Resumo
Um dos focos existentes na construção de simulações de emergência e evacuação está
relacionado às análises sobre os comportamentos individuais e que emergem no grupo durante a
evacuação do ambiente [40]. Os trabalhos de Pelechano et al. [31][32] apresentam o MACES,
um sistema multiagente para simulações de emergência e evacuação, que combina a navegação
baseada no modelo de forças sociais [18], com a busca por uma saída, através da exploração do
ambiente ou da comunicação entre os agentes. Para desenvolver uma investigação comparativa
sobre os efeitos da comunicação nos comportamentos dos agentes em cenários de emergência,
nós desenvolvemos o MACES-D, uma extensão do MACES para ambientes dinâmicos, que não
é previsto no MACES original. Através da investigação experimental sobre a comunicação, nós
apresentaremos as co-relações existentes entre a comunicação, as capacidades dos agentes, a
condições do ambiente e a taxa de sobrevivência da população nestes incidentes. Para validar a
análise experimental, nós desenvolvemos uma estratégia de comunicação seletiva para os
agentes, acreditando que a sua utilização pode aumentar a taxa de sobrevivência de uma
população nestas situações. Os resultados apresentados ao longo da análise experimental
mostraram padrões interessantes sobre a comunicação.
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Abstract
One traditional focus of emergency simulations is related to analysis of individual and group
behaviors that emerge during an evacuation [40]. Pelechano et al. [31][32] present the MACES,
a multiagent system for Evacuation Simulation to combine local motion driven by a social forces
model with high-level wayfinding using interagent communication and varied agent roles. To
develop a comparative research on the effects of communication in the escape of agents in
emergency scenarios, we developed MACES-D, an extension of MACES for dynamic
environments, which is not considered in the original MACES model. Through this experimental
research on communication, we present the co-relation between communication and agent
behaviors, their capabilities, the environment conditions and the survival rate of the population in
these situations. To validate the experimental analysis, we develop a selective communication
strategy for agents, showing that with selective communication, the chances of agents survivors
rate increase in emergency situations. The results presented throughout the experimental analysis
showed interesting patterns of communication.
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