia identificou-se três grupos de 

elementos gerais que compõem uma descrição de contexto, conforme a presente pesquisa: (1) 

A literatura científica publicada de ontologias de contexto e de desastres e Emergências, 

levantadas pela revisão sistemática; (2) Uma proposta de um modelo de rede de competências 

que seja coerente com dados e datasets disponíveis em redes sociais. Neste caso, elaborou-se 

um modelo conforme a descrição técnica da rede social LinkedIn, com possibilidade de 

extração de dados. Por último, a identificação de métricas de ARS que sejam úteis para o 

problema da pesquisa; e (3) A busca de datasets nos governos federal, estadual e municipal 

que possam auxiliar nesta descrição ontológica da resposta à crise de COVID-19. 

Para definir uma descrição, conforme a realidade da crise identificada de COVID-19 

no Brasil e no Estado de Santa Catarina visitou-se ao longo desta pesquisa os portais de 

governo que disponibilizam dados úteis para o modelo de contexto analisado.   

Os portais do Governo Federal no Brasil identificados foram quatro: (1) o Painel 

Coronavírus, disponibilizado no endereço Web: https://covid.saude.gov.br/; (2) o Painel de 

Leitos e Insumos, disponível no endereço Web: https://covid-

insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel.php; (3) o Portal do Ministério da Saúde sobre o 

Coronavírus, no endereço Web: https://coronavirus.saude.gov.br/; e (4) a Plataforma 

Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS), acessada pelo endereço Web: 

https://plataforma.saude.gov.br/coronavirus/. Os dois primeiros portais citados, permitem o 

acesso por download de dados no formato .CSV, com dados sendo divulgados diariamente 

contendo os detalhes de Ocorrências e Insumos, respectivamente ilustrados nas Figuras 27 e 

28, tendo sido consultados ao longo da evolução da epidemia COVID-19, no período de 

https://plataforma.saude.gov.br/coronavirus/
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pesquisa deste trabalho, entre os meses de março e junho de 2020. O desenvolvimento do 

Modelo COVID-19-BR é apresentado em conjunto na etapa de Design, do capítulo 5.  

Figura 27 - Ocorrências COVID-19. 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. 

 

Figura 28 - Insumos e materiais COVID-19. 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. 

 

No terceiro portal, o Governo Federal publica no Portal do Ministério da Saúde sobre 

o Coronavírus ilustrado na Figura 29 (https://coronavirus.saude.gov.br/), documentos no 

formato .PDF e links web para orientação dos profissionais gestores da crise COVID-19, por 

exemplo, no endereço Web: https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor#protocolos 
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está disponível os protocolos para os gestores e profissionais envolvidos. Este endereço Web 

fornece mais informações sobre a gestão da crise, contendo diversos documentos de interesse 

sobre protocolos de atendimento e profissionais saúde envolvidos, dentre outros documentos 

de interesse para a coordenação da epidemia. Outro exemplo, pode ser acessado no link Web 

https://coronavirus.saude.gov.br/resposta-brasileira-a-emergencia, sendo uma descrição 

resumida da resposta do Governo Federal no Brasil. Outros endereços Web em 

https://coronavirus.saude.gov.br/ foram visitados sobre a crise de COVID-19, identificando 

documentos ou informações de interesse para o presente trabalho de pesquisa. 

Figura 29 - Orientação dos profissionais gestores da crise COVID-19. 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. 

 

Finalmente, no último portal na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS) 

são disponibilizadas mais informações sobre a COVID-19 e epidemias relacionadas, como: 

Monitoramento COVID-19 (uma ferramenta mais interativa de acesso ao monitoramento), 

Vírus Respiratórios, Calculadora Epidêmica, COVID-19 em Tempo Real e Dados Abertos. A 

Figura 30, ilustra o acesso Web nesta plataforma. 
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Figura 30 - Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS). 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. 

 

No Estado de Santa Catarina, quatro portais foram identificados sobre a crise 

Coronavírus: (1) o Portal Coronavírus SC, ilustrado nas Figuras 31 e 32; (2) o Portal de 

Transparência COVID-19, ilustrado na Figura 33; (3) o Portal Dados Abertos do Estado de 

Santa Catarina, ilustrado na Figura 34; e (4) a Plataforma Multiescalar Territoral COVID-19 

da Defesa Civil do estado, ilustrado na Figura 35, sendo estas informações e dados estão 

disponíveis respectivamente, nos seguintes endereços Web:  

https://www.coronavirus.sc.gov.br/, http://transparenciacovid19.sc.gov.br/, 

http://dados.sc.gov.br/group/covid-19 e http://covid19.defesacivil.sc.gov.br/. 

https://www.coronavirus.sc.gov.br/
http://covid19.defesacivil.sc.gov.br/
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Figura 31 - Portal Coronavírus SC. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 

 

 
Figura 32 - Portal Coronavírus SC. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 
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Figura 33 - Portal de Transparência COVID-19. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 
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Figura 34 - Portal Dados Abertos do Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 

 

Figura 35 - Plataforma Multiescalar Territoral COVID-19 da Defesa Civil. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 

 

Em relação ao Portal de Transparência SC, pode-se encontrar diversos painéis para 

consulta sobre as ocorrências, insumos e recursos no Estado, a Figura 36 ilustra a relação de 

painéis disponíveis. 
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Figura 36 - Painéis de ocorrências, insumos e recursos no Estado. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 

 

No portal de Dados abertos SC, pode-se encontrar diversos conjuntos de dados 

disponíveis, sendo divulgados em alguns formatos diferentes (.pdf, .html, .xls, .xlsx, .csv e 

.json) para consulta sobre as ocorrências, insumos e recursos, dentre outras informações 

relevantes no Estado e em relação as ocorrências nos municípios. Na Plataforma Multiescalar 

Territoral COVID-19 da Defesa Civil do estado os dados de casos nos municípios estão 

disponíveis para download no formato .CSV. As Figuras 37 e 38, ilustram a relação de dados 

e formatos disponíveis, consultados nos respectivos endereços Web citados, até a data de 06 

de junho de 2020. 
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Figura 37 - Dados abertos SC de COVID-19. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 
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Figura 38 - Dados abertos SC de COVID-19. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 

 

O município de Florianópolis (Capital), dentro do Estado de Santa Catarina, foi 

utilizado como exemplo de unidade administrativa municipal, tendo seus dados sobre a crise 

de COVID-19 divulgados no portal “Covidômetro” e no painel Sala de Situação, disponíveis 

no endereço Web: https://covidometrofloripa.com.br/ e ilustrados respectivamente nas Figuras 

39 e 40. 
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Figura 39 - Portal Covidômetro. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 

Figura 40 - Painel Sala de Situação. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 

No âmbito das redes sociais, foram visitados as descrições técnicas de datasets e 

dados utilizados pelo LinkedIn sobre competências dos usuários. Esta plataforma permite a 

extração de dados por meio de uma API para acesso aos datasets de usuários, conforme 

descrito na verificação do modelo de rede de competências. Além disso, foram testados 

mecanismos para identificar parâmetros de ARS associados com estes datasets. 
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Os parâmetros de ARS úteis relacionados com as redes de competências que podem 

ser analisadas foram identificados nos modelos de ARS e no site: http://socilab.com 

(SOCILAB, 2017) que realiza análises de redes baseados na plataforma LinkedIn.  

Para isso, a Metodologia NeOn foi aplicada a partir de todas as informações obtidas e 

sintetizadas na pesquisa da literatura científica sobre os aspectos relevantes no 

desenvolvimento da ontologia proposta. Conforme a metodologia NeOn, o modelo foi 

construído com as seguintes fases descritas anteriormente e detalhadas nas próximas seções. 

 

4.4.1  Levantamento de Requisitos 

 

Na fase inicial de levantamento de requisitos foram levantados os requisitos 

atendidos pela modelo de ontologia. A viabilidade do projeto também está descrita, conforme 

os objetivos e a questão de pesquisa.  

A metodologia NeOn (SUÁREZ-FIGUEROA et al, 2008) estabelece uma 

especificação de requisitos, através do Documento de Especificação de Requisitos ou 

Ontology Requirements Specification Document (ORSD) que foi adaptado para esta pesquisa, 

conforme apresentado no Quadro 14. 

Quadro 14 - Quadro ORSD da pesquisa. 
Especificação de 
requisitos 

Descrição 

1. Propósito 
Contribuir com a integração e compartilhamento de dados e informações de 
contexto para coordenação nas ações de resposta à crise de COVID-19 no 
Brasil e no Estado de Santa Catarina. 

2. Escopo 
A ontologia deve atender os requisitos de contexto para a coordenação 
da resposta a desastres e emergências no Brasil e no Estado de Santa 
Catarina COVID-19. 

3. Linguagem de 
Implementação 

A linguagem formal será expressa em .RDF ou .OWL 

4. Usuários 
Pretendidos 

Os usuários são os participantes definidos como Participantes no protocolo 
PICOC:  agências governamentais (ex. saúde, defesa civil, bombeiros, etc.), 
agências de voluntariado (ex. cruz vermelha) e civis (população afetada ou 
não), com de uma ontologia para integração e compartilhamento de dados. 

5. Usos 
Pretendidos 

Servir como um modelo de base para a referência de publicação de dados 
integrados de bases e informações relevantes na resposta à crise de COVID-
19 no Brasil e Estado de Santa Catarina. 

6. Requisitos  

a) Não-funcionais 

Descrever a estrutura de uma Ontologia de Contexto para a Coordenação da 
Resposta à crise de COVID-19, composta de quatro grupos de problemas de 
representação do conhecimento: (1) modelo de ontologia de contexto; (2) 
modelo em desastres e emergências; (3) modelo de rede de competências 
baseado em Redes Sociais e Métricas Úteis; e (4) modelo de Ontologia de 
Contexto de Resposta à Crise COVID-19 no Brasil. 
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b) Funcionais 

Grupo das Questões de Competência: Quantos datasets estão disponíveis para 
Composição de dados do Contexto COVI-19 ? Qual o participante gerador do 
dataset? Quais as distribuições estão relacionadas ao dataset? Em que formato 
está a distribuição? Quem é o responsável pela publicação do dataset? De 
qual tema (contexto COVID-19, desastres ou emergência, redes sociais) trata-
se o determinado dataset? Quando o dataset foi publicado ? Quem são os 
tipos de profissionais na resposta à crise? (Métrica ARS: Centralidade de 
Grau - Densidade por Conhecimento, Tamanho da Rede (R) – SOCILAB, ex) 
Quem são os participantes de atividades essenciais de suporte à crise? 
(Métricas de ARS: Centralidade de Grau, Densidade por Indústria, Densidade 
por Localidade), Quem são os participantes com competência para resposta à 
crise? (Métricas de ARS: Densidade por CHA, Tamanho da Rede (R), Quem 
são os profissionais mais próximos de um local de crise? (Métrica de ARS: 
Centralidade de Proximidade por Conhecimento, Densidade por Localidade), 
Qual o nível geral de atividade de colaboração da rede? (Métricas de ARS: 
Densidade por Conhecimento e Localidade). 

7. Pré-glossário de 
Termos 

a) Termos das Questões de Competência: Dataset (6) / Participante (1) / 
Distribuição (2) / Formato (1) / Responsável (1) / Tema (1); b) Termos das 
Respostas: .CSV. JSON, Saúde, COVID-19, Contexto, Redes Sociais; c) 
Objetos: Participantes, Data, Descrição. 

Fonte: o Autor. 
 

4.4.2  Reuso 

 

Na fase de reuso foram identificados possíveis candidatos como recursos ontológicos 

que podem ser reutilizados na construção do modelo de ontologia proposto. Desta forma, 

foram identificados recursos ontológicos das publicações levantadas na revisão sistemática, 

sendo possíveis 13 (treze) trabalhos com ontologias candidatas ao reuso, conforme descritas 

no Quadro 15, sendo destes escolhidos 9 (nove) trabalhos como Ontologias Reusadas (OR) na 

pesquisa. 

Quadro 15 - Ontologias candidatas ao reuso. 
Ontologias candidatas 
ao reuso 

OC 
 
ODE 

 
OCRS 

 
WoS 

 
Scopus 

 
IEEE 

(CASADO et al, 2015)  X  X   
(DELIR HAGHIGHI et 
al, 2010) 

 
X   X  

(HAGHIGHI et al, 2012)  X X  X  
(DELIR HAGHIGHI et 
al, 2012) 

 
X X  X  

(JUNG; CHUNG, 2015) X X   X  
(HASSE et al, 2018b)  X X X   
(LI et al, 2019)  X    X 
(XU et al, 2017) X X    X 
(HAGHIGHI et al, 2010)  X    X 
(MUTHAIYAH et al, 
2010) 

 
X X   X 

(FAN et al, 2018)  X X   X 
(SALFINGER et al,  X X   X 
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2016) 
(ADAM et al, 2012)  X X   X 

Fonte: o Autor. 
 

O Quadro 15, também apresenta estas publicações relacionadas aos Grupos de 

Problemas (OC, ODE e OCRS) e bases de dados científicas da pesquisa.  

Nesta etapa foram identificados os trabalhos como recursos ontológicos na 

construção do modelo de ontologia proposto nesta pesquisa. Foram identificados recursos 

selecionados entre as publicações da revisão sistemática com os modelos de ontologias 

candidatas ao reuso, sendo escolhidos 9 (nove) trabalhos com ontologias:  (1) (JUNG; 

CHUNG, 2015);  (2) (XU et al, 2017)); (3) EMERGEL -  (CASADO et al, 2015); (4) DOEM 

-  (DELIR HAGHIGHI et al, 2010); (5) DO4MG -  (HAGHIGHI et al, 2012); (6)   DO4MG -    

(HAGHIGHI et al, 2010); (7)  (LI et al, 2019); (8)   (FAN et al, 2018), e; (9) Co-Semiwa - 

(HASSE et al, 2018b). Os trabalhos (5) e (6) consistem na mesma ontologia publicada em 

bases científicas diferentes (Scopus e IEEE). Assim, no total são 8 (oito) ontologias reusadas 

obtidas na revisão sistemática realizada nesta pesquisa.  

O trabalho de (JUNG; CHUNG, 2015) foi identificado como recurso ontológico na 

construção do modelo de ontologia proposto para o grupo de problema de Ontologia de 

Contexto (OC), onde podem ser aproveitados elementos para descrever as classes e subclasses 

deste problema, como: Local (Location), Ambiente (Environment) e Equipamento 

(Equipment). A Figura 41, ilustra estas classes e possíveis detalhes de subclasses deste 

modelo de ontologia.  
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Figura 41 - Modelo de ontologia de contexto. 

 
Fonte: (JUNG; CHUNG, 2015). 

 

O trabalho de (XU et al, 2017) também foi identificado como recurso ontológico na 

construção do modelo de ontologia proposto para o grupo de problema de Ontologia de 

Contexto (OC), onde podem ser aproveitados elementos para descrever as classes e subclasses 

deste problema, como: Vulnerabilidade (Vulnerability), Elemento (Element) e Hardware. A 

Figura 42, ilustra estas classes e possíveis detalhes de subclasses deste modelo de ontologia.  
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Figura 42 - Modelo de ontologia de contexto. 

 
Fonte: (XU et al, 2017). 

 

Para o grupo de problema de Ontologia de Desastres e Emergências (ODE) foram 

identificados alguns trabalhos como recursos ontológicos na construção do modelo de 

ontologia proposto, onde podem ser aproveitados alguns elementos para descrever as classes e 

subclasses deste problema. 

Casado et al (2015) descrevem uma Ontologia Core geral para desastres e 

emergências, EMERGEL, com as seguintes classes mais gerais que podem ser reusadas: 

Tempo (Time) e Espaço (Space) e Domínio (Domain). Esta última pode descrever subclasses 

como Domínio de Saúde (Health Domain), dentre outras. A Figura 43, ilustra estas classes e 

possíveis detalhes de subclasses deste modelo de ontologia proposto pelos autores.  

 

Figura 43 - Modelo de ontologia de desastre e emergência. 

 
Fonte: Casado et al (2015). 
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Delir Haghighi et al (2010) descrevem uma ontologia para desastres e emergências, 

DOEM, com a seguinte classe que pode ser reusadas: Evento (Event), tendo como subclasses 

Tipo de Evento (Event Type) e Componentes de Evento (Event Component). Outras classes 

podem ser reusadas, como: Parâmetros de Evento (Event Parameters) e Impactos do Evento 

(Event Impact). A Figura 44, ilustra estas classes e possíveis detalhes de subclasses deste 

modelo de ontologia proposto pelos autores.  

Figura 44 - Modelo de ontologia de desastre e emergência. 

 
Fonte: Delir Haghighi et al (2010). 

 

Os trabalhos (HAGHIGHI et al, 2010) e (HAGHIGHI et al, 2012) descrevem uma 

ontologia para desastres e emergências, DO4MG, com a seguinte classe que pode ser 

reusadas: Aglomerações de Massa (Mass Gathering), e subclasses: Fatores Ambientais 

(Environmental Factors), Plano de Aglomerações de Massa (Mass Gathering Plan), Tipo de 

Aglomeração (Gathering Type), Características da Massa (Crowd Features) e Local do 

Evento (Event Venue). A Figura 45, ilustra esta classe e respectivas subclasses que compõem 

o modelo de ontologia proposto pelos autores.  
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Figura 45 - Modelo de ontologia de desastre e emergência. 

 
Fonte: (HAGHIGHI et al, 2010) e (HAGHIGHI et al, 2012). 

 

Li et al (2019) descrevem uma ontologia para desastres e emergências com as 

seguintes classes mais gerais que podem ser reusadas: Desastre Natural (Natural Disaster) e 

Emergência (Emergency), esta última com subclasses como: Calamidade (Accident Calamity), 

Evento de Saúde Pública (Public Health Event), com Doença Infecciosa (Infectious Disease).  

A Figura 46, ilustra estas classes e possíveis detalhes de subclasses deste modelo de ontologia 

proposto pelos autores.  
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Figura 46 - Modelo de ontologia de desastre e emergência. 

 
Fonte: Li et al (2019). 

 

Fan et al (2018) descrevem uma ontologia para sistemas de gerenciamento de 

desastres com as seguintes classes mais gerais que podem ser reusadas: Redes (Networks), 

Envolvidos (Stakeholders), Informação (Information), Recurso (Resource), Operação 

(Operation) e Acompanhamento (Policy). A Figura 47, ilustra estas classes e possíveis 

detalhes de subclasses deste modelo de ontologia proposto pelos autores.  
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Figura 47 - Modelo de ontologia de desastre e emergência. 

 
Fonte: Fan et al (2018). 

 

Para o grupo de problema de Ontologia de Competências baseado em Redes Sociais 

(OCRS) foram identificados alguns trabalhos como recursos ontológicos na construção do 

modelo de ontologia proposto, onde podem ser aproveitados alguns elementos para descrever 

as classes e subclasses deste problema. 

O trabalho de (HASSE et al, 2018b) foi identificado como recurso ontológico na 

construção do modelo de ontologia proposto, onde podem ser aproveitados elementos para 

descrever as classes e subclasses deste problema no perfil de competências da resposta em 

emergências (First Responder Profile), como: Nome (Name), Conhecimento (Knowledge), 

Habilidades (Skill), Atitudes (Attitudes) e Rede (Network). A Figura 48, ilustra esta classe e 

detalhes de subclasses deste modelo de ontologia.  
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Figura 48 – Modelo de ontologia de competências baseado em redes sociais. 

 
Fonte: (HASSE et al, 2018b). 

 

Além das publicações selecionadas na revisão sistemática, o presente trabalho 

identificou trabalhos de pesquisa durante as revisões narrativa e de escopo DEMS e sobre a 

engenharia do conhecimento, que fossem úteis como recursos ontológicos para composição 

do modelo de ontologia final proposto. Foram identificadas 3 (três) ontologias nestas revisões, 

sendo elas: (1) Toninelli e Corradi (2009); (2) OntoEmerge – Bosca (2010), e; (3) Ontologia 

Vivo – Bordin (2016).  Assim, no total são mais 3 (três) ontologias reusadas obtidas na 

revisão narrativa da presente pesquisa. 

A ontologia de qualidade de contexto proposta por Toninelli e Corradi (2009) pode 

ser reusada descrevendo os elementos formadores de Ontologia de Contexto (OC), 

descrevendo classes gerais como: Localização (Location) e Elemento de Contexto (Context 

Element). Como subclasses desta última: Recurso (Resource), Ator (Actor) e Ambiente 

(Environment). A Figura 49, ilustra esta proposta dos autores: 
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Figura 49 – Modelo de ontologia de contexto. 

 
Fonte: Toninelli e Corradi (2009). 

 

Bosca et al (2010) propõem o projeto OntoEmerge uma ontologia core  para a área 

de emergências: OntoEmerge, com Conceitos (temas) utilizados em emergência, conforme 

ilustrado na Figura 50. Podem ser reusadas as seguintes classes: Elemento Envolvido, Evento, 

Localização, Recurso, Organização, Comunicação, Atividade e Infra-estrutura. Além disso, 

apresentam subclasses de Elemento Envolvido, como: Pessoa, Voluntário e Organização.   

Figura 50 - Modelo de ontologia de desastre e emergência. 

 
Fonte: Bosca et al (2010). 

 

Para o modelo Ontologia de Competências baseado em Redes Sociais (OCRS), 

Bordin (2016), apresenta a Ontologia VIVO - Ontologia de Métricas de Análise de Redes 
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Sociais que podem ser reusados para a composição de métricas de ARS associadas com o 

perfil de competência em rede sociais. Assim, os descritores de classes do modelo ARS 

podem ter uma adaptação conforme a partir desta proposta, conforme ilustrado na Figura 51. 

Esta classe de Métricas ARS (SNA_metrics) pode ser descritas, com as seguintes subclasses: 

(1) Ator, tendo subclasses: Centrality,  BetwennessCentrality, DegreeCentrality, 

ClosenessCentrality; (2) Rede, com sublasses: AverageDegree, Density, Component, e; (3) 

Grupo (Community). 

Figura 51 - Modelo de ontologia de competências baseado em redes sociais. 

 
Fonte: Bordin (2016). 

 

Desta forma, um total de 11 (onze) ontologias foram reusadas para descrever três 

grupos de problemas enfocados nesta tese, sendo estes: OC, ODE e OCRS.   

 

4.4.3  Reengenharia 

 

A fase de Reengenharia dos recursos ontológicos identificados na fase anterior utiliza 

as referências para a construção do modelo de ontologia proposto, a partir da revisão 

sistemática e de elementos adicionais levantados em outras etapas desta pesquisa, como os 

Princípios de Projeto (Design Principles) identificados na revisão de escopo DEMS e a 

revisão de ferramentas de engenharia do conhecimento. 

A atividade de reengenharia realizada resulta na definição do modelo conceitual do 

recurso ontológico da presente pesquisa. Sendo composta, portanto, do Reuso de 11 (onze) 
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ontologias com a composição de elementos construídos para a crise de COVID-19, ao longo 

da presente pesquisa na fase de Design. 

Desta forma, a fase de Reengenharia pretende propor alterações nas ontologias 

escolhidas para reuso, adequando os trabalhos escolhidos para a presente proposta de modelo 

desenvolvida.  

O perfil de Elemento de Contexto do modelo de ontologia de contexto pode ser um 

Usuário ou Recurso (por exemplo, um processo, material, etc.), teve-se assim, a sua 

composição de acordo com a Ontologia de Qualidade de Contexto de Toninelli e Corradi 

(2009), com as seguintes classes e subclasses, adaptadas: 

1. Elemento de Contexto; 

a. Ator (Perfil de Participante); 

b. Ambiente (Recursos); 

2. Localização (Location); 

a. Espaço; 

b. Tempo; 

3. Identificação (user id); 

O modelo de Ontologia de Desastres e Emergências (ODE), pode ser adaptado com a 

Ontologia de Desastres e Emergências – OntoEmerge, de Bosca et al (2010) que descreve 

elementos envolvidos de Recursos, como Recursos Humanos, Materiais e Físicos. As 

seguintes classes e subclasses foram adaptadas, conforme descritas abaixo:  

1. Pessoa; 

a. Pessoa afetada; 

b. Voluntário; 

c. Organização; 

2. Grupo afetado; 

3. Recursos Humanos; 

4. Recursos Materiais (Insumos); 

5. Recursos Físicos (Infaestruturas). 

O Perfil de Competência CHAR é um componente central ao modelo de Ontologia 

de Competências baseado em Redes Sociais (OCRS), sendo desenvolvido ao longo deste 

trabalho de pesquisa e publicado por Hasse et al (2018b), descrevendo assim, as classes de 

dados base para a elaboração de análises de redes sociais e agregando informações de 

contexto a partir de redes sociais na coordenação da resposta a uma crise em desastres e 
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emergências, como a COVID-19. Portanto, as seguintes classes descrevem uma Rede de 

Atendimento e de Participantes na Crise de COVID-19: 

1. Área Profissional (ramo de “indústria”); 

2. Perfil de Competência (CHAR).  

As Métricas de ARS úteis podem ser referenciadas e adaptadas conforme em Bordin 

(2016), que apresenta métricas úteis para descrever redes de cooperação, esta classe com suas 

subclasses de Métricas ARS (SNA_Metrics), são descritas abaixo: 

3. Centralidade de Participante; 

4. Centralidade de Grau; 

5. Densidade por Conhecimento; 

6. Tamanho da Rede (R);  

7. Densidade por Indústria e Localidade;  

8. Densidade por CHAR; 

9. Densidade por Conhecimento e Localidade. 

As considerações finais do capítulo 4 envolvem a elaboração do Modelo de 

Ontologia de Contexto para a Coordenação da Resposta em Desastres e Emergências, 

aplicado em uma crise real, através da aplicação dos seus dados disponíveis em um 

determinado período de tempo específico. No presente trabalho, entre o período de início da 

pandemia de COVID-19, no final do ano de 2019 até a data de 06 de junho de 2020, período 

de final de coleta, dos respectivos dados que compõem o presente modelo proposto. Este 

período permitiu elaborar a proposta de um modelo de contexto de coordenação, aplicado 

como prova de conceito agregando elementos empíricos ao trabalho teórico desenvolvido.  

Desta forma, o modelo de ontologia de contexto proposto foi denominado OWL 

COVID-19-BR pela aplicação do desenvolvimento científico neste problema, baseado na 

DSR e no uso da metodologia NeOn que preconizam a verificação e implementação de um 

artefato tecnológico proposto, conforme apresentado no capítulo 5.  
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5  VERIFICAÇÃO DO MODELO DE ONTOLOGIA DE CONTEXTO PROPOSTO 

 

No presente trabalho a verificação do modelo de ontologia proposto seguiu linhas de 

trabalho de pesquisa do PPEGC/UFSC, onde foram desenvolvidos os métodos de estudos 

científicos para fundamentação e verificação da proposta teórica por instrumentos clássicos de 

metodologia científica como entrevistas com especialistas e questionários, bem como 

tecnológica, através de uma metodologia para desenvolvimento do modelo de ontologia de 

contexto implementada em duas etapas com a Instanciação dos datasets do Ministério da 

Saúde no Brasil e no Estado de Santa Catarina sobre a COVID-19 e com a Extração e Analise 

Experimental de ARS de datasets do LinkedIn sobre as competências das pessoas. 

A validade das pesquisas que utilizam Design Science Research (DSR) é realizado 

sobre os artefatos desenvolvidos a partir de uma pesquisa fundamentada (DRESCH et al, 

2015). Sobre esse aspecto, o método é forma de técnicas também aplicadas na construção de 

software e avaliação de interfaces (DRESCH et al, 2015, p. 97). 

 

5.1  DESIGN DO MODELO PROPOSTO 

 

Na fase de Design foi desenvolvido o Modelo da Ontologia de Contexto COVID-19 

no Brasil (COVID-19-BR), a partir das etapas anteriores como os requisitos levantados na 

fase inicial, recursos ontológicos de reuso e reengenharia. 

Os elementos formadores de contexto para a descrição da crise de COVID-19 

tiveram a composição do modelo de rede de competências e das métricas de ARS levantados 

anteriormente no presente trabalho.  

Estes elementos também tiveram a composição das ontologias de contexto e de 

desastres e emergências, levantados pelas revisões sistemática e narrativa, integrados com a 

composição de descritores de modelo de contexto na COVID-19, sendo propostos como 

descritores de informações obtidas e dos dados em datasets disponíveis.  

Conforme as fontes de informação oficiais e divulgadas nos seus respectivos portais 

consultados, os descritores de classes do modelo de contexto da COVID-19 podem ser 

propostos nos itens listados, a seguir: 

1. Estrutura de Coordenação e Níveis de Resposta; 

2. Nível de Risco Local (Municipal); 

3. Ocorrências da Crise; 
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4. Insumos e Recursos Físicos; 

5. Recursos Humanos; 

6. Processo de Resposta de Emergência; 

7. Regras de Reabertura Econômica (Município). 

As próximas seções descrevem detalhes destes itens que composição do modelo de 

ontologia de contexto proposto.  

 

5.1.1  Estrutura de Coordenação e Níveis de Resposta 

 

Uma primeira classe do modelo de contexto da COVID-19 pode ser identificada 

como a Estrutura de Coordenação e Níveis de Resposta, que pode ser determinada a partir das 

informações divulgadas pelo Ministério da Saúde do Governo Federal do Brasil no “Plano de 

Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19)”, 

realizada pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública / COE-COVID-19. 

Nesta publicação, o Ministério da Saúde do Brasil estabelece a Estrutura de Coordenação da 

resposta à crise de COVID-19, definindo estruturas hierárquicas de responsabilidade e 

comando, sendo divulgadas no endereço Web:  

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/Livreto-Plano-de-

Contingencia-5-Corona2020-210x297-16mar.pdf.  

Portanto, esta primeira classe do modelo de contexto da COVID-19 parte das 

informações obtidas que são compostas por subclasses relacionadas com esta perspectiva: a 

Estrutura de Comando e os Níveis de Resposta. A subclasse de Níveis de Resposta é 

composta pelos seguintes indicadores gerais de resposta na gestão de sua coordenação: Alerta, 

Perigo Eminente e Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). 

 

5.1.2  Nível de Risco Local (Municipal) 

 

O município de Florianópolis divulga, no endereço Web: 

https://covidometrofloripa.com.br/, uma avaliação geral do estado de situação de emergência 

a partir do Nível de Risco do Município, constituindo-se em uma classe de Nível de Risco 

Local para a crise de COVID-19 nesta localidade. Esta classe pode ser descrita a partir de 

índices como subclasses que podem ser definidas, como: Risco Controlado, Risco Baixo, 

Risco Moderado ou Risco Altíssimo.  A Figura 52 ilustra esta ferramenta:  
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Figura 52 - Exemplo de classe de nível de risco local para a crise de COVID-19. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 

5.1.3  Ocorrências da Crise 

 

As Ocorrências da Crise de COVID-19 são os diversos registros oficiais de casos da 

doença contabilizados nas Localidades, Municípios, Estados e no país, conforme os dados 

gerados através dos atendimentos realizados em todo o sistema de saúde ou outros organismos 

responsáveis pelo atendimento e monitoração da emergência. Desta forma, as ocorrências são 

uma classe importante de monitoramento e de informação do contexto para a gestão e 

coordenação da resposta, sendo que são compostos de indicadores medidos e divulgados em 

portais oficiais na Internet, podendo estar em dados divulgados em presentes em painéis de 

informação com as informações principais identificadas.  

No Brasil o Ministério da Saúde divulga os dados no portal 

https://covid.saude.gov.br/ compondo um painel de informações e analises, com dados do tipo 

.CSV disponíveis para download. Desta forma, as subclasses que descrevem as Ocorrências 

no Brasil são: Região, Estado, Município, Data, Semana Epidemiológica, População Total, 

Casos Acumulados, Casos Novos, Óbitos Acumulados, Óbitos Novos, Recuperados e Em 
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Acompanhamento. A Figura 53 ilustra a tabela de dados conforme divulgação do Ministério 

da Saúde, em 27 de maio de 2020.   

Figura 53 - Ocorrências de COVID-19 no Brasil. 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. 

 

O Estado de Santa Catarina Brasil divulga os dados de ocorrências no portal 

http://transparenciacovid19.sc.gov.br/, compondo um painel de Monitoramento de Casos para 

informações e analises, com dados no formato .CSV, .XLSX e arquivo em formato .PDF com 

Dicionário de Dados, todos disponíveis no portal Dados Abertos, em “COVID-19 – Casos 

Confirmados para download”. As Figuras 54, 55, 56 e 57 a seguir, ilustram a divulgação de 

dados e informações realizadas por este endereço Web citado. 
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Figura 54 - Ocorrências no portal transparência COVID-19 SC. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 

 

Figura 55 - Ocorrências no portal transparência COVID-19 SC. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 
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Figura 56 - Ocorrências no portal transparência COVID-19 SC. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 
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Figura 57 - Ocorrências no portal transparência COVID-19 SC. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 

 

As subclasses que descrevem a classe de Ocorrências no Estado de Santa Catarina e 

seus municípios podem ser definidas a partir das bases de dados abertos, divulgadas nos seus 

campos de dados em arquivo em formato .CSV, ilustrado na Figura 57. Dessa forma, as 

subclasses identificadas para o propósito deste trabalho são: Regional, Município, Data de 

publicação, Recuperados, Data de Início Sintomas, Critério de Confirmação, Comorbidades, 

Internação, Internação UTI, Óbito, Data de Óbito e Data de Resultado.   

A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina disponibiliza os dados de ocorrências da 

COVID-19 no estado, conforme ilustrado na Figura 58. As subclasses que podem ser 

identificadas são: Regional Saúde, Município, Data Primeiros Sintomas, Número de Óbitos, 

Data de Óbito, Idade e Sexo. 
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Figura 58 - Ocorrências da COVID-19 na defesa civil SC. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 

 

As ocorrências no Município de Florianópolis estão divulgadas na Sala de Situação 

que é apresentada pela ferramenta de painel de casos, chamado de COVIDÔMETRO, 

disponível no endereço Web:  https://covidometrofloripa.com.br/. A Figura 59 ilustra o painel 

de casos do município.   

Figura 59 - Ocorrências da COVID-19 no município de Florianópolis. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 

As subclasses associadas com as Ocorrências divulgadas no Município de 

Florianópolis podem ser descritas, a seguir: Notificados, Confirmados, Descartados, Em 

Análise, Ativos, Recuperados, Internados e Óbitos. 
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5.1.4  Insumos e Recursos Físicos 

 

Os Insumos e Recursos Físicos descrevem duas classes que identificam o conjunto 

de suporte para às atividades de resposta à crise de COVID-19. Existem desta forma, recursos 

oficiais sendo providenciados pelos governos Federal, Estadual e Municipal. Os Insumos 

podem ser descritos como o conjunto de subclasses da classe Insumos que compõem o 

suporte à crise, como por exemplo, Máscaras, Vacinas, Testes Rápidos, Teste PCR, Luvas, 

etc. Os Recursos Físicos são contém outras subclasses que abrangem a infraestrutura 

disponibilizada pelos governos, como suporte ao atendimento de resposta da crise, como: 

Leitos de UTI, Respiradores, Centros de Saúde (Hospitais, etc), dentre outros. 

No Ministério da Saúde do Brasil, estes dados estão consolidados em arquivo no 

formato .CSV disponível para download, conforme ilustrado na Figura 60. As subclasses que 

podem ser determinadas como Insumos são as seguintes: UF, Vacinas, Máscaras, Alcool em 

Gel, Avental, Testes Rápidos, Luvas, Óculos, Touca e Teste PCR. Como Recursos Físicos de 

infraestrutura podem-se ser listadas as seguintes subclasses: Leitos Local, Leitos UTI e 

Respiradores. 

Figura 60 - Dados de insumos e recursos físicos. 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. 

 

Ainda complementando a classe Recursos Físicos, no sistema: “Calculadora de 

Pressão Hospitalar” do Ministério da Saúde do Brasil, pode-se acessar outros conjuntos de 

dados adicionais para subclasses, como: UTIs adicionais necessárias, Leitos Clínicos 
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adicionais necessários, Estimativa de lotação de UTIS e Leitos. A Figura 61, ilustra as 

informações disponíveis neste sistema, acessado em 16 de junho de 2020. 

Figura 61 - Calculadora de Pressão Hospitalar. 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. 

 

No Estado de Santa Catarina, as informações de Recursos Físicos são divulgados em 

um painel no Portal Transparência (http://transparenciacovid19.sc.gov.br/), descrevendo 

subclasses, como: Leitos de UTI Ativos, Novos Leitos de UTI Ativados, Hospitais, podendo 

ser consultados via Web, como ilustra a Figura 62.    

Figura 62 - Recursos Físicos SC. 

 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. 
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5.1.5  Recursos Humanos 

 

Os Recursos Humanos se constituem uma das principais classes de um modelo de 

ontologia para a coordenação da resposta em desastres e emergências. Os recursos humanos 

podem abranger diversos tipo de instituições como a saúde, defesa civil, segurança, 

assistência social, dentre outras, e em níveis de organizações diferentes como governos 

federal, estados e municípios, além de entidades de assistência não-governamentais ou de 

voluntariado. No atendimento de resposta à crise de COVID-19, o Ministério da Saúde 

envolve em seu processo de resposta pelo Atendimento Primário de Saúde (APS), os tipos de 

profissionais conforme ilustrado na Figura 63.   

Figura 63 - Equipe FAST-TRACK COVID-19. 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. 

 

Portanto, a classe de Recursos Humanos pode ser descrita como formada pela 

composição de subclasses de tipos de profissionais e suas respectivas Especialidades, como: 

Médicos (infectologista, pneumologista, hematologista, etc), Enfermeiros (geral, intensivistas, 

etc), Auxiliar ou técnico de enfermagem, Agente Comunitário de Saúde.   

No presente trabalho, a composição de equipe foi verificada dentro do processo de 

FAST-TRACK COVID-19 em APS´s, relacionando os profissionais que atendem pelos 

protocolos e fluxograma previsto, gerando dados para o gerenciamento e coordenação de 

resposta à crise, neste exemplo específico. A Figura 63 ilustra que a equipe de profissionais 

deve gerar no acompanhamento dos casos de ocorrências relatados e verificados. 

 

5.1.6  Processo de Resposta de Emergência 

 

O Processo de Resposta de Emergência na saúde é orientado pelo Ministério da 

Saúdo do Brasil, determinando protocolos de atendimento para as unidades de saúde federais, 

estaduais e municipais. Dessa forma, uma Classe do Processo de Resposta de Emergência 
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pode conter diversos Protocolos, como por exemplo: o Protocolo de Manejo Clínico do 

Coronavírus Na Atenção Primária à Saúde, Fastrack para Atenção Primária COVID-19 e de 

Teleatendimento.  Os Fluxos de Atendimentos também podem ser identificados como 

subclasses, sendo determinados ao longo da resposta à Crise de COVID-19. A Figura 64, 

ilustra o Fluxo de Atendimento nas APS para o Novo Conoravírus (2019-NCOV). 

Figura 64 - Fluxo rápido de atenção primária COVID-19. 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. 

 

5.1.7  Regras de Reabertura Econômica (Município) 

 

As Regras de Reabertura Econômica, um fato necessário que surgiu durante a 

pandemia COVID-19, que significou isolamento social e o fechamento de inúmeros 

estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços se demonstra uma classe importante na 

descrição de contexto para os gestores e a coordenação da resposta à crise. No Brasil, a 

regulamentação destas regras ficou ao cargo dos Governos de Estado e dos Municípios, por 

estarem mais próximos como regiões administrativas e localidades regulatórias destas 

atividades. Portanto, a subclasse de atividades econômicas ou sociais que podem ser 

determinadas no município de Florianópolis, como um exemplo, no presente caso desta 

pesquisa. Como subclasse ainda, pode-se determinar a indicação dos setores de atividades 

relacionados com a situação acompanhada no município e que podem ser relacionadas com os 

seguintes índices de risco: Baixo Risco, Risco Moderado, Alto Risco e Altíssimo Risco. Estas 

informações de classes e subclasses estão ilustradas na Figura 65.     
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Figura 65 - Regras de reabertura econômica no município de Florianópolis. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 

A partir do desenvolvimento do contexto de dados e informações sobre a COVID-19 

no Brasil, Estado de Santa Catarina e Município de Florianópolis, incluindo as etapas 

recomendadas de Reuso e Reengenharia da metodologia NeOn foi possível elaborar e propor 

o Modelo de Ontologia de Contexto para a Coordenação da Resposta à Desastres e 

Emergências, enfocando a crise de COVID-19. O modelo de ontologia de contexto proposto 

no presente trabalho é consolidado nos Resultados da Fase de Design, apresentados nos 

Quadros 17, 18, 19, 20, e na Figura 66, da próxima seção. 
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5.1.8  Resultados da Fase de Design 

 

Os resultados da Fase de Design são constituídos nas definições de classes e 

subclasses da pesquisa que foram desenvolvidas para propor o Modelo de Orquestração 

baseado em Contexto para a Coordenação da Resposta a Desastres e Emergências, conforme a 

Figura 66. Estas classes e subclasses foram obtidas pela composição dos modelos levantados 

e consolidadas conforme apresentados nos Quadros 16, 17, 18 e 19. No Quadro 16 (Classes e 

subclasses - OC) são descritas as classes e subclasses do modelo de Ontologia de Contexto 

(OC). No Quadro 17 (Classes e suclasses - ODE), o modelo de Ontologia Desastres e 

Emergências (ODE). No Quadro 18 (Classes e subclasses – OCRS), o modelo de Ontologia 

de Competências baseado em Redes Sociais (OCRS), e no Quadro 19 (Classes e subclasses – 

COVID-19-BR)  do modelo COVID-19-BR.  

Quadro 16 - Classes e subclasses OC. 
Classes Subclasses Referência 

Elemento de contexto 
Ator/perfil de participante, 
AMBIENTE/ Recursos 

Adaptado de Toninelli e Corradi 
(2009) 

Localização (location) Espaço e Tempo 
Adaptado: EMERGEL -  
(CASADO et al, 2015); 
Toninelli e Corradi (2009)  

Identificação user id 
Adaptado de Toninelli e Corradi 
(2009) 

Vulnerabilidade Grupo de Risco Adaptado de (XU et al, 2017) 

Equipamento Hardware e Software 
Adaptado: (JUNG; CHUNG, 
2015); (XU et al, 2017) 

SITUAÇÃO MODELO COVID-19 O autor 
Fonte: o Autor. 

 

Quadro 17 - Classes e subclasses ODE. 
Classes Subclasses Referência 

Pessoa 

Pessoa afetada; Voluntário 
(Voluntário afiliado; 
Voluntário não-afiliado); 
Organização 
 

 
Adaptado da ontologia 
OntoEmerge, de Bosca et al 
(2010) 

Grupo afetado  O autor 

RECURSOS HUMANOS  
Adaptado da ontologia 
OntoEmerge, de Bosca et al 
(2010) 

Recursos Materiais 
(Insumos) 

 
Adaptado da ontologia 
OntoEmerge, de Bosca et al 
(2010) 

Recursos Físicos 
(Infaestruturas) 

 
Adaptado da ontologia 
OntoEmerge, de Bosca et al 
(2010) 

Domínio (Domain) Domínio de Saúde (Health Adaptado da ontologia 
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Domain) EMERGEL  

Evento (Event) 

Tipo de Evento (Event Type); 
Componentes de Evento 
(Event Component); 
Parâmetros de Evento (Event 
Parameters); Impactos do 
Evento (Event Impact) 

 
Adaptado da ontologia DOEM 
(DELIR HAGHIGHI et al, 2010) 

Aglomerações de Massa 
(Mass Gathering) 

Fatores Ambientais 
(Environmental Factors); 
Plano de Aglomerações de 
Massa (Mass Gathering Plan); 
Tipo de Aglomeração 
(Gathering Type); 
Características da Massa 
(CrowdFeatures); Local do 
Evento (Event Venue) 

 
 
Adaptado da ontologia DO4MG 
(HAGHIGHI et al, 2012); 
(DELIR HAGHIGHI et al, 2012) 

Desastre (Disaster)  Adaptado de (LI et al, 2019) 

Emergência (Emergency) 

Calamidade (Accident 
Calamity); Evento de Saúde 
Pública (Public Health Event), 
com Doença Infecciosa 
(Infectious Disease) 

 
 
Adaptado de (LI et al, 2019) 

COORDENAÇÃO 

Redes (Networks); Envolvidos 
(Stakeholders); Informação 
(Information); Recursos 
(Resources); Operação 
(Operation); Acompanhamento 
(Policy) 

 
 
Adaptado de (FAN et al, 2018) 

Fonte: o Autor. 
 

Quadro 18 - Classes e subclasses OCRS. 
Classes Subclasses Referência 

PERFIL DE 
COMPETÊNCIAS 

AREA PROFISSIONAL 
(ramo (“indústria”); PERFIL 
DE COMPETENCIA (CHAR) 

 
O autor 

MÉTRICAS DE ARS 

"Centralidade de 
Participante; Densidade 
por Conhecimento; 
Centralidade de Grau, 
Densidade por Indústria e 
Localidade; Densidade 
por CHAR, Tamanho da 
Rede (R) 
; Densidade por 
Conhecimento e 
Localidade" 

 
 
 
 
O autor, adaptado da 
Ontologia VIVO (BORDIN, 
2016) 

Fonte: o Autor. 
 

Quadro 19 - Classes e subclasses COVID-19-BR. 
Classes Subclasses Referência 
ESTRUTURA DE 
COORDENAÇÃO E 

Estrutura de Comando;  Níveis de 
Resposta 

 
Ministério da Saúde, Brasil 
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NÍVEIS DE RESPOSTA (BR) 

NÍVEL DE RISCO LOCAL 
(MUNICIPAL) 

Risco Controlado; Risco 
Baixo; Risco Moderado; Risco 
Altíssimo 

 
Prefeitura Municipal de 
Florianópolis (PMF) 
 

OCORRÊNCIAS NO PAÍS 

Região; Estado; Município; 
Data; Semana Epidemológica; 
População Total; Casos 
Acumulados; Casos Novos; 
Óbitos Acumulados; Óbitos 
Novos; Recuperados; Em 
Acompanhamento 

 
 
 
Ministério da Saúde, 
Brasil (BR) 

OCORRÊNCIAS NO 
ESTADO (SC) 

Regional; Município; Data de 
publicação; Recuperados; 
Data de Início Sintomas; 
Critério de Confirmação; 
Comorbidades; Internação; 
Internação UTI; Óbito; Data 
de Óbito; Data de Resultado;  
Regional Saúde; Município; 
Data Primeiros Sintomas; 
Número de Óbitos; Data de 
Óbito; Idade; Sexo 

 
 
 
 
 
Governo do Estado de 
Santa Catarina (SC) 

Insumos BR 

UF; Vacinas; Máscaras; 
Alcool em Gel; Avental; 
Testes Rápidos; Luvas; 
Óculos; Touca; Teste PCR 

 
 
Ministério da Saúde, 
Brasil (BR) 

Recursos Físicos BR 

Leitos Local; Leitos UTI; 
Respiradores; UTIs adicionais 
necessárias; Leitos Clínicos 
adicionais necessários; 
Estimativa de lotação de 
UTIS; Leitos 

 
 
 
Ministério da Saúde, 
Brasil (BR) 

Recursos Físicos SC 
Leitos de UTI Ativos; Novos 
Leitos de UTI Ativados; 
Hospitais 

 
Governo do Estado de 
Santa Catarina (SC) 

RECURSOS HUMANOS 
TIPOS DE PROFISSIONAIS; 
Especialidades 

 
Ministério da Saúde, 
Brasil (BR) 

PROCESSO DE 
RESPOSTA DE 
EMERGÊNCIA 

Protocolos; Fluxos de 
Atendimentos 
 

 
Ministério da Saúde, 
Brasil (BR) 

REGRAS DE 
REABERTURA 
ECONÔMICA (Município) 

Atividades; Índices de risco 

 
Prefeitura Municipal de 
Florianópolis (PMF) 
 

Fonte: o Autor. 
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Figura 66 - Modelo de ontologia de contexto da COVID-19-BR proposto. 
 

 
Fonte: o Autor. 
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5.1.9  Implementação 

 

Esta fase de Implementação, partiu do modelo elaborado na etapa anterior para 

construir um modelo de ontologia de contexto implementado em linguagem formal. Neste 

projeto, como descrito em capítulos anteriores as linguagens utilizadas foram: .RDF 

(Resource Description Framework) e a OWL (Web Ontology Language).   

O modelo de ontologia de contexto para a coordenação da resposta a desastres e 

emergências, com enfoque na COVID-19, chamado de COVID-19-BR, foi desenvolvido com 

a ferramenta Protégé podendo ser visualizado na Figura 67, graficamente com todas as 

classes que compõem a ontologia construída. 
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Figura 67 - Modelo de ontologia de contexto da COVID-19-BR para coordenação da resposta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o Autor. 
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A Figura 68 apresenta as Object Properties ou objetos de propriedades entre as 

classes que compõem a ontologia de contexto. Algumas das propriedades como identificado 

no modelo definido na fase de Reengenharia, foram adaptadas de ontologias reutilizadas e das 

definições da pesquisa como já explanado. 

Figura 68 - Object Properties entre as classes. 

 
Fonte: o Autor. 

 

A Figura 69 apresenta as Data Properties ou Propriedades de Dados que compõem a 

ontologia proposta. A hierarquia de classes orienta a determinação dos parâmetros, criando 

um conjunto de datasets que descreva o contexto proposto para a coordenação da resposta a 

desastres e emergências, no cenário da COVID-19. 

  Figura 69 - Data Properties propostos. 

 
Fonte: o Autor. 
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Por fim, a Figura 70, apresenta os indivíduos do modelo de contexto instanciados na 

classe tema de DEMS e COVID-19. Assim, esta é a classificação proposta de datasets com 

suas respectivas instâncias, em que podem ser utilizados como padrão de ontologia de 

contexto para a integração e compartilhamento de dados desta proposta de ontologia.   

Figura 70 - Instâncias como padrão de ontologia de contexto. 

 
Fonte: o Autor. 

Desta forma, no desenvolvimento do modelo de ontologia de contexto proposto, 

podem ser resumidas o uso de 11 (onze) ontologias, com o reuso conceitual provindas de 

pesquisa baseada nos resultados das revisões sistemática e narrativa, juntamente com as 

elaborações de classes e elementos em conformidade com os princípios de projeto e 

metodologia científica da DSR na elaboração do modelo, através da pesquisa de dados 

relacionados com a ontologia desenvolvida. O Modelo de Ontologia final do presente trabalho 

foi composto por 114 (cento e quatorze) classes e subclasses, 13 (treze) Object Properties, 

com exemplos de 13 (treze) instâncias de classe no Tema para comporem uma classificação 

de datasets do modelo de ontologia de contexto.   

 

5.2  PROVA DE CONCEITO DO MODELO ONTOLOGIA DE CONTEXTO 

 

A ontologia de contexto proposta foi verificada em duas etapas de prova de conceito: 

1. Prova de conceito da Instanciação dos datasets do Ministério da Saúde no Brasil 

e no Estado de Santa Catarina sobre a COVID-19, conforme elementos 

identificados; 
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2. Prova de conceito da Extração e Analise Experimental ARS de datasets do 

LinkedIn sobre as competências das pessoas, demonstrando a viabilidade de 

utilizar redes sociais para os objetivos da pesquisa. 

A verificação realizada pela construção de software e avaliação de interfaces como 

prova de conceito estão demonstradas nas próximas seções 5.2.1 Instanciação do Modelo de 

Dados dos Datasets do Ministério da Saúde no Brasil e no Estado de Santa Catarina sobre a 

COVID-19 e 5.2.2 Prova de Conceito do Modelo de Competências na Rede Social LinkedIn, 

descrevendo os detalhes de implementação da pesquisa tecnológica e atestando a sua 

viabilidade de utilização. 

Como resultado final o código fonte do modelo foi divulgado no repositório de 

códigos fonte de software, GitHub, no seguinte link: https://github.com/hassedanilo/OWL-

COVID-19-BR. O arquivo em .OWL do Modelo COVID-19-BR foi gerado através da 

ferramenta Protégé, a partir dos modelos elaborados neste trabalho. Fazem parte do modelo, 

as classes e subclasses definidas, bem como as propriedades de objetos e instâncias 

apresentadas. 

 

5.2.1  Instanciação do Modelo de Dados dos Datasets do Ministério da Saúde no Brasil 

e no Estado de Santa Catarina sobre a COVID-19 

 

Na primeira etapa foram instanciados 3 (três) datasets reais do Ministério da Saúde 

no Brasil e no Estado de Santa Catarina, constando como dados importantes para a ontologia 

de contexto na coordenação da resposta, conforme exemplo no Quadro 20: 

 

Quadro 20 - Dados instanciados no modelo. 
Formato de dados Fonte Data de extração 
 
.CSV 
 

Ocorrências no Brasil: https://covid.saude.gov.br/ 
 
08/jun/2020 

.CSV 

 
Insumos e Recursos Físicos: 
https://covid.saude.gov.br/ 
 

 
08/jun/2020 

.CSV  

 
Ocorrências em Santa Catarina: 
http://transparenciacovid19.sc.gov.br/ 
 

 
06/jun/2020 

Fonte: o Autor. 
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A Figura 71 ilustra os datasets citados do Ministério da Saúde do Governo Federal 

no Brasil e no Estado de Santa Catarina, instanciados na ontologia de contexto desenvolvida 

no software Protégé.  

Figura 71 - Datasets instanciados no Brasil e no Estado de SC. 

 

Fonte: o Autor. 
 

Finalmente, as Figuras 72 e 73 ilustram respectivamente as Distribuições 

Instanciadas e as Propriedades de uma Distribuição a partir das relações definidas na 

ontologia de contexto, com os datasets do Ministério da Saúde do Brasil sobre a COVID-19. 
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Figura 72 - Exemplo de distribuição Instanciada. 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. 

 

Figura 73 - Propriedades de uma Distribuição. 

 
Fonte: o Autor. 
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5.2.2  Prova de Conceito do Modelo de Competências na Rede Social LinkedIn 

 

O desenvolvimento do modelo de contexto representado e disseminado por 

ontologias utiliza a proposta de consolidar dados coletados e processados pela ARS através de 

redes sociais, como o LinkedIn.  

O projeto previu a criação do aplicativo LinkProfile que permite realizar a extração 

de competências dos usuários na plataforma LinkedIn para posterior análise com sistemas de 

Análise de Redes Sociais e Data Mining, acessando a base de dados MySQL. O Aplicativo 

para a Extração de perfis de competências pela API da rede social LinkedIn de usuários 

cadastrados que realizem o processo de Sign In pelo sistema LinkProfile. 

Dessa forma, o LinkProfile é um software desenvolvido em PHP e HTML e 

habilitado na plataforma de desenvolvedores da rede social LinkedIn para a extração de perfis 

de competências pela API de usuários cadastrados que realizem o processo de Sign In pelo 

sistema LinkProfile. O software LinkProfile realiza a extração de perfis de acordo com um 

modelo de competências desenvolvido teoricamente para a análise e formação de redes de 

competências e “Competence-based Mobile Community Networks” em plataformas mobile. 

Após a extração dos perfis pela API do LinkedIn os datasets extraídos são armazenados em 

banco de dados SQL para posterior Análise de Redes Sociais (ARS) com ferramentas e 

softwares desta área, como Gephi, NodeXL, dentre outros. Os detalhes do desenvolvimento 

do aplicativo podem ser encontrados no Apêndice B.  

Como resultado, elaborou-se o modelo de mapeamento de competências proposto na 

Figura 74, com um mapeamento de dados com base no LinkedIn e os métodos de extração de 

dados descritos, que criam evidências empíricas para confirmar a viabilidade de extração de 

dados para serem utilizados em sistemas e ferramentas de mapeamento de competências 

baseados em redes sociais profissionais.  

Este uso pode ser incrementado pela Gestão do Conhecimento com técnicas de 

expertise location e com ferramentas de Análise de Redes Sociais (ARS) e outras ferramentas 

de processamento inteligente (por exemplo, machine learning, reasoners, etc). O uso 

combinado dessas ferramentas pode servir para o mapeamento de competências mais 

complexo e com grande volume de dados analisado, podendo com isso, constituir novas 

aplicações úteis para o contexto da coordenação de resposta a desastres e emergências. 
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Figura 74 - Modelo de mapeamento de competências. 

 
Fonte: (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017). 

 

A extração de dados de redes sociais permite obter datasets de interesse para o 

modelo de contexto proposto. Dessa forma, a seguir nas próximas seções, são descritas as 

técnicas utilizadas e disponíveis para obter dados do modelo. 

 

5.2.2.1  Extração de dados no LinkedIn 

 

Diversos são os métodos possíveis para se realizar a extração de dados dos perfis dos 

usuários no LinkedIn, através do acesso pela sua API (Application Programming Interface). 

Através do site de desenvolvimento encontrado em: (https://developer.linkedin.com) pode-se 

obter informações sobre a estrutura de dados de perfil dos usuários, com os datasets 

disponíveis para acesso.  

Os perfis completos dos usuários (Full Profile Fields) do LinkedIn são acessados 

através da permissão na API: r_fullprofile. Infelizmente, desde maio de 2015 o LinkedIn 

restringiu o acesso apenas para membros do seu programa de parceiros. Dessa forma, 

atualmente estão acessíveis alguns datasets de perfil dos usuários acessados pela permissão na 

API: r_basicprofile.  

Porém, mesmo com acesso restrito é possível realizar experimentos de extração de 

dados que funcionam tecnicamente da mesma forma que o pleno acesso. 
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Conforme De Rolt, Foschini, Gauthier, Montanari e Hasse (2017) são apresentados 

adiante alguns métodos utilizados para extrair experimentalmente os dados de perfil de 

competência e conexões dos usuários do LinkedIn via Web. Como não é possível obter acesso 

a toda a estrutura para a extração de dados dos campos descritos no mapeamento, foi 

identificada a estrutura disponível para desenvolvedores sem a autorização completa do 

programa de parceiros do LinkedIn na API: r_basicprofile. Assim é possível realizar o acesso 

em alguns campos de perfil dos membros do LinkedIn, sendo eles: Basic Profile, Location e 

Position Fields. Esses campos podem representar de maneira mais limitada o mapeamento da 

competência mais amplo, apresentado no tópico anterior. Para a extração das conexões dos 

usuários foi utilizada uma ferramenta Web, a Socilab que possui acesso à API: r_network. 

 

5.2.2.2  Extração de perfil de competência individual pela API do LinkedIn 

 

O método inicial utilizado mostrou que é possível obter acesso direto na API à 

extração de dados através da ferramenta Web Apigee (APIGEE, 2017) disponível na área de 

desenvolvedores do próprio site Web do LinkedIn (REST Console).  A ferramenta permite 

criar acesso Sign In aos comandos de requisição get e inclusão post de dados dos perfis de 

usuários. Como exemplo de resultado obtido com este método, a Figura 75 (DE ROLT; 

FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017), ilustra os dados do perfil básico 

no formato JSON, através do comando: get:(https://api.linkedin.com/v1/people/~:(id,num-

connections,headline,industry,positions)?format=json) 
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Figura 75 - Extração de dados através da ferramenta Web Apigee. 

 
Fonte: (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017). 

 

O segundo método utilizou o desenvolvimento de um sistema específico para criar 

um aplicativo na RESTful API do LinkedIn, com chaves de acesso para extrair perfis dos 

usuários.  

A partir de scripts desenvolvidos em linguagem R para realizar o Sign In, com o uso 

da plataforma RStudio (RSTUDIO, 2017) de extração e análise de dados foi possível criar um 

método de autenticação de usuários via Web para receber informações de perfil das 

competências individuais dos usuários do LinkedIn.  

A Figura 76 (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017), 

ilustra uma autenticação e extração realizada, utilizando para conexão um script desenvolvido 

na plataforma RStudio. 

Isto permite que estes dados sejam utilizados a partir da realização de técnicas de 

parser, no armazenamento em bases de dados com o padrão SQL para futura utilização em 

sistemas de expertise location e ARS. 
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Figura 76 - Autenticação e extração utilizando um script na plataforma RStudio. 

 
Fonte: (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017). 

 

Outro trabalho experimentado é o protótipo do aplicativo “LinkProfile” (Figuras 87 e 

88) que acessa Dados do perfil do usuário do LinkedIn com base no OAuth 2.0, um modelo 

de autorização, extrai dados do usuário do LinkedIn banco de dados, grava todos os dados do 

usuário em um banco de dados MySQL e retorna o usuário com seu dados de perfil, como 

representado nas Figuras 77 e 78. O Apêndice B apresenta informações adicionais sobre o 

desenvolvimento deste aplicativo durante a presente pesquisa.  
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Figura 77 - Protótipo do aplicativo “LinkProfile” no LinkedIn. 

 
Fonte: (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017). 

 

Figura 78 - Exemplo de extração de perfil no LinkedIn. 

 
Fonte: (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017). 
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5.2.2.3  Modelagem e Análise de dados 

 

Os experimentos realizados utilizando o sistema Apigee e a plataforma RStudio 

confirmam a viabilidade de extração dos dados das competências individuais no formato 

JSON a partir do Sign In dos usuários no LinkedIn.  A Figura 79 (DE ROLT; FOSCHINI; 

GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017), ilustra a coleta de dados da extração realizada, 

armazenando somente o conteúdo relevante do mapeamento de competências com base nas 

dimensões CHA. 

Figura 79 - Dados da extração do LinkedIn baseado no modelo CHA. 

 
Fonte: (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017). 

 

5.2.2.4  Extração das conexões pela API do LinkedIn 

 

O experimento realizado neste tópico demonstra a viabilidade de extração dos dados 

das conexões dos usuários na Web, ou no formato JSON caso se tenha acesso a API: 

r_network do LinkedIn, permitindo que estes sejam utilizados no armazenamento destes 

dados em bases de dados padrão SQL para futura utilização com técnicas de ARS para 

visualizar e analisar as redes de competências formadas entre os usuários. 

Para comprovar isso, apresenta-se a visualização da rede de profissionais extraída a 

partir de um perfil de usuário do LinkedIn pela ferramenta Socilab disponível na Web 

(SOCILAB, 2017), ilustrada na Figura 80 (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; 

MONTANARI; HASSE, 2017). Pôde-se assim, atestar e criar uma base para trabalhos futuros 

experimentais em ARS com subsídios conceituais teóricos consistentes para representar o 

mundo real e virtual em ensaios científicos de extração de perfil, de expertise location, 

visualização e análise de redes sociais (ARS), com foco em competências. 

Aproveitando os mesmos dados que geram uma visualização da Figura 80, onde 

pode-se obter as métricas que foram simuladas em uma ferramenta de ARS – o Socilab, que 
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realiza a análise a partir do Sign In com o LinkedIn pelo acesso na API: r_network, como 

ilustrado na Figura 81. 

Figura 80 - Visualização de extração de competência CHAR no LinkedIn. 

 
Fonte: (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017). 
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Figura 81 - Métricas de ARS simuladas obtidas na Socilab. 

 
Fonte: (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017). 

 

Finalizando os experimentos descritos, realizou-se uma visualização completa da 

rede de competências de cinco usuários do LinkedIn (vértices) com conexões entre si e as 

suas respectivas redes de contatos, através do programa Gephi (GEPHI, 2017), como ilustra a 

Figura 82, abaixo (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017): 

Figura 82 - Redes de contatos visualizadas através do programa Gephi. 

 
Fonte: (DE ROLT; FOSCHINI; GAUTHIER; MONTANARI; HASSE, 2017). 
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5.2.2.5  Framework para o Desenvolvimento do Modelo de Ontologia de Contexto na rede 

social LinkedIn 

 

O objetivo do desenvolvimento de um framework é demonstrar como uma ontologia 

tem a viabilidade de representar e publicar (disseminar) o modelo de contexto proposto na 

tese. Dessa forma, a teoria pode ser aplicada na implementação de resultados práticos da 

pesquisa, com a publicação de dados do modelo de contexto. 

Neste trabalho, ilustrado na Figura 83 (HASSE et al, 2018) propõe-se implementar a 

camada semântica (SL) como uma estrutura que utiliza várias ferramentas para extrair, 

armazenar e analisar o contexto de competências do LinkedIn e informações relevantes de 

emergências integradas com dados de emergência do WSD e do CWS para operar como uma 

única sessão de serviço de emergência no middleware em camadas de aplicação - AL. 

Portanto, a arquitetura geral proposta visa integrar esses três tipos de plataformas: (1) 

Dispositivos de Sensores Wearable (WSD), (2) Sistema Crowdsensing (CWS) e (3) Redes 

Sociais Online (OSNs) para criar um serviço de assistência emergencial de contexto e isso 

requer a proposição de um novo middleware semântico integrativo - a Camada Semântica 

(SL). A Camada Semântica (SL) é formada pela arquitetura do modelo de camadas proposta 

para integrar todas estas funcionalidades e plataformas de forma semântica.  

Em geral, a camada semântica é responsável por toda a interoperabilidade entre os 

sistemas propostos, como componentes de middlewares. Projeta-se o uso dessas plataformas 

com o mesmo banco de dados em um padrão web W3C semântico (OWL 2, RDF, SWRL, 

RIF). A funcionalidade do framework registra de forma transparente todos os dispositivos 

participantes, agrega os dados semânticos do sensor e fornece canais para rotear dados 

semânticos para os processos assinados. 

Assim, o gerenciamento do modelo de contexto em cenários de emergência deve ser 

considerado para garantir o fornecimento da informação correta no momento e local certos. 

Como foi apontado em Evchina et al. (2012), as ontologias desempenham um papel crucial 

em sistemas sensíveis ao contexto. 

Ontologia é um modelo de representação de conhecimento, que combina os 

conceitos e suas relações entre si. Ontologias possuem vantagens, que as tornam preferíveis 

para uso em sistemas sensíveis ao contexto. Eles têm um conjunto de vantagens, incluindo 

formas compreensíveis para humanos/máquinas, capacidades para inferir novos 

conhecimentos e são reutilizáveis entre diferentes domínios. Por outro lado, as ontologias já 
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foram usadas para serviços de descoberta e interoperabilidade semântica entre dispositivos de 

computação ubíqua. 

Neste trabalho de pesquisa, propõem-se integrar dados de extração com 

reconhecimento de contexto do WSD, CWS e OSNs pré-existentes, como o LinkedIn, via 

API, usando ferramentas de extração e análise como R e Gephi que fornecem informações 

contextuais de emergência. O framework proposto nesta tese fornece o recurso de Context-

Awareness (CAW) para disseminação e a funcionalidade de registrar dispositivos, adquirir os 

dados de sensores, unificá-los e agregá-los como dados semânticos e rotear esses dados para 

processos assinados, como serviços de assistência em emergências. 

O framework detém todo o conhecimento do sistema em um modelo global 

semântico. O único requisito para manter a interoperabilidade com vários dispositivos 

diferentes é fornecer uma interface comum para transmissão de dados para o processo 

associado e uma descrição do aplicativo. A proposta da tese é fazer isso usando a camada 

semântica (SL). A estrutura do framework é apresentada na Figura 83. 

Figura 83 - Proposta de um framework do modelo de ontologia proposto. 

 
Fonte: (HASSE et al, 2018). 

 

Inicialmente, as Fontes de Dados são obtidas do LinkedIn, do WSD e de Sistemas de 

Crowdsensing. Eles constituem fontes de dados para os componentes de Camadas 
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Semânticas: o Modelo de Contexto (CM) com dados do LinkedIn e o Perceptron (P) com 

WSD e dados de crowdsensing (1). 

Essas fontes de dados são processadas pela estrutura de Processamento de Dados que 

realiza o módulo de sistema de Context-Aware CAW da arquitetura (2), detectando o contexto 

e acionando com a situação correspondente/sinalizador de status. A detecção de contexto 

permite que as aplicações de emergência escolham (selecionem) o plano de controle, 

respondendo com assistência de emergência para o evento detectado. Após a detecção 

também são relacionadas tarefas, perfis e geolocalização dos primeiros socorristas e vítimas. 

A estrutura de processamento de dados pode ser implementada usando a plataforma RStudio - 

que é um ambiente de linguagem R completo para importar e gerenciar dados e a ferramenta 

Gephi. Com a ferramenta Gephi, podemos fornecer todo o tipo de ARS para visualização de 

gráficos e recuperar métricas para entender as relações de redes sociais entre usuários no 

sistema. Desta forma, usando R estamos desenvolvendo um programa de computador que é 

capaz de implementar o componente CM da seguinte forma: 1) extração de perfis de 

competência pela API do LinkedIn; e 2) preenche os bancos de dados NoSQL que armazenam 

dados em um formato RDF (3). Após o processo de dados RDF, os bancos de dados NoSQL 

são o componente central do Framework. 

Implantou-se um protótipo em R que é um exemplo de extração de perfil de usuário 

do LinkedIn (dados de identificação) e transformado em um formato RDF (RDF / XML) e 

respectivas representações de modelo de dados para armazenamento. Perfil do respondedor 

nos bancos de dados NoSQL.  

O Repositório de Dados/Consulta gerencia os processos de armazenamento e 

interconexão de dados. O armazenamento contém dois repositórios de dados diferentes dos 

bancos de dados NoSQL, RDF triple: MongoDB e Virtuoso. O repositório NoSQL se 

encarrega de manter os grandes conjuntos de dados que são coletados de vários recursos de 

dados a partir de dados na Web, incluindo dados gerados a partir do aplicativo cliente e no 

WSD. As informações de usuário do LinkedIn reunidas no banco de dados MongoDB são 

constantemente analisadas em modo de lote pelo Reasoner (R) fornecido pelo ambiente 

Protégé que é um editor de ontologia de código aberto gratuito para a construção de sistemas 

inteligentes com um raciocinador embutido chamado HermiT. Existem outros marcadores 

disponíveis para o Protégé, incluindo Pellet e FaCT++ (plug-ins). Basicamente, novas 

informações de todos os usuários são pesquisadas no banco de dados do MongoDB através do 

subprocesso do Mongo (4). User-to-user, com sua identificação, o subprocesso OWLOnto (5) 
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realiza uma busca de sua ontologia de perfil de usuário existente ou um modelo ontológico 

predefinido no banco de dados Virtuoso NoSQL de triplos RDF. Com base nas informações 

extraídas, o objetivo do subprocesso de Interesse Emergência e Detecção de Eventos (6) é 

gerar novos relacionamentos e conceitos de eventos de emergência sobre a ontologia de 

desastre. Sobre esses relacionamentos e conceitos, o subprocesso Inference - OWL (7) deduz 

novas informações sobre eventos de emergência de interesse e contexto de desastre pelo 

reasoner HermiT no Protégé para Query Interface (QI). O subprocesso OntoVirtuoso (8) 

permite salvar o perfil de usuário atualizado no banco de dados Virtuoso NoSQL com as 

novas informações inferidas pelo argumentador HermiT (Protégé). Uma vez gerado ou 

atualizado o perfil ontológico para todos os usuários, o subprocesso do Mongo define no 

banco de dados do MongoDB que os usuários foram processados. Como resultado, todos os 

relacionamentos gerados são armazenados e podem ser consultados no banco de dados 

Virtuoso, onde todo tipo de informação pode ser acessado sem problemas de desempenho. 

Desta forma, os dados também podem ser acessados usando uma linguagem de consulta 

semelhante a SQL chamada SPARQL (9). Por fim, para investigar como o conhecimento de 

domínio pode auxiliar na aquisição de eventos de desastres e emergências, utiliza-se o modelo 

de ontologia (editando taxonomias) (10). 

Como considerações finais do capítulo 5, esta abordagem proposta está alinhada com 

o modelo de coordenação enfocando a gestão das Redes de Competências, onde a exigência 

de recursos humanos na resposta em uma emergência coletiva, como a COVID-19, exige uma 

intensiva integração e compartilhamento de dados entre as organizações envolvidas e o 

público atingindo. Desta forma, o modelo de contexto proposto, apresenta inovação em 

agregar esta proposta de Redes de Competências com os outros elementos que compõem o 

modelo de coordenação proposto, como os recursos e insumos necessários, além de outros 

dados que consolidam uma Consciência de Situação (situation-awareness) do contexto em 

uma emergência, sendo que seus dados integrados são compartilhados conforme os padrões 

de dados da Web Semântica, através de arquivos de dados, dos tipos: .OWL e .RDF.  
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6  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho propõe uma nova abordagem em Sistemas de Gestão de Desastres e 

Emergências (DEMS) pela integração e compartilhamento de dados na forma de uma 

Ontologia de Contexto para a Coordenação da Resposta em uma crise.  

Estes sistemas nas pesquisas científicas internacionais possuem uma característica 

em comum que é o uso da consciência de contexto para tomada de decisão e disseminação de 

informação. Além disso, a orquestração de sistemas como uma coordenação automatizada 

ainda é uma área científica praticamente inexplorada. As pesquisas na área de Computação e 

da Engenharia e Gestão do Conhecimento podem evoluir nessa linha de desenvolvimento, 

indicando ser uma abordagem emergente nestas duas áreas.  

Nesse sentido, a abordagem proposta de orquestração pelo Modelo de Ontologia de 

Contexto está alinhada em representar o conhecimento em uma situação de contexto. A 

situação de contexto foi integrada com os perfis de competência dos recursos humanos em 

redes sociais, formando redes de competências que é uma abordagem original do presente 

trabalho. Isto permite propor um modelo tecnológico que forneça meios para a integração de 

dados em sistemas distribuídos (middleware). Estes sistemas distribuídos são os atuais 

sistemas ubíquos compostos de smartphones, sensores inteligentes e os sistemas tradicionais 

baseados na Web. 

 Desta forma, o principal resultado do presente trabalho é propor uma nova 

abordagem de integração e compartilhamento de dados para Sistemas de Gestão de Desastres 

e Emergências (DEMS), através dos modelos de Contexto para a Coordenação da Resposta 

destes sistemas, enfocando as redes de competências como representação de conhecimento 

em agregação de dados para a orquestração de uma consciência de situação (situation-

awareness), em comum.  

Diversos sistemas e aplicativos podem se beneficiar desta abordagem, criando uma 

potencial rede de aplicações diferentes, sendo integradas em uma mesma situação de desastre 

e emergência. Em um ambiente tecnológico como os sistemas ubíquos e de Big data, um novo 

campo de pesquisa resulta em uma diversidade de tecnologias de dados distribuídos, o modelo 

proposto se torna uma solução nas demandas dos DEMS nesta perspectiva.  

Conforme apresentado no presente trabalho, as soluções de Big data são demoradas e 

exigem uma tarefa intensiva em conhecimento para implantar, gerenciar e monitorar soluções. 

Portanto, os ganhos potenciais da pesquisa indicam a sua importância para a área de 
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administração de sistemas na computação em concomitante, com as áreas de sistemas 

distribuídos nos DEMS. Assim, uma abordagem de Ontology-based Big Data Integration 

(OBDI) é possível ser proposta como um método eficaz para lidar com estes dados 

heterogêneos e distribuídos. 

Nesta perspectiva a pesquisa tecnológica do trabalho visa contribuir com a 

orquestração da integração e compartilhamento de dados, na forma de um “orquestrador OWL 

DEMS”, baseado em contexto. Este orquestrador é desenvolvido com apoio da metodologia 

científica da DSR e da metodologia de desenvolvimento de ontologias NeOn. Isto torna a 

apresentação dos resultados da pesquisa desenvolvida, consistentes com as metodologias de 

trabalho científico.  

O modelo de coordenação da resposta enfoca a gestão das Redes de Competências 

sendo uma proposta original e útil, onde os recursos humanos são intensivamente necessários 

na resposta de uma emergência coletiva e em situações com grande necessidade de integração 

de compartilhamento de dados entre as organizações envolvidas e o público atingindo, como a 

crise de COVID-19. As duas características que podem ser destacadas no modelo COVID-19-

BR, são: (1) Enfoque no contexto baseado em redes de competências; (2) A agregação dados 

de contexto representando o conhecimento da consciência de situação. Com esta perspectiva, 

os dispositivos de computação ubíqua têm a capacidade de detectar e responder aos aspectos 

do ambiente local, em uma situação de crise.  

A COVID-19 é um desafio sem precedentes para a sociedade global do século XXI, 

como uma epidemia que se apresenta em diversos espectros, abrangendo consequências que 

ainda estão em evolução, neste momento histórico. Dentro desta nova realidade, analisando o 

fenômeno como um desastre e emergência relacionados a uma crise epidemiológica (COVID-

19), as tecnologias principais propostas pela tese foram comprovadas. Como prova de 

conceito da identificação dos potenciais modelos em uma revisão de escopo da literatura 

científica auxiliou definir as referências de casos de uso como “princípios de projeto” (design 

principles) e uma revisão sistemática, o modelo de reuso para ontologias.  

O Modelo de Ontologia final (COVID-19-BR) foi composto por 11 (onze) 

ontologias, 114 (cento e quatorze) classes e subclasses, 13 (treze) Object Properties, com 

exemplos de 13 (treze) instâncias de classe no Tema para comporem uma classificação de 

datasets do modelo de ontologia de contexto. O modelo CHAR de redes de competências 

proposto foi desenvolvido conceitualmente no presente trabalho e testado com experimentos 
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de extração de dados pela rede social LinkedIn, além do uso de outras ferramentas de Análise 

de Redes Sociais (ARS). 

Os resultados obtidos com a utilização do software Protégé e de extração de dados 

em redes sociais foram relacionados ao modelo proposto desenvolvido, como exemplos de 

prova de conceito da viabilidade do uso de ontologias na intervenção que aborde o contexto 

na coordenação da resposta à COVID-19. Os códigos gerados pelo modelo permitem 

orquestrar a operação conjunta de diferentes aplicativos e sistemas Web de DEMS, que 

interpretem os arquivos .OWL para integração e compartilhamento de dados entre si. O 

modelo geral de orquestração aborda uma nova maneira de integração destes aplicativos 

DEMS, a partir da viabilização de um middleware, como o orquestrador OWL DEMS 

proposto.  O código fonte da prova de conceito do modelo foi divulgado no repositório de 

códigos fonte de software, GitHub, sendo possível serem realizados testes experimentais de 

aplicativos que interpretem .OWL para integrar as classes e subclasses definidas, bem como 

as propriedades de objetos e instâncias geradas. 

Como trabalhos futuros, as questões sobre a integração e compartilhamento de dados 

possibilitados em novas pesquisas recentes em OBDI, OBDM e OBDA indicam uma nova 

área de futuras pesquisas com o uso de ontologias para integração e compartilhamento de 

dados. A aplicação do uso do modelo em dispositivos que atuem na resposta real de uma 

emergência, como a COVID-19 pode ser viabilizada pela adoção do orquestrador OWL 

DEMS, como padrão de integração de dados.  

Desta forma, outras linhas de trabalhos, podem enfatizar plataformas de coleta, 

geração, disseminação e atualização dos dados. Nesta linha de pesquisa um framework 

tecnológico para realizar estas operações também é necessário, agregando os sistemas 

funcionalmente para gerar e manter a atualização do modelo OWL DEMS. Esta infraestrutura 

constituída permite a operação do modelo como um orquestrador de computação distribuída, 

com diferentes aplicações aos problemas DEMS beneficiados. 
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APÊNDICE A – Comunicação dos Resultados 

 

A pesquisa de doutorado incluiu a fase de um ano em estágio sanduíche na 

Universidade de Bologna (Itália), com suporte de financiamentos da CAPES. A pesquisa 

participou da elaboração de vários artigos ao longo da evolução da pesquisa e com respectivos 

resultados. Parte dos artigos, foram produzidos em cooperação com a equipe de professores 

da Universidade de Bologna (UNIBO) e também com professores e pesquisadores da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC).  

No Quadro 21 a seguir, são relatadas as publicações realizadas no período de 

doutorado sanduíche no exterior no ano de 2017, por ordem cronológica. 

Quadro 21 - Publicações realizadas no período de doutorado sanduíche (2017). 
ID Titulo do Artigo Publicação ISBN 

 
01 
 

Competence-based mobile Community 
Response Networks 

IEEE Symposium on 
Computers and 
Communications (ISCC), 
2017. Heraklion. Grécia. 

 
978-1-5386-
1629-1 

02 

 
COLLEGA semantic middleware for 
collaborative assistance 
 

AEIT International 
Annual Conference. 
Cagliari. Itália. 

 
978-8-
8872-
3737-5 

03 

 
Formação de Redes de Competências a 
Partir dos Perfis em Redes Sociais: Um 
Experimento com Datasets do Linkedin. 
 

Conferências Ibero-
Americanas WWW/Internet 
e Computação Aplicada 
2017. Vilamoura. Portugal. 

 
978-989-
8533-708 

 
04 
 

Digital Advocacy: Convergência de 
Comunicação Pública e Marketing Digital 
nas Plataformas Web 2.0 

Conferências Ibero-
Americanas WWW/Internet 
e Computação Aplicada 
2017. Vilamoura. Portugal. 
 

 
 
978-989-
8533-708 

Fonte: o Autor. 
 

Outras produções foram realizadas durante o período de 2018, conforme o Quadro 

22: 

Quadro 22 - Publicações realizadas no período de doutorado (2018). 
ID Titulo do Artigo Publicação ISBN 

 
05 
 

Creating Competent Teams for Emergency 
Management and Response 

Proceedings 16 th 
International Conference on 
e-Society (ES 2018). Lisboa, 
Portugal. 

 
ISSN: 978-
989-8533-75-
3 

06 
Semantic Web  Approaches for Big 
Data Integration 

Proceedings 16 th 
International 
Conference on e-
Society (ES 2018). 

 
ISSN: 
978-989-
8533-75-
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Lisboa, Portugal. 3 

07 
Emergency Response by Competent Teams 
Coordinating 

IADIS International Journal 
on Computer Science and 
Information Systems 
(IJCSIS) Volume 13, Issue. 

 
ISSN: 1646-
3692 

 
08 
 

A Gestão de Pessoas por Competências e 
As Redes Sociais Profissionais: um modelo 
de mapeamento de competências no 
LinkedIn 

(Cap. Livro) Gestão 
Estratégica de Pessoas em 
organizações 
empreendedoras. 
Florianópolis. Brasil. 

 
978-85-8475-
049-8 

Fonte: o Autor. 
 

A produção gerada até o final do ano de 2019, totaliza 8 (oito) publicações na 

literatura, sendo 6 (seis) artigos em eventos internacionais, 1 artigo em jornal internacional e 

1 capítulo de livro impresso,  relacionados com temas centrais da pesquisa, conforme ilustra a 

Figura 84. 

Figura 84 - Produção gerada até o final do ano de 2019. 

 
Fonte: o Autor. 
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APÊNDICE B – Aplicativo LinkProfile no LinkedIn 

 

1) Contexto de Pesquisa do Aplicativo: 

A pesquisa que envolve o desenvolvimento do aplicativo trata de uma parceria para a 

criação de Tecnologias Inovadoras na Gestão Participativa da Cidade Inteligente financiada 

pela CAPES pelo edital 3º Cronograma–Chamadas de Projetos nº 09/2014, Pesquisador 

Visitante Especial (PVE), envolvendo a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

e a Universidade de Bologna (UNIBO) da Itália. O projeto prevê a criação de sistemas que 

permitam a consolidação de um Big Data para Smart Cities. O aplicativo LinkProfile permite 

realizar a extração de competências dos usuários na plataforma LinkedIn para posterior 

análise com sistemas de Análise de Redes Sociais e Data Mining (machine learning) 

acessando a base de dados MySQL. 

 

2) Finalidade: 

Aplicativo para a Extração de perfis de competências pela API da rede social 

LinkedIn de usuários cadastrados que realizem o processo de Sign In pelo sistema 

LinkProfile. 

 

3) Descrição Geral do Aplicativo: 

LinkProfile é um software desenvolvido em PHP e HTML e habilitado na plataforma 

de desenvolvedores da rede social LinkedIn para a extração de perfis de competências pela 

API de usuários cadastrados que realizem o processo de Sign In pelo sistema LinkProfile. O 

software LinkProfile realiza a extração de perfis de acordo com um modelo de competências 

desenvolvido teoricamente para a análise e formação de redes de competências e 

“Competence-based Mobile Community Networks” em plataformas mobile. Após a extração 

dos perfis pela API do LinkedIn os datasets extraídos são armazenados em banco de dados 

SQL para posterior Análise de Redes Sociais (SNA) com ferramentas e softwares desta área, 

como Gephi, NodeXL, dentre outros. 

 

4) Trabalhos Publicados Relacionados ao Aplicativo: 

O aplicativo está relacionado em uma publicação de 2017 no evento Internacional: 

IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 2017. O artigo está incluído 
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na presente relação de documentos de solicitação de créditos e explica a sua atuação no 

âmbito da pesquisa. 

 

5) Endereço eletrônico (Link) de acesso ao Aplicativo: 

O seguinte link da Internet abaixo, permite o acesso aos usuários para o aplicativo: 

http://www.inventure.com.br/linkprofile/php2/ 

 

6) Arquivos Fontes do Programa: 

Os seguintes arquivos fontes fazem parte do aplicativo e estão incluídos na presente 

solicitação: 

a. config.php – cria a configuração necessária do aplicativo para funcionar no ambiente da 

API LinkedIn, de servidor PHP e banco de dados MySQL. 

b. db.php – configurações da base de dados MySQL. 

c. index.php – o programa que realiza as principais funções de conexão pela API da rede 

social LinkedIn, extração de dados dos datasets de interesse, parsing dos dados obtidos e 

armazenamento em base de dados MySQL. 

O código fonte do programa de software desenvolvido está disponível na plataforma 

de GitHub, no seguinte endereço Web: https://github.com/hassedanilo/linkprofile. 
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APÊNDICE C – Detalhes da Revisão Sistemática 

 

Conforme (PETTICREW; ROBERTS, 2006), qualquer estudo de revisão sistemática 

descreve o processo e métodos que serão aplicados na pesquisa. Dessa forma, esta revisão 

sistemática é conduzida de acordo com a recomendação PRISMA (Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses), sendo o método formal e explícito utilizado. 

Ao viabilizar, de forma clara e explícita, um resumo de todos os estudos sobre essa 

intervenção focada, isso nos permite incorporar um espectro de resultados relevantes do uso 

desses sistemas móveis em eventos reais de desastres e emergências, contribuindo para o 

desenvolvimento dessa temática com a consolidação de evidências e auxiliando na orientação 

para futuras pesquisas (SAMPAIO; MANCINI, 2007). 

O desenvolvimento da revisão sistemática baseado na recomendação PRISMA é 

realizado a partir da questão de pesquisa elaborada com o protocolo PICOC, analisando os 

diferentes tipos de estudos que são localizados e identificados, selecionados e incluídos na 

sumarização dos trabalhos relacionados com a disseminação de informação da revisão 

exposta. A recomendação PRISMA desta pesquisa foi desenvolvida contendo todos os 

elementos previstos na recomendação, conforme descritos nas seções seguintes. 

 

1) Protocolo PICOC 

 

O protocolo de formulação de problema PICOC foi utilizado no presente trabalho, 

conforme uma opção dentro de uma variedade de abordagens disponíveis na metodologia de 

revisões sistemáticas, além disso, subsidiou a formulação do problema e da pergunta de 

pesquisa. 

Este protocolo foi uma escolha comparativa por atender os objetivos da pesquisa de 

aplicação tecnológica na área de ciências sociais (PETTICREW; ROBERTS, 2006), dentre 

outros protocolos possíveis, como: PICO, PICOT, SPICE. Dessa forma, em revisões 

sistemáticas nas ciências sociais, sendo a área de aplicação da pesquisa tecnológica do 

presente trabalho direcionada à gestão de desastres e emergências, o protocolo inicial de 

formulação de problema possui cinco componentes, denominados, como PICOC: (P) 

População, (I) Intervenção, (C) Comparação, (O) Outcomes (Resultados), (C) Contexto.   

Segundo (PETTICREW; ROBERTS, 2006), o protocolo PICOC com os seus cinco 

componentes constituem-se em uma clara questão de pesquisa para uma revisão sistemática. 
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Assim, o protocolo PICOC orienta a elaboração do problema e da pergunta de 

pesquisa do presente trabalho, utilizando a sua estrutura conforme descrito, abaixo: 

1. (P) – População: sobre quais evidencias a pesquisa vai enfocar; 

2. (I) – Intervenção: o que foi feito, ou estão sujeitos o que se quer investigar; 

3. (C) – Comparação: entre diferentes tipos de métodos, intervenção, ou populações; 

4. (O) – Resultados (outcomes): que será analisado para verificar a efetividade de uma 

intervenção; 

5. (C) – Contexto, ambiente que está inserido a intervenção, no qual a intervenção ocorre, 

sendo um componente necessário em intervenções sociais. Para se afirmar que uma 

intervenção “funciona” ou não, o contexto precisa ser levado em consideração.  

 

Dessa forma, esta estrutura do protocolo PICOC apresentada, foi adaptada para os 

objetivos da pesquisa conforme descrito, abaixo: 

1. (P) - População: agências governamentais (ex. saúde, defesa civil, bombeiros, etc.), 

agências de voluntariado (ex. cruz vermelha) e civis (população afetada ou não); 

2. (I) - Intervenção: integração e compartilhamento de dados e informações; 

3. (C) - Comparação, comparar diferentes modelos de ontologias em processos de 

coordenação na gestão da resposta; 

4. (O) – Resultados: com contexto na forma de conhecimento; 

5. (C) – Contexto: envolvidas em uma crise de COVID-19 no Brasil e no Estado de Santa 

Catarina. 

 

2) Objetivos 

A Revisão sistemática realizada tem como tema central as ontologias para a resposta 

a desastres e emergências, com enfoque no contexto. 

A pesquisa de revisão sistemática objetiva criar um entendimento e a proposição de 

novas estratégias de ontologias de contexto, mais eficazes para a coordenação da resposta a 

desastres e emergências, evidenciando assim, o uso das ferramentas da engenharia do 

conhecimento para fornecer aspectos de conhecimento necessários nas intervenções. 

Assim, esta revisão sistemática da literatura inclui estudos de pesquisa originais com 

qualquer relato que obtenham a coleta e analise de dados primários ou secundários para esta 

pesquisa e que é validada, através de seus critérios identificados de seleção para exclusão e 

inclusão da literatura científica, conforme os objetivos da pesquisa. 
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Esta revisão sistemática utiliza o sistema PICOC para definir o seu objetivo, que visa 

identificar através de estudos com pesquisas qualitativas ou quantitativas que relatem os 

diversos tipos de usos de ontologias ou ontologias de contexto na resposta a emergências e 

desastres relatados em três grupos de participantes, podendo ser chamados também, de 

população ou público-alvo (stakeholders): agências governamentais (ex. saúde, defesa civil, 

bombeiros, etc.), agências de voluntariado (ex. cruz vermelha) e civis (população afetada ou 

não).  

Dessa forma, a revisão sistemática objetiva responder o seguinte problema e 

pergunta de pesquisa, formulados com o sistema PICOC: O problema de enfoque na revisão 

sistemática está na dificuldade em (I) integração e compartilhamento de dados e informações 

no (C) processo de coordenação na gestão da resposta em desastres e emergências, (O) com 

contexto na forma de conhecimento para (P) agências governamentais (ex. saúde, defesa civil, 

bombeiros, etc.), agências de voluntariado (ex. cruz vermelha) e civis (população afetada ou 

não). (C) envolvidas em uma crise de COVID-19 no Brasil e no Estado de Santa Catarina. 

A pergunta da pesquisa pode ser formulada sendo: “de que forma agências 

governamentais (ex. saúde, defesa civil, bombeiros, etc.), agências de voluntariado (ex. cruz 

vermelha) e civis (população afetada ou não) podem integrar e compartilhar dados e 

informações com contexto para coordenação nas ações de resposta da COVID-19, no Brasil e 

no Estado de Santa Catarina?”. 

 

3) Critérios de elegibilidade 

As publicações consideradas foram compostas de artigos em revistas e a grey 

literature de anais de congressos (com mais de cinco edições), entre o período de 2010 e 2019. 

Como critério de exclusão, foram excluídos materiais que não sejam artigos (como livros, por 

exemplo) e que não sejam na língua inglesa e não apresentem explicitamente conteúdo sobre 

ontologias de desastres ou emergências.   

Ainda como critério de exclusão foram excluídos estudos cujos títulos, palavras-

chaves, ou resumos não mencionem a apresentação de pesquisas para eventos de desastres ou 

emergências. 

A partir da seleção dos artigos pelos critérios de exclusão foi realizado um 

refinamento da leitura integral dos artigos restantes para identificar os estudos que serão 

analisados pelos critérios de inclusão.   
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A síntese dos resultados será realizada através das evidências obtidas com as técnicas 

de coleta e análise de dados sobre ontologias para DEMS, utilizando contexto ou observando 

a existência de competências em redes sociais, permitindo apresentar um quadro original e 

atual da utilização dos modelos de ontologias de contexto na coordenação da resposta de 

desastres e emergências. 

Desta forma, os critérios de elegibilidade seguiram um roteiro de acordo com 

referências baseadas em autores, como: (SAMPAIO; MANCINI, 2007), (PETTICREW; 

ROBERTS, 2006) e (DRESCH et al, 2015). Os critérios de inclusão seguiram o seguinte 

roteiro: 

1. CRITÉRIO (TIPOS DE ESTUDOS): Esta revisão sistemática da literatura deve incluir 

estudos de pesquisa primários ou secundários originais, com qualquer relato que obtenham na 

coleta ou análise de dados para esta pesquisa sobre DEMS, contexto, redes sociais e 

ontologias; 

2. CRITÉRIO (PARTICIPANTES): (P) agências governamentais (ex. saúde, defesa civil, 

bombeiros, etc.), agências de voluntariado (ex. cruz vermelha) e civis (população afetada ou 

não); 

3. CRITERIO (TIPO DE INTERVENÇÃO): (I) Integração e compartilhamento de dados e 

informações de coordenação na gestão da resposta; 

 

4) Fontes de informação 

No planejamento da revisão sistemática foram identificadas três bases de busca mais 

relevantes para os propósitos da pesquisa, que envolvem tanto publicações na área da 

tecnologia da informação e comunicação (TIC), quanto na área de gestão, ciências sociais e 

saúde. Assim as bases escolhidas foram a IEEExplore, Scopus e Web of Science. A 

IEEExplore é a base de dados digital para descoberta de conteúdo científico e técnico 

publicado pelo IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) e seus parceiros de 

publicação. A Scopus é uma base que possui ferramentas inteligentes para a pesquisa, com 

mais de 21 mil títulos e mais de 50 milhões de registros. Oferece a visão mais abrangente da 

produção de pesquisa do mundo nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais, 

artes e humanidades. A Web of Science fornece acesso rápido aos principais bancos de 

citações do mundo. Multidisciplinar, abrange mais de 12 mil das maiores revistas de impacto 

mundial e mais de 150 mil conferências (DRESCH et al, 2015). 
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5) Busca 

A busca cobre o período iniciando no ano de 2010 até o final de 2019, ou seja, a 

praticamente a última década de publicações sobre o tema do uso de modelos de ontologias de 

contexto em emergências e desastres, com uso ou não de tecnologias móveis ou Web, ou de 

redes sociais.  

A estratégia de busca define a seleção de palavras-chave com a lógica de relação 

entre elas, que exige um esforço de identificação de palavras, termos correlatos ou associados 

que possam criar uma amplitude de busca da pesquisa, identificando trabalhos que apresentem 

relatos das pesquisas com o uso de ontologias, e de contexto em tecnologias de desastres e 

emergências, adicionalmente enfocando a fase de resposta e com especial interesse, na sua 

função de coordenação.  

Por ser uma pesquisa de levantamento científico na literatura internacional foram 

utilizados termos na língua inglesa para a busca nas importantes bases científicas IEEE, 

Scopus e Web of Science. 

O protocolo PICOC orienta a elaboração da pergunta de pesquisa e da busca 

bibliográfica permitindo que se localize de maneira acurada a melhor informação científica 

disponível para os objetivos do presente trabalho.  

Considerando o problema e pergunta de pesquisa formulados anteriormente a revisão 

sistemática foi orientada pela elaboração das palavras-chave são definidas a partir da 

composição da estrutura PICOC, os descritores do protocolo PICOC e suas combinações 

usadas para construir as estratégias de busca foram: 

1.(C) processo de coordenação na gestão da resposta em desastres e emergências; 

2.(O) com contexto na forma de conhecimento. 

 

Inicialmente alguns grupos de temas principais bem estabelecidos na revisão teórica 

em Inglês, foram definidos como palavras-chave com suas possíveis combinações e variações 

de sintaxe, a partir da estratégia definida: (1) “ontology”; (2) “context-aware”; (3) “disasters”;  

(4) “emergency”; e, (5) “response”. 

Com essa estratégia definida elaborou-se a string de busca que relaciona o conjunto 

de palavras-chave. A seguinte string foi definida em inglês para a base Web of Science: 

 

TS=(ontolog* AND  context*  AND  response  AND  disast*  AND  emergenc*) OR 

TI=(ontolog* AND  context*  AND  response  AND disast*  AND  emergenc*) 
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Esta string foi utilizada para a base Web of Science, cobrindo os campos de Tópico 

(TS) e Título (TI) com a mesma estrutura (como pode ser observado na string acima) sendo 

combinados com a conjunção “OR”. As outras bases científicas podem ter a mesma estrutura 

lógica (conjunções), porém com adaptações de acordo com a sintaxe exigida por cada uma 

dessas outras bases: a IEEE e a Scopus. Para as outras bases, os campos de dados 

recomendados na busca compreendem Título, Resumo e Palavras-chave.  

Na IEEE, os campos foram separados nas seguintes buscas:  

 

("Full Text .AND. Metadata": ontolog* AND context* AND response AND disast* AND 

emergenc*) 

 

("Document Title": ontolog* AND context* AND response AND (disast* OR emergenc*)) 

 

Na Scopus, a seguinte string de busca foi utilizada:  

 

TITLE-ABS-KEY ( ontolog*  AND  context*  AND  response  AND  disast*  AND  

emergenc* )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 

)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2010 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( 

DOCTYPE ,  "cp" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 

LANGUAGE ,  "English" ) ) 

 

Os filtros utilizados para selecionar os trabalhos, são: somente artigos (descartando 

outros tipos de documento, como livros, por exemplo), em inglês e entre o período de 2010 e 

2019, sendo esse período considerado adequado, devido ao surgimento mais acentuado da 

tecnologia móvel e redes sociais, em conjunto com aplicativos (apps), e terem sido integrados 

mais apropriadamente durante esse período. A última realização de busca nas bases Web of 

Science, IEEE e Scopus foi realizada no dia 25/07/2020, com o resultado de 17 (dezessete) 

trabalhos em inglês.  

A partir destes grupos de buscas, as publicações científicas levantadas na busca 

sistemática e de acordo com os trabalhos analisados na revisão de escopo da literatura 
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realizada anteriormente, sobre os Sistemas de Gerenciamento de Desastres e Emergências (ou 

DEMS, em inglês), foram realizadas as demais etapas da revisão sistemática, como: aplicação 

dos critérios de seleção de publicações com a exclusão e inclusão de trabalhos, e a análise das 

publicações identificando suas características. 

 

6) Processo de coleta de dados 

Esta é uma revisão sistemática qualitativa de estudos com coleta de dados para 

identificação dos potenciais usos das tecnologias móveis na resposta a desastres e 

emergências. Este desenvolvimento de revisão sistemática adere às recomendações PRISMA 

(GALVÃO et al, 2015). Um protocolo foi escrito antes do início da investigação: Na fase I 

(identificação), foram identificados todos os títulos gerados pela pesquisa inicial da estratégia 

de busca para uma possível exclusão de duplicatas.  Depois de identificar a adequação para 

possível inclusão, a fase II (seleção) consistiu de avaliar os títulos e resumos das publicações 

identificadas na fase I, publicações da fase II foram armazenadas na íntegra de texto e 

avaliadas para inclusão na fase III (elegibilidade). Os artigos coletados foram avaliados para 

identificar os artigos incluídos pela revisão na fase IV (inclusão). 

 

7) Lista dos dados 

A partir das publicações científicas selecionadas com a pergunta de pesquisa esta 

revisão procurou identificar as características dos trabalhos, conforme as seguintes 

características: (1) os autores dos artigos; (2) tipos dos eventos de desastres e emergências em 

que foram relatados; (3) o tipo de grupo de participantes conforme já definidos neste trabalho; 

(4) qual o uso de primeira reação, sistemas móveis ou outros sistemas ubíquos, ou sites na 

Web, e como: quem contata primeiro, como o telefone ou sistema Web pretende auxiliar e se 

aplicativos móveis ou sistemas Web foram eficazes durante o evento, etc.; (5) os resultados de 

achados sobre os usos (funções) das tecnologias móveis e outros sistemas, como sistemas 

Web; e (6) dispositivos e aplicativos utilizados; (7) utilização de sistemas de contexto; (8) 

utilização de ontologias; (9) uso de redes sociais associados.   

 

8) Risco de viés de cada estudo 

Segundo Dresch et al. (2015) a preocupação com a minimização de viés deve estar 

presente desde a estratégia de busca, a começar pela definição dos termos de busca. Dessa 

forma, como recomendado, na seleção de palavras-chave são incluídas variações dos termos 
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principais, que neste trabalho, estão presentes em conjunto na revisão da literatura sobre 

ontologias de desastres ou emergências. 

Assim, sobre esses temas principais envolveu-se diferentes grafias e expressões 

similares, contidos nos termos truncados, como por exemplo: “context* podendo ser 

“contexto”, “context-aware”, ou “context-awareness”. Outros exemplos são o uso de termos 

truncados como “emergenc*” e “disast*” ampliando a extensão da busca, contribuindo com a 

redução de viés. Da mesma forma, o uso de operadores booleanos, AND e OR na composição 

de string de busca complexa, que permite produzir o mesmo efeito.  

Outro ponto de ampliação da busca foi considerar artigos de grey literature a partir 

de congressos, o único critério de qualidade é considerar eventos em pelo menos, na quinta 

edição. 

 

9) Medidas de sumarização 

Os resultados empíricos das pesquisas incluídas na revisão sistemática são 

sumarizados através de uma matriz de síntese que compreende a comparação entre as 

pesquisas Selecionadas entre os seguintes itens: (1) Grupos de Problemas, e; (2) Bases de 

Dados. Estes itens de sumarização podem gerar a matriz do Quadro 9, de resultados da 

revisão sistemática. 
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