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Considerações Iniciais

“Eu estou convencido que os robôs estão hoje 
onde os computadores estavam em 1978. Foi 
por volta daquele ano que os computadores 
começaram a aparecer em nosso meio do modo 
como os robôs estão surgindo agora. É claro, 
foram necessários ainda outros 15 anos até 
que os computadores realmente se 
difundissem nas nossas vidas. Eu penso que 
em 15 anos, os robôs estarão em todos os 
lugares, assim como se dá atualmente com o e-
mail e a Internet.” 

Rodney Brooks, pesquisador e co-fundador da iRobot 
Technology Review, 2/2004
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Considerações Iniciais

“O estágio atual da área de robótica se assemelha muito
àquele em que se encontravam os computadores 30
anos atrás. Pode-se dizer que os braços robóticos
industriais são hoje os robôs mais comuns, assim como
os mainframes eram os computadores em destaque
naquela época. Embora tenham sua importância, é
evidente o quão limitados são (e eram) estes
dispositivos. A partir do momento que os robôs se
tornarem acessíveis aos consumidores, eles poderão
causar um impacto tão grande quanto aquele dos PCs
há três décadas.”

Bill Gates, chairman da Microsoft
Scientific American, 16/12/2006
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Considerações Iniciais

“Eu acredito que durante os próximos 20 anos nós
veremos robôs autônomos em muitos aspectos da nossa
vida pessoal e profissional. Pode ser que até não os
reconheçamos, dado que eles podem estar embutidos
em carros, eletrodomésticos e outros objetos. Robôs
móveis autônomos também se tornarão cada vez mais
evidentes, não apenas na exploração de planetas ou
ambientes subaquáticos, mas ainda na execução de
variados serviços na área de saúde, industrial,
ambiental e doméstica. Estes serão, sem dúvida, anos
estimulantes para os roboticistas.”

George Bekey
pesquisador Autonomous Robots, 2005
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Considerações Iniciais
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Considerações Iniciais

https://www.sciencefocus.com/future-technology/robots/
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Sistemas Inteligentes em Robótica

IEEE/RSJ 2008 International Conference on Intelligent Robots and Systems 

(IROS2008)

# Evolutionary Robotics

# Distributed Sensor Networks

# Medical Robots

# Search and Rescue Robots

# Biorobotics

# Humanoid Robotics

# Autonomous Vehicles

# Entertainment Robots

# Underwater Robots

# Rehabilitation Robotics

# Micro/Nano Robotics

# Service Robotics
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Lista de Tópicos IROS’2017
Parte 1/3
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Lista de Tópicos IROS’2017
Parte 2/3
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Lista de Tópicos IROS’2017
Parte 3/3
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Caracterização de Agentes
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Teoria de Agentes

• A teoria de agentes será vista aqui como 
o estudo de métodos, modelos e 
ferramentas que suportem o tratamento 
conjunto de controle e informação na 
implementação de sistemas autônomos 
dotados de comportamento inteligente

• A partir do anos 80, se pôde dispor de 
grande poder de memória e 
processamento a baixo custo, condição 
necessária para a efetivação da pesquisa 
envolvendo  agentes computacionais.
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Qual a diferença entre um agente e um 
programa?

• Definição de agente (Russell & Norvig, 

2003):

– Um agente é qualquer entidade capaz de perceber 

o mundo exterior através de sensores e agir neste 

mundo empregando atuadores.

• Sob esta perspectiva, qualquer programa 

computacional é um agente (sempre que se 

considerar que receber entrada e produzir 

saída são ações associadas respectivamente 

a sensoriar e atuar no mundo).
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Qual a diferença entre um agente e um 
programa?

• Sendo assim, é necessário ir além e 

considerar que o termo agente é 

empregado junto a dois conceitos 

ortogonais:

– Habilidade do agente em executar ações 

autônomas;

– Habilidade do agente em executar 

raciocínio orientado a domínio.
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Qual a diferença entre um agente e um 
programa?

• Definição de agente autônomo (Maes, 1995) 

(definição circular – o conceito de 

autonomia será tratado mais adiante):

– Agentes autônomos são sistemas computacionais 

que habitam algum ambiente complexo e dinâmico 

e são capazes de sensoriar e atuar 

autonomamente neste ambiente visando a 

execução de tarefas para as quais eles foram 

projetados.

• Torna-se fundamental aqui o conceito de 

agir autonomamente buscando atender 

objetivos.



17

Qual a diferença entre um agente e um 
programa?

• Definição de agente voltada para sustentar 

que um agente pode ser um programa, mas 

nem todo programa pode ser um agente 

(Franklin & Graesser, 1996):

– Um agente autônomo é um sistema situado em 

uma porção do ambiente, capaz de sensoriar e 

agir no ambiente, ao longo do tempo, em busca do 

atendimento de objetivos que implicam na 

alteração do que o agente vai sensoriar no futuro.
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Agentes: múltiplas definições

▪ Pesquisadores envolvidos no estudo e 
desenvolvimento da teoria de agentes têm 
oferecido uma variedade de definições, cada um 
procurando explicar a razão pela qual usou a 
palavra “agente”.

▪ Propriedades básicas:

• Benevolência - os agentes não possuem conflitos 
de objetivos, fazendo o que for solicitado e 
buscando a cooperação;

• Racionalidade - um agente sempre tenta alcançar 
seus objetivos, procurando realizar a melhor 
ação;
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Agentes: múltiplas definições

▪ Propriedades básicas (continuação):

• Aprendizado/adaptabilidade - uma agente deve 
estar apto a aprender e a se ajustar a mudanças 
no ambiente

• Colaboração - um agente, para alcançar seus 
objetivos, pode compartilhar esforços e se 
beneficiar do estabelecimento de comunicação 
com outros agentes;

• Competição - um agente pode competir com 
outros agentes por recursos computacionais 
(limitados) e também por informações associadas 
às características do ambiente.
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Tipos de agentes inteligentes

• Agentes reativos (ou reflexivos)

• A ação  é uma função direta das entradas dos sensores. O mapeamento 
percepção-ação pode ser qualquer. Por exemplo: conjunto de regras, 
rede neural.

• Agentes não-reativos (ou deliberativos)

• A ação não é função apenas das entradas, mas também do histórico de 
entradas (estado interno).

• Agentes comportamentais

• A ação é um processo independente, controlado pela percepção. 
Possuem um conjunto  pré-definido de comportamentos, que são 
selecionados dependendo da percepção. Podem apresentar 
comportamento sofisticado, mas com limites em sua aplicabilidade.

• Agentes planejadores

• Possuem um modelo do mundo, um módulo de geração de 
comportamento, um módulo de geração de planos;

• Para avaliar os planos gerados pelo gerador de planos, o agente possui 
uma medida de utilidade que fornece uma “nota” para o plano 
especificado, além de dizer se o objetivo esta sendo cumprido.
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Tipos de agentes inteligentes

• Agentes emocionais

• A função de utilidade ou medida de utilidade pode ser 
insuficiente para a avaliação dos planos. Assim, torna-se 
necessário um sistema de valores que leve em consideração 
também as emoções.

• Agentes comunicativos

• Possuem um canal de comunicação direta entre os agentes. 
Desta forma, necessitam de uma linguagem de agentes. São, 
geralmente, empregados para constituir um sistema multi-
agentes.

• Agentes semióticos

• O mecanismo de percepção é mais sofisticado em relação aos 
agentes anteriores. Está baseado em conceitos de semiótica 
computacional, os quais conduzem a formas mais avançadas de 
representação e manipulação do conhecimento (usam os 
conceitos de índices, ícones e símbolos).
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Taxonomia para agentes

https://www.wisdomjobs.com/e-university/artificial-intelligence-tutorial-
340/a-taxonomy-of-autonomous-agents-12316.html
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O que são agentes autônomos?

• O conceito de autonomia envolve a capacidade de um 

indivíduo em tomar suas próprias decisões, com base em 

sua razão individual.

• Ser automático é ser capaz de operar em um ambiente: 

percebê-lo e impactá-lo visando o cumprimento de tarefas 

definidas. Um agente autônomo é antes de tudo 

automático, mas vai além disto: ele deve se auto-dirigir 

com base na sua capacidade própria de aprender e adaptar 

seus comportamentos. Além disso, os processos de 

aprendizagem e adaptação devem ocorrer enquanto o 

agente está operando no ambiente, e não fora dele (por 

exemplo, em fase de projeto).
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Controle Automático  Controle Autônomo

Desafios nunca antes enfrentados pelos engenheiros de 

controle estão sendo criados pela complexidade crescente dos 

sistemas dinâmicos que necessitam de controle automático e 

autônomo, aliada a critérios de desempenho cada vez mais 

rigorosos. É evidente que o atendimento desta demanda 

requer controladores mais sofisticados e mais complexos, 

tornando indispensável o apoio da computação digital. Os 

controladores devem apresentar habilidades para acomodar 

variações no espaço e no tempo, para rejeitar perturbações e 

atenuar o efeito de pequenas falhas, ambas de origem interna 

e/ou externa ao sistema, para tomar decisões na presença de 

incertezas, e para levar em conta as relações não-lineares 

entre as variáveis envolvidas no projeto do controlador.
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• Se você sabe distinguir entre um carro automático e um 

carro autônomo, então você sabe a diferença entre 

automático e autônomo.

• Veículo com câmbio automático é um pré-requisito para se 

chegar a um veículo autônomo.

• Veículo autônomo é aquele que se auto-conduz de um 

ponto de partida até um ponto de chegada sem conheci-

mento prévio acerca do ambiente entre esses dois pontos.

• Tudo que é automático envolve algum mecanismo de 

associação entre percepção (entrada) e ação (saída).

• Tudo que é autônomo envolve o poder de auto-definir este 

mecanismo de controle.

Controle Automático  Controle Autônomo
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• Dispondo previamente de um mapa do ambiente e de um 

planejador de trajetórias: controle automático;

• Não dispondo de uma mapa do ambiente, mas sendo capaz 

de sensoriar o entorno do veículo: controle autônomo.

Controle Automático  Controle Autônomo
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Agentes reativos

• Agentes reativos são aqueles que agem (tomam 

decisões) de acordo com o estado atual de seus 

sensores.

• Agentes não-reativos são aqueles que agem 

(tomam decisões) de acordo com o estado atual 

e passado de seus sensores.

• Não se pode concluir, no entanto, que agentes 

reativos são incapazes de reagir de forma distinta 

a estímulos sensoriais idênticos, o que pode ser 

viabilizado através do conceito de percepção 

categórica ativa (van Dartel et al., 2005).
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Aplicações

Não-Reativos

Reativos
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Cenário criado para manifestação de 
comportamento não-reativo

Floreano, 2006
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O que é um sistema multi-agentes?

• É aquele em que múltiplos agentes co-existem e 

interagem em um ambiente.

• A interação pode se dar de várias formas, 

incluindo cooperação e competição.

• Sistemas distribuídos.

• Modelagem de sistemas complexos.

• Auto-organização e emergência de 

comportamentos coletivos.
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Sistema Pandemonium

• Sistema  Pandemonium proposto por Selfride (1958)

• princípio dividir para conquistar

• são utilizados neuro-agentes

• todos os agentes processam o mesmo sinal

• cada um proporciona uma resposta

• cada agente dispõe de técnicas de modelagem 
pouco diferenciadas

• procedimento de aprendizado utilizado: gradiente 
descendente para adaptar os pesos que 
determinam os coeficiente dos filtros

• existe um agente-decisor
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Sistema Pandemonium

A! B! C! D!

Questão

Resposta = A

Pandemonium de Selfridge
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Hierarquia em sistemas multi-agentes
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O poder da coletividade
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O poder da coletividade

Finding Nemo - Pixar
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O poder da coletividade
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O poder da coletividade
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O poder da coletividade
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Swarmanoid

http://www.youtube.com/watch?v=M2nn1X9Xlps
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Kilobots

https://wyss.harvard.edu/technology/programmable-robot-swarms/
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Potencial da robótica coletiva
retratado no cinema

2010 sci-fi movie from India (Enthiran)

https://en.wikipedia.org/wiki/Enthiran
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Outros Links 
interessantes

http://www.youtube.com/watch?v=kjAGhYOfZag

http://www.youtube.com/watch?v=ejtkPdCvQtg

https://www.youtube.com/watch?v=cHbgrnv_8Nk

http://www.youtube.com/watch?v=YRN5B37MTL4&mode=related&search=

http://www.youtube.com/watch?v=cZaXqOnRkiY&mode=related&search=

http://www.youtube.com/watch?v=TfDQDpXUutw&mode=related&search=

https://www.youtube.com/watch?v=o3IhGZY0TCE

https://www.youtube.com/watch?v=voNBzuI7IJ4



43

Navegação Autônoma de Robôs
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Navegação Autônoma:
Ambiente

• Desconhecido;

• Arbitrário;

• Informações locais;

• Dinâmico;

• Sem auxílio externo;
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Navegação Autônoma:
Tarefas

• Uma única tarefa:

– Desviar de obstáculos;

• Múltiplas tarefas:

– Desviar de obstáculos + capturar alvos;

– Desviar de obstáculos + capturar alvos + manter energia;

• Aprender como executar e coordenar;

?
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Navegação Autônoma:
Características do Robô

• Sensores:

– IR, ultra-som, contato, câmera, GPS...

• Atuadores:

– Rodas, esteiras, patas, hélice, leme...

• Limitados, ruidosos e imprecisos.
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Navegação Autônoma:
Comparação

Xadrez
Navegação de 

Robôs

Ambiente Estático Dinâmico

Nº de Estados Contável Infinito

Informação Global Local

Processamento
Simbólico 

(alto nível)
Sub-simbólico
(baixo nível)

Conhecimento A priori Obtido on-line
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Navegação Autônoma:
Aplicações Reais

• Prospecção submarina;

• Sensoriamento remoto;

• Localização de minas;

• Manutenção de tubulações;

• Vigilância e monitoramento;

• Transporte de materiais;

• Limpeza de ambientes.
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Navegação Autônoma:
Exploração Espacial

Sojourner

Opportunity

Spirit
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Navegação Autônoma:
The Darpa Challenges

Grand Challenge (2005) Urban Challenge (2007)

Vencedor da 
competição de 

2005

Competidor em 
2007

Darpa: Defense Advanced Research Projects Agency 
(USA)
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Robótica Baseada em 
Comportamento
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Behavior-based robotics

Mataric’s Definition:

Behavior-based robotics (BBR) bridges the fields of artificial intelligence,

engineering, and cognitive science. The behavior-based approach is a

methodology for designing autonomous agents and robots; it is a type of

intelligent agent architecture. Architectures supply structure and impose

constraints on the way robot control problems are solved. The behavior-

based methodology imposes a general, biologically inspired, bottom-up

philosophy, allowing for a certain freedom of interpretation. Its goal is to

develop methods for controlling artificial systems (usually physical robots,

but also simulated robots and other autonomous software agents) and to use

robotics to model and better understand biological systems (usually animals,

ranging from insects to humans).
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Robótica Evolutiva
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Robótica Evolutiva

“ Metodologia que usa a Computação Evolutiva 

para desenvolver robôs autônomos. A partir de 

populações aleatórias de candidatos, repetidas 

modificações são realizadas de acordo com uma 

função de avaliação até que ao menos um dos 

novos indivíduos satisfaça requisitos mínimos. ”

A robótica evolutiva pode se ocupar com o 

desenvolvimento de hardware e/ou software, ou 

seja, pode-se evoluir robôs (morfologia) e/ou 

controladores autônomos (Nolfi & Floreano, 2000).
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Robótica Evolutiva

• Computação Evolutiva:

– Requisitos do problema;

– Representação de candidatos à solução;

– Avaliação dos objetivos;

– Operadores evolutivos;
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Robótica Evolutiva

• Computação Evolutiva:
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Robótica Evolutiva

• Problema: obter um robô que execute certas tarefas;

Fenótipo:

Genótipo:
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Visão Geral do Método

Floreano, 2006



Ambientes Reais x Simulação

Paradigma apropriado 
para estudo dos 
princípios da inteligência

(Pfeifer&Scheier,1999)
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Robótica Evolutiva

• Morfologia:

– Evolução de criaturas;

– Trabalho de Karl Sims;

Vídeo com os trabalhos de Karl Sims:
https://www.karlsims.com/evolved-virtual-creatures.html
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Por que evoluir ao invés de pré-programar?

Autonomia

Aprendizagem

Conhecimento a priori

T
o
p
-
D
o
w
n

B
o
t
t
o
m
-
U
p

Pré-programado Evoluído
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Sistema de Controle:
Top-Down

evitar colisões

obstáculo perto Obstáculo longe

esquerda direita esquerda direitacentro centro

vire à 
direita

vire à 
esquerda

vire 
siga em frente
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Problemas com a Abordagem Top-Down

Dilema 
do 

Beco
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Robótica Evolutiva

• Controladores baseados em:

– Máquinas de Estado Finito;

– Equações Diferenciais;

– Redes Neurais Artificiais;

– Redes Imunológicas Artificiais;

– Sistemas Baseados em Regras / Árvores de

decisão.



66

Sistema de Controle:
Bottom-Up

• Ausência de 

conhecimento inicial;

• Mecanismos de 

aprendizagem;

• Realimentação do 

ambiente;

• Emergência de 

comportamentos;

=

Desviar de 
obstáculos

+

Capturar 
alvos

Fundamentos de cognição dinâmica

Cazangi, 2006
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Simulation Results

Rules’
Concentration

Veja 
vídeo 

anexo a
este 

material.

Cazangi, 2006
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Simulation Results

• Best network evolved:
− Reduced from 100 to 80 rules;

Cazangi, 2006
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Real Experiment Results

• Testing the evolved system:

Veja 
vídeo 

anexo a
este 

material.

Cazangi, 2006
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Tendências tecnológicas

• Veículos autônomos: 
https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-companies-
autonomous-cars-self-driving-car/

• Exoesqueletos: 
https://www.youtube.com/watch?v=PfghN4YPMbo

• Everyday robots: 
https://x.company/projects/everyday-robots

• 3D printing technology + Robotics: 
https://all3dp.com/2/3d-printed-robot-print-robots/

• Matéria inteligente: 
https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/robotics-smart-
materials-and-their-future-impact-for-humans/



EA072 – Tópico 12
Agentes Inteligentes e

Robótica Autônoma

Fernando J. Von Zuben

Laboratório de Bioinformática e
Computação Bio-inspirada
LBiC/DCA/FEEC/Unicamp

Agradecimentos: A todos os pesquisadores vinculados e 
que já mantiveram vínculo com o LBiC.

CAMPINAS – SP – BRASIL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 

COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO 

INDUSTRIAL

FACULDADE DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO
UNICAMP


