
Inteligência Coletiva 
!  Objetivo: Ao final do período, o aluno deverá ser capaz de 

compreender a metodologia de projeto de sistemas distribuídos 
baseados em técnicas de inteligência de enxame. 

!  Carga Horária: 60 horas 
« Teoria: 45 horas 
« Laboratório: 15 horas  
 

!  Número de Créditos: 4 

!   Professora: Nadia Nedjah 
 



Inteligência Coletiva: Ementa 
!  Definição 

!   Sistemas Multi-agentes 

! Estigmergia e Sistemas Auto-organizáveis 

« Flocking 

!   Inteligência de Enxame 

« Otimização por Enxame de Partículas − PSO 

« Otimização por Conjunto de Tribos − TRIBES 

« Otimização por Colônia de Formigas − ACO 

« Otimização por Colônia de Abelhas − ABC 

!  Autômatos Celulares 

!  Robótica de Enxame 
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Definição da inteligência Coletiva 
!  A inteligência coletiva é uma propriedade de sistemas 

compostos por agentes não (ou pouco) inteligentes e com 
capacidade individual limitada, capazes de apresentar 
comportamentos coletivos inteligentes; 

!   Surge do pensamento de ajuda: compartilhar, cooperar, 
colaborar, sempre visando um bem comum, para garantia da 
sobrevivência e/ou melhoria das condições de vida; 

!   É uma forma de inteligência que emerge da colaboração e 
competição entre muitos indivíduos 

!   É uma inteligência distribuída entre os indivíduos, na qual 
todo o saber está no coletivo, já que ninguém sabe tudo, porém 
todos sabem alguma coisa. 



Sistemas Multi-agentes 
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