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Plantão Coronavirus, 
Leitor de Boletins de 
Ocorrência 
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Plantão Coronavírus
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SINTOMATIC: Sintomas de COVID19 
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SINTOMATIC: Sintomas COVID19
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Ferramentas em Processamento de 
Linguagem Natural

https://www.linuxlinks.com/naturallanguageprocessi
ng/
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Named Entity Recognition (NER) em Boletins 
de Ocorrência
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Named Entity Recognition (NER) em Boletins 
de Ocorrência

https://docs.google.com/file/d/1AzZg1slUuy_nvOw6haR6np1WQfnP89hl/preview
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CZRM - dados do 
CadÚnico + Agentes 
Mais Infância (IRIS + 
SPS)
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CZRM - Busca pelo responsável familiar
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CZRM - Informações vindas das bases 
CadÚnico e Agentes Mais Infância
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CZRM - Informações vindas das bases 
CadÚnico e Agentes Mais Infância
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CZRM - Informações vindas das bases 
CadÚnico e Agentes Mais Infância



APLICAÇÃO - DADOS 
FAMÍLIAS CMIC (SPS) + 
CIDADES + CAGECE



1. Selecionar quais famílias da base CMIC em Fortaleza 

que devem ser priorizadas para políticas públicas:

a. Habitacionais (reassentamento)

b. Habitacionais (urbanização)

c. Infraestrutura (conexão a rede de água existente)

d. Infraestrutura (construção de rede de água)

2. Detectar inconsistências nas respostas de famílias 

sobre acesso à água canalizada

OBJETIVO



DADOS UTILIZADOS

Shapes (base cartográfica) Base do CMIC Base do CADÚNICO

1. Rede de água em Fortaleza 4. Localização das famílias 5. Material externo da 
habitação

2. Áreas de risco 6. Habitação possui acesso 
a água encanada

3. Áreas de invasão 7. Habitação possui 
banheiro
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1) Conseguir Latitude e Longitude para cada endereço 

2) API retorna dados mais confiáveis e precisos se o 
endereço estiver completo e for facilmente reconhecível

PROCESSO

- 1. Endereço completo -> TRUE 

- 2. Apenas nome de rua -> FALSE

- 3. Bairro -> FALSE

- 4. Cidade (Fortaleza) -> FALSE

 

GEORREFERENCIAMENTO 
(FORTALEZA)  

Número de 
famílias %

Endereço 
completo 958 65,8%

Outros 497 34,1%

Total 1455
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1 ASSISTÊNCIA TÉCNICA: construir banheiro
Responderam não ter água nem banheiro
Responderam não ter banheiro

2 SANEAMENTO: conectar a rede existente
Responderam ter banheiro mas não ter água 
encanada

3 SANEAMENTO: expandir a rede existente
Estão fora do raio determinado de 10m

Habitações que não estão em 
risco ambiental;
Estão no raio de serviço da 
rede existente:

Habitações que não estão em 
risco ambiental;
NÃO estão no raio de serviço 
da rede existente:

Habitações que estão em risco 
ambiental;
Habitações sem material 
consolidado

4 HABITAÇÃO: 
Políticas de reassentamento 
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Responderam não ter água nem banheiro
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Responderam ter banheiro mas não ter água 
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Habitações que não estão 
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Estão no raio de serviço da 
rede existente:

Habitações que não estão 
em risco ambiental;
NÃO estão no raio de 
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Habitações que estão em 
risco ambiental;
Habitações sem material 
consolidado

HABITAÇÃO: 
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Área de 
invasão

Famílias



AÇÕES: 
saneamento

-com habitações consolidadas
-fora de zonas de risco
-dentro de um raio de 10m da rede 
existente

68 famílias sem água e sem 
banheiro
(18 em assentamentos precários)
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ticianalc@insightlab.ufc.br

▹ @_insightlab
▹ @irislabgov
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