
Abstract 
 
The Team Coordination Model proposed in this thesis is especially concerned with 
spatial coordination of agents performing in a simulated forest firefighting environment. 
This model relies in a centralised coordination approach that assigns high-level tasks to 
agents. Agents have local autonomy and are also capable of cooperating with each 
other to perform local tasks without using communication. 
We will start by discussing the motivations behind this work as well as introducing the 
reader to the firefighting domain by presenting basic knowledge about forest fires and 
practical firefighting. Then, we will analyse coordination models that have been 
developed in the area of MAS that we consider to be relevant for this work. We will then 
introduce Pyrosim, the forest fire simulator were we will test our team coordination 
model. 
Next, we present the team coordination model. We start by specifying a flexible structure 
that enables to define different Forest Firefighting Tactics. We then instantiate this model 
by defining several Tactics that may be executed in the Pyrosim simulator. We also 
propose a mechanism for agents to cooperate locally while executing shared tasks. We 
will then focus on the specification of a mechanism for managing overall information 
about the scenario state. Usually, agents are not able to perceive the entire fire because 
of their perception limitations, which makes difficult to carry out Tactics. This mechanism 
enables to overcome this difficulty by merging visual information from every agent. Then, 
we will report the results of our experiments using different Tactics to coordinate a 
firefighting team in the Pyrosim simulator. 
Finally, we present the conclusions of this work as well as some ideas for future work. 
 
 
Resumo 
 
O Modelo de Coordenação de Equipas proposto nesta tese foi especialmente 
concebido para coordenação espacial de agentes que actuam num ambiente simulado 
de fogos florestais. Este modelo baseia-se na utilização de coordenação centralizada 
para atribuir tarefas de alto nível aos agentes. Por sua vez, os agentes possuem 
autonomia local e são capazes de cooperar entre eles localmente para executar estas 
tarefas, sem que para tal tenham de utilizar comunicação. 
Começaremos por discutir a motivação para este trabalho e por introduzir o leitor ao 
domínio do combate de fogos florestais. Para tal, apresentaremos fundamentos da 
teoria dos fogos florestais e do seu combate. De seguida, analisaremos alguns modelos 
de coordenação desenvolvidos na área dos Sistemas Multi-Agente que consideramos 
serem relevantes para este trabalho. Segue-se uma apresentação do simulador de 
fogos florestais, o Pyrosim, onde iremos testar o nosso modelo de coordenação de 
equipas. 
Prosseguiremos com a proposta do modelo de coordenação de equipas. Começamos 
por especificar uma estrutura flexível que permite definir Tácticas de Combate a Fogos 
Florestais. Depois, instanciamos o modelo definindo diversas Tácticas que podem ser 
executadas no simulador Pyrosim. Neste contexto, também propomos um mecanismo 
para cooperação local entre os agentes que é utilizado quando estes têm de executar 
tarefas em comum. De seguida, especificamos um mecanismo que permite gerir 



informação relativa ao panorama global do cenário de simulação. Normalmente, um 
agente não é capaz de percepcionar a totalidade do fogo devido às limitações da sua 
percepção, o que dificulta a execução de Tácticas. Este mecanismo permite superar 
este problema fundindo informação sensorial de todos os agentes. A seguir, relatamos 
os resultados das experiências que levamos a cabo no simulador Pyrosim, relativas `a 
utilização de diferentes Tácticas para coordenar uma equipa de bombeiros. 
Finalmente, apresentamos as conclusões relativas a este trabalho, assim como 
algumas possibilidades de trabalho futuro. 
 


