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RESUMO 

 

Os insetos sociais são organismos vivos capazes de ajustar seu comportamento com base no 

processamento de diferentes estímulos e restrições, apresentando um amplo repertório com-

portamental. Em um nível global, os insetos apresentam comportamentos coletivos que exce-

dem as suas capacidades individuais, tais como alocação de tarefas e resolução de problemas 

da colônia. Biólogos têm investido esforços para desvendar os mecanismos que governam o 

comportamento dos insetos sociais em um nível individual e como eles contribuem para a 

emergência de um comportamento complexo no nível da colônia. Os insetos sociais têm sido 

amplamente utilizados como modelos para o melhor entendimento de diversas questões da 

biologia, principalmente relacionadas à cognição, evolução e comportamento social. Além 

disso, eles são uma rica fonte de inspiração para o desenvolvimento de sistemas computacio-

nais, especialmente para a Inteligência de Enxame, que é uma linha de pesquisa da Ciência da 

Computação que busca inspiração no comportamento social de insetos e outros animais para o 

desenvolvimento de ferramentas para a resolução de diferentes problemas. Grande parte das 

pesquisas tem dado ênfase ao estudo sobre os insetos sociais, tais como abelhas, formigas e 

cupins. Nas últimas décadas o volume de algoritmos de Inteligência de Enxame propostos na 

literatura tem aumentado consideravelmente. Porém, alguns desses algoritmos não têm segui-

do um rigor científico adequado e, em muitos casos, também não seguem princípios centrais 

da Inteligência de Enxame e acabam reproduzindo os mesmos procedimentos computacionais 

de outros algoritmos, apenas revestidos por uma metáfora diferente. Diante desse cenário, 

essa tese propõe um framework para a análise de algoritmos de Inteligência de Enxame que 

contribui para o estudo desses algoritmos de forma estruturada, tendo como arquétipo as soci-

edades de insetos. O foco é dado aos processos de tomada de decisão individual e como essas 

decisões contribuem para a capacidade de resolução de problemas apresentada pelos enxames. 

O principal objetivo do framework proposto é guiar os pesquisadores no processo de análise 

das metáforas e algoritmos da Inteligência de Enxame de forma consistente e bem fundamen-

tada, aproveitando melhor as características e habilidades sociais apresentadas pelas socieda-

des de insetos. 

 

Palavras-chave: inteligência de enxame, algoritmo bioinspirado, processamento de informa-

ção, tomada de decisão, insetos sociais 



ABSTRACT 

 

Social insects are living organisms capable of adjusting their behavior based on the processing 

of different stimuli and constraints, presenting a broad behavioral repertoire. In a colony level, 

insects exhibit collective behaviors that exceed their individual capabilities, such as task allo-

cation and colony problem solving. Biologists have invested efforts to understand the mecha-

nisms that govern the behavior of social insects at the individual level and how they contrib-

ute to the emergence of complex behaviors at the colony level. Social insects have been wide-

ly used as models for a better understanding of various biology issues, mainly related to cog-

nition, evolution and social behavior. Moreover, they are a rich source of inspiration for the 

development of computational systems, especially for Swarm Intelligence (SI). SI is an area 

of Computer Science research that takes inspiration in the social behavior of insects and other 

animals for the development of tools for solving problems. Much of the research focuses on 

the study of social insects, such as bees, ants, and termites. In the last decades the number of 

Swarm Intelligence algorithms proposed in the literature has increased considerably. Howev-

er, many of these algorithms do not follow an adequate scientific rigor and do not follow the 

principles of Swarm Intelligence, reproducing similar computational procedures of many oth-

er approaches, but by means of a different metaphor. In this scenario, the aim of this thesis is 

to propose a framework for the analysis of Swarm Intelligence algorithms that can contribute 

to a structured understanding of these algorithms. The insect societies are taken as archetypes, 

with focus on individual decision-making and how these contribute to the ability to solve 

problems. The objective of the proposed framework is to guide the researchers in the analysis 

of Swarm Intelligence metaphors and algorithms in a consistent and well-founded way, better 

encompassing the features and abilities of insects societies.  

 

Keywords: swarm intelligence, bio-inspired algorithm, information processing, decision 

making, social insects. 
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1 INTRODUÇÃO 

As sociedades de insetos, tais como formigas, algumas espécies de abelhas, vespas e 

cupins, são consideradas as sociedades não-humanas mais evoluídas (HÖLLDOBLER e 

WILSON, 2009). Em uma colônia, os insetos trabalham de forma colaborativa como uma 

unidade funcional, também conhecida como superorganismo (HÖLLDOBLER e WILSON, 

2009). Os insetos são organismos vivos complexos capazes de ajustar o seu comportamento 

com base no processamento de diferentes estímulos e restrições. Apesar da sofisticação apre-

sentada pelos insetos individualmente, um único inseto não é capaz de resolver os problemas 

da colônia (FEINERMAN e KORMAN, 2017). Em um nível coletivo, a habilidade de resol-

ver problemas emerge a partir do comportamento apresentado por cada inseto, por meio de 

um fenômeno auto-organizado (FEINERMAN e KORMAN, 2017; CAMAZINE, 

DENEUBOURG, et al., 2003; GADAU e FEWELL, 2009; PERRY, BARRON e CHITTKA, 

2017). 

Em um sistema auto-organizado, tal como uma colônia de insetos, o comportamento 

dos indivíduos depende de regras comportamentais relativamente simples para guiar suas 

ações na colônia. As interações têm um papel importante na auto-organização, uma vez que, 

na natureza, os insetos trabalham com informação limitada baseada unicamente na sua explo-

ração local e interação com outros insetos da colônia e com o ambiente onde vivem. Desta 

maneira, é difícil, ou até mesmo impossível, para um inseto obter informações sobre todo o 

sistema (informação global) (CAMAZINE, DENEUBOURG, et al., 2003; HÖLLDOBLER e 

WILSON, 2009).  

Apesar do acesso limitado à informação, insetos sociais são capazes de avaliar individu-

almente as condições do ambiente e da colônia por meio do processamento de diferentes tipos 

de informação e, assim, decidir as ações mais adequadas como resposta. No nível coletivo, ou 

nível da colônia, os insetos são capazes de resolver problemas complexos que não podem ser 

resolvidos por um único inseto, tais como ordenação, otimização de rotas e obtenção de con-

senso (FEINERMAN e KORMAN, 2017; BESHERS e FEWELL, 2001; BONABEAU, 

THERAULAZ, et al., 1997; GARNIER, GAUTRAIS e THERAULAZ, 2007). Assim, a di-

nâmica do comportamento coletivo está fundamentada em um fenômeno auto-organizado que 

aparece como um dos principais componentes responsáveis pelo amplo repertório de compor-

tamentos coletivos apresentados pelas sociedades de insetos e outros animais (GARNIER, 

GAUTRAIS e THERAULAZ, 2007; BONABEAU, THERAULAZ, et al., 1997).  
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Essas características fazem do comportamento coletivo apresentado pelos insetos soci-

ais uma rica fonte de inspiração para o desenvolvimento de sistemas computacionais 

(BOUFFANAIS, 2016; BONABEAU, DORIGO e THERAULAZ, 2000). Pesquisas biológi-

cas, especialmente da Etologia, sobre o comportamento coletivo têm contribuído para um 

melhor entendimento dos princípios que governam a dinâmica social em sistemas naturais 

(KENNEDY, BARON, et al., 2017). Por outro lado, modelos computacionais têm fornecido 

alternativas para que pesquisadores investiguem as interações entre diferentes elementos do 

sistema, tanto natural quanto artificial, para um melhor entendimento do fenômeno natural ou 

ainda para resolver problemas em diferentes áreas, tais como Engenharia e Ciência da Com-

putação. Isso é uma via de mão dupla onde tanto biólogos como cientistas da computação 

podem se beneficiar (WAYNEBRODLAND, 2015; DE CASTRO, 2007; DE CASTRO, 

XAVIER, et al., 2011). 

O interesse dos pesquisadores em entender o comportamento complexo dos insetos so-

ciais não é novo. Pesquisas têm sido apresentadas com o objetivo de desvendar as característi-

cas físicas, neuronais e hormonais dos insetos sociais e como essas características contribuem 

para a formação de padrões complexos de comportamento em um nível global (FEINERMAN 

e KORMAN, 2017; GADAU e FEWELL, 2009; LEBOEUF, BENTON e KELLER, 2013; 

GORDON, 2016). As pesquisas científicas sobre o comportamento coletivo em insetos soci-

ais representam um campo de pesquisa ativo na biologia. Os principais pontos dessas pesqui-

sas são: 1) entender como os indivíduos da colônia utilizam ou combinam diferentes tipos de 

informação (GRÜTER e LEADBEATER, 2014); e 2) entender como o comportamento indi-

vidual de um inseto influencia a tomada de decisão em um nível global, ou seja, como a habi-

lidade de resolução de problemas complexos emerge a partir dos comportamentos individuais 

(FEINERMAN e KORMAN, 2017). Além disso, os insetos sociais têm sido amplamente uti-

lizados como modelo para o entendimento do comportamento social e evolução (KENNEDY, 

BARON, et al., 2017).  

Portanto, pesquisas sobre o comportamento coletivo das sociedades de insetos têm 

chamado a atenção tanto de biólogos quanto dos cientistas da computação e são uma rica fon-

te de inspiração para o desenvolvimento de algoritmos, bem como para fornecer um melhor 

entendimento dos fenômenos biológicos que governam as habilidades fascinantes dos insetos 

sociais (BONABEAU, DORIGO e GUY, 1999).  

Do ponto de vista computacional, pesquisas têm sido direcionadas para o desenvolvi-

mento de novas abordagens inspiradas em uma série de metáforas biológicas e, especialmen-

te, para o aprimoramento das abordagens bioinspiradas existentes e suas aplicações em dife-
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rentes problemas do mundo real (YANG, DEB, et al., 2016; PARPINELLI e LOPES, 2011). 

As características e habilidades apresentadas pelos insetos sociais têm sido utilizadas como 

modelo para diversos sistemas inteligentes e são uma das principais fontes de inspiração para 

a Inteligência de Enxame (do inglês Swarm Intelligence) (BONABEAU, DORIGO e GUY, 

1999).  

A Inteligência de Enxame visa o desenvolvimento de algoritmos com inspiração no 

comportamento coletivo de insetos e outros animais sociais. Esses algoritmos são caracteriza-

dos por manipularem uma coleção estruturada de agentes com capacidade individual limitada 

interagindo e exibindo um comportamento coletivo inteligente capaz de resolver problemas 

complexos (DORIGO, BIRATTARI e STUTZLE, 2006; DE CASTRO, 2007; FOSS, 2017). 

Nas últimas décadas, muitos algoritmos bioinspirados têm sido propostos na literatura 

(HUSSAIN, SALLEH, et al., 2018). Esses algoritmos, especialmente aqueles inspirados no 

comportamento coletivo das sociedades de insetos, têm ganhado popularidade e têm sido apli-

cados para a resolução de problemas complexos de engenharia e computação em diferentes 

áreas do conhecimento. São exemplos desses algoritmos: Ant Colony Optimization (DORIGO 

e CARO, 1999), Particle Swarm Optimization (EBERHART e KENNEDY, 1995), Bee Co-

lony Optimization (TEODOROVIC e DELL’ORCO, 2005; TEODOROVIC, 2009), Cuckoo 

Search (YANG e DEB, 2009), Bat Algorithm (YANG, 2010), e Firefly Algorithm (FISTER, 

YANG e BREST, 2013). Artigos recentes de revisão que apresentam uma visão geral desses e 

outros algoritmos incluem os trabalhos de (HUSSAIN, SALLEH, et al., 2018; PARPINELLI 

e LOPES, 2011; YANG, DEB, et al., 2016).  

Atualmente, boa parte dos estudos propõe melhorias e variações desses algoritmos, bem 

como suas aplicações em diferentes problemas complexos de contextos variados. Além disso, 

parte dos estudos é direcionada para a proposição de novas metáforas biológicas e, conse-

quentemente, novos algoritmos. Assim, metáforas biológicas, tanto do comportamento dos 

insetos sociais quanto de diferentes fenômenos naturais, inspiram o desenvolvimento de no-

vos algoritmos ou novas meta-heurísticas. Nas últimas décadas a quantidade de algoritmos de 

Inteligência de Enxame tem aumentado significativamente e diversas metáforas são apresen-

tadas na literatura. Porém, em muitos casos as novas propostas não seguem um rigor científi-

co-metodológico adequado, provocando críticas e reduzindo a credibilidade da área de pes-

quisa, não somente relacionadas à Inteligência de Enxame, mas também aos algoritmos 

bioinspirados como um todo (SÖRENSEN, 2015; HUSSAIN, SALLEH, et al., 2018; 

SORENSEN, SEVAUX e GLOVER, 2015; DE CASTRO, XAVIER, et al., 2011). 
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Diversos algoritmos inspirados em diferentes espécies de insetos, animais e fenômenos 

naturais estão presentes na literatura, tais como peixes (EESA, BRIFCANI e ORMAN, 2013), 

morcegos (YANG, 2010), sapos (EUSUFF e LANSEY, 2003), gatos (CHU, TSAI e PAN, 

2006), borboletas (WANG, DEB e CUI, 2015), cupins (HEDAYATZADEH, SALMASSI, et 

al., 2010), baratas (OBAGBUWA e ADEWUMI, 2014) entre outros. A lista se estende e ou-

tras metáforas curiosas também são encontradas na literatura, tais como algoritmos inspirados 

em sociedades anárquicas (SHAYEGHI e DADASHPOUR, 2012), sociedades imperiais, abu-

tres egípcios (SUR, SHARMA e SHUKLA, 2013), gotas de água “inteligentes” (SHAH-

HOSSEINI, 2009), raízes (MERRIKH-BAYAT, 2015), nuvens (YAN e HAO, 2013) e assim 

por diante. Dentro dessa infinidade de propostas, sempre se perguntam quais contribuições 

elas de fato estão trazendo para as comunidades de pesquisa científica básica e aplicada, ou se 

muitos dos algoritmos estão basicamente reproduzindo o mesmo procedimento computacional 

independentemente da bioinspiração escolhida.  

Muitas dessas bioinspirações carregam consigo algumas questões e características co-

muns que acontecem em um nível individual promovendo fenômenos emergentes coletivos 

muito semelhantes. Mapear e explicar essas semelhanças pode contribuir para uma melhoria 

na análise dos algoritmos de Inteligência de Enxame, bem como o desenvolvimento de novos 

algoritmos que de fato contribuam para desenvolvimento da área enquanto linha de pesquisa.  

Além disso, os avanços atuais das pesquisas biológicas sobre o comportamento das socieda-

des de insetos podem contribuir para o melhor entendimento de como a computação é realiza-

da nesses sistemas naturais e são uma importante ferramenta para engenheiros e cientistas da 

computação desenvolverem abordagens computacionais e algoritmos mais eficientes e robus-

tos. Diante desse cenário, torna-se necessária a proposição de um framework analítico para os 

algoritmos de Inteligência de Enxame que possa contribuir para a análise e o desenvolvimento 

desses algoritmos de forma estruturada e seguindo os princípios fundamentais da área.  

A proposta desta pesquisa é fornecer um framework analítico para a Inteligência de En-

xame tendo como arquétipo as sociedades de insetos, com foco nos processos de tomada de 

decisão individual e como essas decisões contribuem para a capacidade de resolução de pro-

blemas complexos. O principal objetivo do framework é guiar a análise de metáforas para a 

Inteligência de Enxame de forma consistente e bem fundamentada, e contribuir com uma me-

lhor exploração das características e habilidades sociais apresentadas pelas sociedades de in-

setos.  

A análise dos algoritmos de Inteligência de Enxame com foco nos processos de tomada 

de decisão individual dos agentes destaca uma das diferenças essenciais entre as abordagens 
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baseadas em enxame e as abordagens evolutivas, que é o conceito de competição e coopera-

ção entre os agentes (ou soluções). A computação evolutiva utiliza o conceito de competição, 

onde os indivíduos competem entre si pela permanência nas próximas gerações 

(MICHALEWICZ e FOGEL, 2013). Por outro lado, os algoritmos de enxame utilizam o con-

ceito de cooperação e não há competição, ou seja, os agentes trabalham em conjunto por um 

objetivo comum (MICHALEWICZ e FOGEL, 2013). Assim, nos algoritmos de enxame, os 

agentes que representam melhores soluções guiam outros agentes para a exploração da região 

encontrada. Além disso, o foco nas características e habilidades de processamento de infor-

mação dos agentes pode fornecer novas perspectivas sobre o desenvolvimento desses algorit-

mos aproveitando melhor os aspectos individuais dos agentes, como por exemplo, o uso e 

influência da informação privada que é pouco explorada nos algoritmos de Inteligência de 

Enxame presentes na literatura. 

Considerando o cenário atual, tanto das pesquisas biológicas sobre o comportamento 

coletivo dos insetos sociais, como também das pesquisas sobre os algoritmos de Inteligência 

de Enxame, as hipóteses de pesquisas apresentadas a seguir são levantadas. 

1.1 Hipóteses de Pesquisa 

1. Os fenômenos biológicos que servem de inspiração para os algoritmos de Inteligência de 

Enxame, apesar da diversidade, apresentam uma estrutura em comum que pode ser identi-

ficada e mapeada. Assim, é possível identificar macroprocessos, ou componentes chaves, 

que compõem as metáforas biológicas e, consequentemente, os algoritmos que os utilizam 

como inspiração. 

2. É possível criar um framework de propósito geral, tanto conceitual quanto computacional, 

para descrever algoritmos de Inteligência de Enxame existentes, bem como para projetar 

novos algoritmos que sigam os princípios da Inteligência de Enxame e que aproveitem 

melhor as características apresentadas pelos insetos sociais. 

1.2 Objetivos e Contribuições 

Objetivo Geral 

Propor um framework analítico de Inteligência de Enxame com base no comportamento cole-

tivo e auto-organizado dos insetos sociais. 

Objetivos Específicos 
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Os objetivos específicos desta tese são: 

1. Apresentar um estudo sobre o comportamento coletivo e individual dos insetos soci-

ais, com foco nos processos biológicos de tomada de decisão. 

2. Apresentar uma estrutura conceitual para a tomada de decisão em insetos sociais 

composta pelos mecanismos de aquisição e processamento de informação apresen-

tados pelos insetos. 

3. Mapear os macro-processos que compõem os comportamentos coletivos apresenta-

dos pelos insetos sociais. 

4. Propor uma estrutura conceitual para o comportamento dos insetos sociais. 

5. Mapear os macro-processos e componentes-chave que compõem os algoritmos de 

Inteligência de Enxame. 

6. Propor um framework para análise de algoritmos de Inteligência de Enxame. 

7. Mostrar como o framework pode ser utilizado na análise dos algoritmos de Inteli-

gência de Enxame existentes, além de contribuir para a identificação de pontos de 

melhoria nesses algoritmos.  

Contribuições 

 A primeira etapa desta pesquisa consistiu de um extenso estudo sobre os mecanismos 

de aquisição e processamento de informação em sociedades de insetos, abordando fatores 

internos e externos que influenciam a tomada de decisão individual dos insetos e como essas 

decisões afetam a colônia em um nível global (CRUZ, MAIA, et al., 2018). A pesquisa foi 

validada pela comunidade externa e publicada no periódico System Research and Behavioral 

Science. Esse primeiro artigo traz uma importante contribuição para as pesquisas da Inteligên-

cia de Enxame apresentando uma estrutura conceitual, fundamentada nas pesquisas biológi-

cas, para os processos de aquisição e processamento de informação dos insetos sociais, bem 

como os tipos e fontes de informação que os insetos têm acesso que serão apresentadas com 

detalhes no Capítulo 2. Além deste artigo, um segundo foi publicado no periódico Evolutio-

nary Intelligence, com o objetivo de apresentar à comunidade científica uma visão sobre os 

macro-processos que compõem os algoritmos de Inteligência de Enxame. Esse artigo levanta 

uma importante reflexão sobre a análise e proposição de novos algoritmos bioinspirados e os 

caminhos que a Inteligência de Enxame tem seguido como linha de pesquisa.  

Assim, as contribuições científicas da tese estão consolidadas e validadas em dois arti-

gos publicados: 
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 Artigo “The Role of Information Acquisition and Processing in Decision Making by 

Social Insects” publicado no periódico Systems Research and Behavioral Science 

(CRUZ, MAIA, et al., 2018). 

 Artigo “A Critical Discussion into the Core of Swarm Intelligence Algorithm” pub-

licado no periódico Evolutionary Intelligence (CRUZ, MAIA e CASTRO, 2019) . 

1.3 Organização do Documento 

Este documento está organizado como se segue.  

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica da pesquisa: a Seção 2.1 apresenta os 

fundamentos da Inteligência de Enxame; a Seção 2.2 apresenta o comportamento coletivo e 

individual das sociedades de insetos na natureza, com ênfase na tomada de decisão individual 

e coletiva dos insetos sociais, bem como na capacidade de resolução de problemas da colônia 

no nível coletivo; a Seção 2.3 aborda os processos de aquisição e processamento de informa-

ção em sociedades de insetos com componentes principais para a tomada de decisão individu-

al.  

O Capítulo 3 apresenta a proposta de um framework analítico para os algoritmos de In-

teligência de Enxame inspirados no comportamento coletivo dos insetos sociais. Inicialmente 

é apresentado um framework conceitual baseado nas pesquisas biológicas apresentadas e, a 

partir dessa base biológica, é proposto um framework computacional para a análise dos algo-

ritmos.  

O Capítulo 4 apresenta uma análise de algoritmos de Inteligência de Enxame presentes 

na literatura por meio do framework proposto. Foram utilizados seis algoritmos de Inteligên-

cia de Enxame: Ant Colony Optimization (ACO), Artificial Bee Colony (ABC), Social Spider 

Optimization (SSO), Firefly Algorithm (FA), Ant Clustering Algorithm (ACA) e Particle 

Swarm Optimization (PSO). 

O Capítulo 5 apresenta considerações relacionadas a estrutura e dinâmica das metáforas 

e algoritmos de Inteligência de Enxame considerados nesta tese.  

Por fim, o Capítulo 6, apresenta as conclusões da tese e as pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica da pesquisa. Inicialmente são apresenta-

dos os fundamentos da Inteligência de Enxame; em seguida, na Seção 2.2, são apresentados 

os comportamentos coletivo e individual das sociedades de insetos na natureza, com ênfase 

nas tomadas de decisão individual e coletiva dos insetos sociais, bem como na capacidade de 

resolução de problemas da colônia no nível coletivo; e a Seção 2.3 aborda os processos de 

aquisição e processamento de informação em sociedades de insetos como componentes prin-

cipais para a tomada de decisão individual.  

2.1 Inteligência de Enxame 

A Inteligência de Enxame (do inglês Swarm Intelligence) é uma das linhas de pesquisa 

da computação inspirada na natureza e tem como objetivo descrever algoritmos e técnicas de 

resolução de problemas inspirados no comportamento coletivo e auto-organizado dos orga-

nismos sociais (DE CASTRO, 2006). Essa linha de pesquisa tem como inspiração o compor-

tamento de insetos e outros animais sociais. As inspirações mais comuns vêm do comporta-

mento coletivo de enxames de formigas, cupins, abelhas, revoadas de pássaros, cardumes de 

peixes, entre outros. A Inteligência de Enxame é caracterizada por uma coleção estruturada de 

agentes com capacidade individual limitada que interagem entre si e, em um nível global, 

apresentam comportamentos coletivos inteligentes (DORIGO, BIRATTARI e STUTZLE, 

2006; DE CASTRO, 2007).  

Inicialmente, o termo Inteligência de Enxame foi utilizado por Beni e Wang (1999), no 

contexto dos sistemas de robótica celular, para definir uma coleção de robôs autônomos, não 

sincronizados, desprovidos de inteligência, cooperando entre si para alcançar um objetivo 

global. Bonabeau, Dorigo e Theraulaz (1999) estenderam essa definição inicial para incluir 

qualquer tentativa de projetar algoritmos ou dispositivos distribuídos de solução de problemas 

inspirados no comportamento coletivo de insetos sociais e outras sociedades de animais. 

 

Definição 1: A inteligência de enxame é a linha de pesquisa da Ciência da Computa-

ção que visa desenvolver algoritmos ou dispositivos para solução de problemas com-

plexos inspirados no comportamento coletivo de insetos ou outros animais sociais 

(BONABEAU, DORIGO e THERAULAZ, 1999; DE CASTRO, 2007). 



22 

Definição 2: Um agente é qualquer indivíduo ou entidade que se distingue do ambien-

te, sendo capaz de percebê-lo, de atuar sobre ele e, ainda, de se comunicar com outros 

agentes (DE CASTRO, 2006; RUSSELL e NORVIG, 2004). 

 

Um sistema de Inteligência de Enxame consiste em uma coleção de agentes com capa-

cidade individual limitada, mas que, quando em sociedade, são capazes de apresentar compor-

tamentos coletivos inteligentes. Grande parte das pesquisas tem tido ênfase no estudo sobre os 

insetos sociais, tais como abelhas, formigas e cupins. Insetos sociais vivendo em colônia apre-

sentam um amplo repertório comportamental: eles são capazes de tomar decisões levando em 

consideração diferentes estímulos, tanto internos quanto externos, compartilhar informações e 

apresentar habilidades cognitivas que os permitem aprimorar suas decisões (GADAU e 

FEWELL, 2009). Estudos têm revelado que micro-organismos apresentam comportamento 

social complexo similar aos apresentados pelos insetos sociais e por outros animais sociais, 

incluindo comportamentos de cooperação em tarefas de forrageamento, construção, reprodu-

ção, dispersão e comunicação. Esses micro-organismos podem fornecer novos mecanismos 

para um melhor entendimento da evolução social (CRESPI, 2001). 

Assim, a Inteligência de Enxame tem como fundamento a inteligência coletiva que 

emerge a partir de grupos de agentes que apresentam comportamentos individuais relativa-

mente simples (BONABEAU, DORIGO e THERAULAZ, 1999). Na natureza, diferentes 

espécies podem apresentar comportamento de enxame, mas nem todas podem ser classifica-

das como inteligentes, o que faz com que pesquisas sejam realizadas com o objetivo de definir 

princípios básicos para o desenvolvimento de sistemas baseados em Inteligência de Enxame 

(BONABEAU, DORIGO e THERAULAZ, 1999; MILLONAS, 1993). Bonabeau, Dorigo e 

Theraulaz (1999) sugerem a auto-organização como componente fundamental para a emer-

gência do comportamento inteligente de enxame.  

A complexidade de um enxame resulta da interação entre os agentes capazes de combi-

nar e processar informações obtidas individualmente. Um Sistema de Inteligência de Enxame 

consiste em uma coleção de agentes que colaboram entre si, compartilham e processam in-

formação localmente e, por meio de um processo auto-organizado, contribuem para a emer-

gência de comportamentos coletivos e inteligentes capazes de resolver os problemas da colô-

nia que não poderiam ser resolvidos por um único agente (GADAU e FEWELL, 2009; 

BONABEAU, DORIGO e GUY, 1999).  
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Definição 3: Os princípios básicos de um enxame são: 1) conjunto de agentes que atu-

am individualmente por meio da utilização de regras locais; 2) os agentes são capazes 

de adquirir e processar informação tomando decisões adequadas ao ambiente; 3) os 

agentes colaboram entre si e contribuem para a emergência do comportamento coleti-

vo; e 4) o enxame apresenta uma dinâmica auto-organizada que depende de quatro 

componentes básicos: realimentação positiva, realimentação negativa, amplificação de 

flutuações e múltiplas interações. 

 

Diversas abordagens computacionais inspiradas em fenômenos biológicos têm sido 

apresentadas na literatura nas últimas décadas, com aplicações em diferentes contextos e dife-

rentes problemas. Dentre as metáforas utilizadas, o comportamento dos insetos sociais tem 

despertado interesse dos pesquisadores e representa uma metáfora popular na literatura para 

resolução de vários problemas (HUSSAIN, SALLEH, et al., 2018). Exemplos clássicos de 

algoritmos de Inteligência de Enxame são Ant Colony Optimization (ACO) (DORIGO e 

CARO, 1999), Particle Swarm Optimization (PSO) (EBERHART e KENNEDY, 1995) e Bee 

Colony Optimization (BCO) (TEODOROVIC e DELL’ORCO, 2005; TEODOROVIC, 2009).  

2.2 Comportamento Individual e Coletivo dos Insetos Sociais 

Recentes pesquisas mostram que os insetos sociais apresentam formas sofisticadas de 

cognição e são capazes de apresentar um vasto repertório comportamental (PERRY, 

BARRON e CHITTKA, 2017). Individualmente, os insetos sociais são capazes de tomar de-

cisões balanceando diferentes fatores, compartilhar informação e apresentar capacidades cog-

nitivas, tais como memória, que as permitem aperfeiçoar suas decisões (GADAU e FEWELL, 

2009; PERRY, BARRON e CHITTKA, 2017).  Os insetos podem ser considerados como 

pequenas máquinas elaboradas capazes de ajustar seu comportamento baseadas no processa-

mento de diferentes estímulos e restrições (GORDON, 2016). Apesar da sua sofisticação em 

nível individual, um único inseto não é capaz de resolver problemas da colônia como um to-

do.  

Em nível global, ou nível da colônia, os insetos apresentam comportamentos coletivos 

que excedem as suas capacidades individuais (FEINERMAN e KORMAN, 2017; BESHERS 

e FEWELL, 2001; BONABEAU, THERAULAZ, et al., 1997). Essa capacidade coletiva é 

resultado da auto-organização (CAMAZINE, DENEUBOURG, et al., 2003), que envolve a 

cognição individual dos insetos e seus mecanismos de comunicação, os quais permitem que 
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eles compartilhem e propaguem informação (FEINERMAN e KORMAN, 2017). As dinâmi-

cas dos comportamentos coletivo e individual dos insetos sociais estão relacionadas direta-

mente com as condições do ambiente, ou seja, a variação das condições ambientais gera mu-

danças comportamentais que visam à adaptação dos insetos e da colônia às novas condições 

do ambiente (GORDON, 2016).   

 

Definição 4: O comportamento individual dos insetos é representado pelo conjunto de 

ações executadas por esses insetos em resposta aos estímulos recebidos. 

 

Os insetos sociais são capazes de avaliar individualmente as condições do ambiente e 

tomar decisões por meio do processamento de diferentes tipos de informação. Assim, a toma-

da de decisão individual produz um comportamento que é resultante do processamento de 

diferentes tipos de informação adquiridos pelo inseto, como será detalhado na Seção 2.3. A 

interação dos insetos, tanto com outros insetos quanto com o ambiente, permite a propagação 

da informação e contribui para o surgimento do comportamento coletivo, ou comportamento 

social, a partir do qual os insetos atuam de forma colaborativa e auto-organizada, visando 

resolver os problemas da colônia que excedem as suas capacidades individuais (GARNIER, 

GAUTRAIS e THERAULAZ, 2007).  

 

Definição 5: O comportamento coletivo é a totalidade de respostas individuais relati-

vamente simples e esparsas a estímulos e que emerge a partir de processos auto-

organizados (HÖLLDOBLER e WILSON, 2009). 

 

Definição 6: A auto-organização é a emergência de comportamentos coletivos em ní-

vel global a partir das interações entre indivíduos em nível local. Os indivíduos ou uni-

dades do sistema têm comportamentos relativamente simples que são baseados pura-

mente em informação local (BONABEAU, THERAULAZ, et al., 1997). 

 

O processo auto-organizado permite o surgimento de outra habilidade importante apre-

sentada no nível da colônia, a divisão de trabalho (ROBINSON, 1992), também conhecida 

como alocação de tarefas (GORDON, 2016), na qual as interações entre os insetos e seu am-

biente contribuem para o ajuste auto-organizado das atividades realizadas na colônia de acor-

do com a necessidade social. A auto-organização e a divisão de trabalho são importantes 
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Figura 2.1. Mapa conceitual do comportamento individual e coletivo em sociedades de inse-

tos. 

 

componentes para o surgimento do vasto repertório comportamental dos insetos sociais e das 

suas habilidades de resolução dos problemas da colônia, e serão abordadas nas Seções 2.2.1 e 

2.2.2, respectivamente. A Figura 2.1 apresenta o mapa conceitual (NOVAK e CAÑAS, 2008) 

do comportamento coletivo e individual dos insetos. O mapa conceitual ilustra como os con-

ceitos apresentados neste capítulo estão relacionados.  

2.2.1 Auto-Organização em Sociedades de Insetos 

A dinâmica da colônia é fundamentada em um fenômeno conhecido como Auto-

organização (CAMAZINE, DENEUBOURG, et al., 2003), que representa um importante 

componente para o surgimento do vasto repertório de comportamentos coletivos apresentados 

por animais e insetos (GARNIER, GAUTRAIS e THERAULAZ, 2007; BONABEAU, 

THERAULAZ, et al., 1997). 
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A teoria da Auto-organização foi proposta originalmente nas áreas da química e física, e 

posteriormente estendida para os sistemas etológicos (MOUSSAID, GARNIER, et al., 2009). 

Moussaid et al. (2009, p. 472) definem um processo auto-organizado como a “emergência 

espontânea de estruturas de larga escala a partir das interações locais entre as subunidades 

do sistema”. O conceito de auto-organização é uma importante ferramenta para o melhor en-

tendimento da relação não intuitiva entre o comportamento individual e a emergência de 

comportamentos coletivos complexos em nível global (MOUSSAID, GARNIER, et al., 

2009). 

Na natureza, os insetos trabalham com informação restrita baseada unicamente na sua ex-

ploração local e na interação com outros insetos e o ambiente. Dessa forma, os mecanismos 

de aquisição de informação, como as interações, têm um importante papel no fenômeno auto-

organizado. Em um sistema auto-organizado, o comportamento dos indivíduos frequentemen-

te depende de regras comportamentais relativamente simples, sendo difícil, senão impossível, 

que um indivíduo obtenha informação sobre o sistema como um todo (informação global) 

(CAMAZINE, DENEUBOURG, et al., 2003). Bonabeau et al. (1997) apresentam quatro 

componentes básicos de um sistema auto-organizado: 

 Realimentação Positiva: amplifica a resposta a um estímulo de entrada e permite a 

construção de estruturas compartilhadas. Um exemplo de realimentação positiva é o 

reforço da trilha de feromônio que permite o recrutamento de insetos para a explora-

ção de uma nova fonte de alimento. 

 Realimentação Negativa: ao contrário da realimentação positiva, a realimentação ne-

gativa atua como um contrabalanço que amortece a resposta dada a um estímulo. São 

exemplos de realimentação negativa o abandono de fontes de alimento improdutivas 

ou competição entre fontes e alimento. 

 Amplificação das Flutuações: as flutuações são eventos aleatórios que conduzem a 

uma mudança de comportamento e são amplificadas pela ação de uma realimentação 

positiva. A aleatoriedade permite a descoberta de novas informações e a amplificação 

de uma flutuação promove a construção de estruturas; 

 Múltiplas Interações: um sistema auto-organizado requer um número mínimo de in-

terações para que o surgimento das propriedades emergentes seja possível. 

Em um nível global (colônia), o comportamento auto-organizado dos insetos resulta na emer-

gência do comportamento coletivo e, consequentemente, na habilidade de resolução de pro-

blemas complexos (GARNIER, GAUTRAIS e THERAULAZ, 2007). A Erro! Fonte de re-
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ferência não encontrada. exibe uma representação dos fenômenos de auto-organização e 

emergência em sociedades de insetos nos quais, no nível individual, os insetos interagem com 

os outros insetos da colônia e com o ambiente. Cada inseto apresenta um comportamento in-

dividual e atua localmente sem o conhecimento da colônia como um todo. O comportamento 

auto-organizado apresentado pelos insetos contribui para a emergência de um novo nível, o 

nível da colônia, no qual a colônia apresenta propriedades globais e habilidades que excedem 

a combinação das habilidades dos indivíduos (CRUZ, MAIA, et al., 2018) .  

No nível da colônia, os insetos são capazes de resolver problemas complexos que não 

podem ser resolvidos por um único inseto, tais como problemas de ordenação, obtenção de 

consenso, otimização de rotas do ninho à fonte de alimento (GARNIER, GAUTRAIS e 

THERAULAZ, 2007), gerenciamento de recursos, agrupamento de objetos, entre outros 

(SUN e ZHOU, 2013). A habilidade de resolver problemas complexos emerge a partir de um 

processo auto-organizado que envolve o processamento de informação realizado individual-

mente pelos insetos (MOUSSAID, GARNIER, et al., 2009) e é a principal inspiração para 

engenheiros e cientistas da computação. A Erro! Fonte de referência não encontrada. apre-

senta exemplos de habilidades individuais e coletivas que são observadas nas sociedades de 

insetos. 

 

 

Figura 2.2. Auto-organização e emergência em sociedades de insetos. 
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Tabela 1. Exemplos de habilidades Individuais e Coletivas apresentadas pelos insetos sociais. 

Habilidades 

Individuais 

Reconhecimento de Padrões 

Tomada de Decisão 

Comunicação 

Processamento de Informação 

Memorização 

Aprendizado 

Habilidades 

Coletivas 

(Emergentes) 

Otimização 

Ordenação 

Alocação de tarefas 

Redução de Atrasos  

Consenso 

Transporte 

Gerenciamento de recursos 

Agrupamento de objetos 

Adaptação à dinâmica do ambiente 

Forrageamento 

Tolerância a falhas 

 

2.2.2 Divisão de Trabalho em Sociedades de Insetos 

Segundo Robinson (1992), a divisão de trabalho em insetos sociais é caracterizada por 

diferentes tarefas sendo realizadas simultaneamente por grupos de indivíduos. Devido, em 

grande parte, à flexibilidade comportamental, os insetos sociais são capazes de responder às 

alterações das condições internas e externas a eles, além de ajustar o número de insetos em 

cada tarefa da colônia.  

 

Definição 7: A divisão de trabalho, também conhecida como alocação de tarefas, é um 

processo auto-organizado que consiste da variação de papéis assumidos pelos insetos, 

permitindo que diferentes atividades sejam realizadas simultaneamente por grupos de 

indivíduos especializados, de acordo com a necessidade da colônia (ROBINSON, 

1992; GORDON, 2016; BESHERS e FEWELL, 2001). 

 

A divisão de trabalho permite que os insetos apresentem comportamentos distintos ao 

longo da vida, sendo capazes de assumir vários papéis e realizar diferentes tarefas. As diferen-

tes fases da vida de um inseto são chamadas de castas (ROBINSON, 1992; BESHERS e 

FEWELL, 2001). Abelhas sociais, por exemplo, apresentam duas fases distintas e estáveis ao 

longo da vida: realização de tarefas dentro da colônia (abelhas enfermeiras) e a realização de 

tarefas fora da colônia (abelhas forrageiras) (ROBINSON, 1992; JOHNSON, 2010). Os cére-

bros das abelhas forrageiras e enfermeiras diferem em expressão de centenas a milhares de 
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genes, cerca de 40% da expressão gênica (CHARBONNEAU, BLONDER e DORNHAUS, 

2013).  

De acordo com Charbonneau et al. (2013), a divisão de trabalho pode ocorrer de duas 

maneiras distintas:  

 Polietismo Etário: os insetos alteram seu papel na colônia ao longo do tempo. É 

também conhecido como alocação de tarefas baseada na idade. O polietismo etário 

dá origem à casta etária ou temporal. 

 Polietismo Morfológico: os insetos assumem um papel de acordo com a sua estrutu-

ra corporal (polimorfismo dos indivíduos). O polietismo morfológico permite o sur-

gimento da casta física. 

Além das duas categorias apresentadas, as diferenças individuais de cada inseto em uma 

mesma casta, seja ela física ou temporal, resultam em uma divisão de tarefas mais refinada 

(ROBINSON, 1992). Os polietismos etário e morfológico representam padrões estáveis de 

variação nos papéis assumidos pelos insetos dentro da colônia, considerando uma colônia 

saudável e sob condições ambientais saudáveis. Assim sendo, a idade e a morfologia dos inse-

tos podem ser bons indicadores sobre as tarefas que os insetos normalmente assumirão. Po-

rém, a variação na execução das tarefas pode ocorrer independente das condições etárias e 

morfológicas, de forma a considerar as condições da colônia (BESHERS e FEWELL, 2001). 

Apesar das diferentes castas, a transição de insetos de uma tarefa para outra é altamente flexí-

vel. De acordo com Gordon (2016), essa transição em colônias de insetos demanda flexibili-

dade e visa ao ajuste da colônia à dinâmica do ambiente. 

Os insetos sociais apresentam um amplo repertório de trabalhos que podem ocorrer si-

multaneamente. A primeira distinção ocorre entre as tarefas reprodutivas e não reprodutivas. 

As tarefas reprodutivas são exclusivamente realizadas pela rainha e pelos machos, enquanto 

as atividades não reprodutivas são realizadas pelos demais insetos da colônia que, normal-

mente, são fêmeas estéreis comumente chamadas de insetos trabalhadores ou operárias. Os 

insetos trabalhadores são responsáveis por todas as atividades de manutenção da colônia, que 

vão desde o cuidado das larvas até a busca por um novo ninho (JOHNSON, 2010; 

HÖLLDOBLER e WILSON, 2009). A Figura 2.3 apresenta a estrutura para a divisão de tra-

balho em sociedades de insetos. 
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Figura 2.3. Divisão de trabalho em sociedades de insetos. 

 

A comunicação entre e dentro de diferentes castas é fundamental para a manutenção da 

colônia. A comunicação intercasta pode ocorrer em três contextos (GRÜTER e KELLER, 

2016): 1) comunicação entre rainhas e machos durante o acasalamento; 2) comunicação entre 

rainhas e insetos trabalhadores, o que contribui para a regulação da atividade reprodutiva; e 3) 

comunicação entre as castas de insetos trabalhadores, que regula o número de insetos reali-

zando cada tarefa, tais como, forrageamento, cuidados com as larvas, construção e defesa. 

Muitas pesquisas têm explorado a importância da comunicação intercasta para o sucesso da 

colônia e recentes avanços, principalmente na epigenética e genômica, visam a revelar como 

os sinais de feromônio são processados no cérebro do inseto e como os estímulos internos e 

externos induzem modificações comportamentais associadas às alterações de padrões da ex-

pressão gênica dos insetos (WITHERS, FAHRBACH e ROBINSON, 1993; FAHRBACH, 

2006; ROBINSON, FERNALD e CLAYTON, 2008; ZAYED e ROBINSON, 2012; YEW e 

CHUNG, 2015; KAMHI, GRONENBERG, et al., 2016). 

A divisão de trabalho em colônias de insetos ocorre de forma auto-organizada. Os inse-

tos não possuem conhecimento das condições gerais da colônia, nem tampouco quais tarefas 

precisam ser realizadas em um determinando momento. Cada inseto decide realizar uma tare-

fa ou não por meio do processamento de diferentes tipos de informação que ele obtém local-

mente. Isso levanta diversas questões que têm sido abordadas por pesquisadores, principal-

mente da etologia e entomologia (BESHERS e FEWELL, 2001): “quais são as regras com-
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portamentais que guiam as ações dos insetos em uma determinada tarefa?”, “como os insetos 

decidem qual tarefa realizar?”, “como mecanismos internos, tais como efeitos genéticos e 

hormonais, influenciam essa decisão e a execução da tarefa escolhida?”. A tomada de decisão 

individual dos insetos é o ponto central da divisão de tarefas nas colônias de insetos e será 

discutida em detalhes na Seção 2.3.  

2.3 Aquisição e Processamento de Informação em Insetos Sociais 

De forma geral, o comportamento individual dos insetos sociais é resultado das suas de-

cisões de realizar uma tarefa – escolher uma fonte de alimento (SEELEY, CAMAZINE e 

SNEYD, 1991), recrutar outros insetos (VON FRISCH, 1967), sair para forragear, entre ou-

tras. Essas decisões são cruciais para a alocação de tarefas e, consequentemente, para a manu-

tenção das atividades da colônia. Em insetos sociais, o processo de tomada de decisão é resul-

tado do processamento de um conjunto de estímulos, internos e externos, percebidos por cada 

indivíduo da colônia (BESHERS e FEWELL, 2001). Esses estímulos são, para os insetos, 

fontes de informação sobre o ambiente, a colônia e sobre as suas próprias condições internas, 

e são cruciais para a decisão de realizar uma tarefa ou não. Os insetos são capazes de proces-

sar informação balanceando uma série de estímulos internos e externos e então tomar uma 

decisão adequada (BESHERS e FEWELL, 2001; BURNS, SENDOVA-FRANKS e 

FRANKS, 2016; CZACZKES, SALMANE, et al., 2016; HEISENBERG, 1998). Em socieda-

des de insetos, a cognição individual dos insetos é resultado da combinação das suas habilida-

des individuais com o conhecimento adquirido por meio da sua rede de comunicação 

(FEINERMAN e KORMAN, 2017).  

 

Definição 8: A tomada de decisão individual é a capacidade do inseto de, individual-

mente, receber e processar diferentes tipos de informação e então tomar uma decisão, 

expressa por meio de uma ação, adequada à informação recebida (MOUSSAID, 

GARNIER, et al., 2009). 

 

Dessa forma, o processo de tomada de decisão individual é resultado da aquisição e 

processamento de informação realizados pelos insetos. Na natureza os insetos constantemente 

compartilham e processam múltiplos tipos de informação que influenciam e determinam as 

suas ações individuais (MOUSSAID, GARNIER, et al., 2009). A informação a ser processada 

é obtida por meio de um conjunto de estímulos internos e externos percebidos pelos insetos 
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que incluem aspectos cognitivos, genéticos e metabólicos, bem como as interações entre os 

insetos e entre insetos e o ambiente. No contexto dos sistemas auto-organizados, em nível 

individual o comportamento coletivo pode ser caracterizado por quatro aspectos 

(MOUSSAID, GARNIER, et al., 2009): 

1. O comportamento do indivíduo na ausência de informação;  

2. O tipo de informação adquirida pelo indivíduo em sua vizinhança;  

3. A resposta individual adequada à informação adquirida; e  

4. Como a informação é transferida para outros indivíduos da colônia.  

Considerando a sociedade de insetos, inicialmente os insetos se movem de maneira 

aleatória pelo ambiente. Enquanto os insetos realizam esse comportamento espontâneo, eles 

podem adquirir informação (informação pública) sobre sua vizinhança. Por meio do proces-

samento da informação adquirida eles produzem uma resposta que estimula ou inibe uma ação 

em particular e então ajustam o seu comportamento. As alterações comportamentais de um 

inseto em resposta à informação resultam na propagação, de abrangência local, da informação 

para outros insetos. Assim que outros insetos adquirem a informação propagada (informação 

social), eles também ajustam seu comportamento e propagam a informação. Dessa forma uma 

realimentação positiva é estabelecida para amplificar ou reforçar a resposta comportamental 

dos insetos e, eventualmente, mecanismos de realimentação negativa atuam para contrabalan-

çar os efeitos gerados (MOUSSAID, GARNIER, et al., 2009; BONABEAU, THERAULAZ, 

et al., 1997; GRÜTER e LEADBEATER, 2014). As definições de Informação Pública e So-

cial serão apresentadas de forma estruturada na próxima seção. 

Tomando como exemplo o comportamento de forrageamento, inicialmente os insetos 

exploram o ambiente em busca de novas fontes de alimento. Nesse caso, por meio da explora-

ção individual, os insetos têm acesso à informação pública disponível no ambiente. Quando 

uma fonte de alimento de qualidade é encontrada e escolhida, os insetos transmitem essas 

decisões para outros insetos por meio das interações como informação social. Ao transferir a 

informação social os insetos geram uma perturbação que funciona como um limiar para inici-

ar uma série de ações. Por meio de múltiplas interações a perturbação é amplificada por um 

reforço positivo (feedback positivo), por exemplo o reforço da trilha de feromônio realizado 

por algumas espécies de formigas e o recrutamento de abelhas por meio da dança (waggle 

dance). Esse processo é constantemente influenciado pela informação privada adquirida pelos 

insetos e que representa o conhecimento adquirido pelas experiências passadas e interações. 

Nesse contexto, a tomada de decisão realizada pelo inseto é o resultado da aquisição e 

processamento de múltiplos tipos de informação. Assim, a estrutura da tomada de decisão em 
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insetos sociais, apresentada na Figura 2.4, tem como base dois processos fundamentais 

(CRUZ, MAIA, et al., 2018): 1) Aquisição de Informação; e 2) Processamento de Informa-

ção.  

 

Figura 2.4. Estrutura da tomada de decisão em insetos sociais. 

 

Com base em pesquisas biológicas, especialmente da entomologia, o restante dessa se-

ção apresenta uma revisão dos mecanismos utilizados para a aquisição de diferentes tipos de 

informação e como essa informação é processada. Primeiramente, é apresentado o processo 

de Aquisição de Informação como sendo um estágio essencial para o processamento de in-

formação. Em seguida é apresentado o Processamento de Informação, considerando a influên-

cia dos diferentes tipos de informação no processo de tomada de decisão realizado pelos inse-

tos da colônia.  

2.3.1 Aquisição de Informação 

Como mencionado anteriormente, o processo de tomada de decisão em insetos sociais é 

influenciado por um conjunto de fatores internos e externos (BESHERS e FEWELL, 2001). 

Esses fatores, além de influenciarem a tomada de decisão individual, formam o meio pelo 

qual os insetos adquirem informação sobre as condições do ambiente e do ninho. Dessa for-

ma, os fatores internos e externos representam as fontes de informação (internas e externas, 

respectivamente) disponíveis para os insetos sociais. As fontes internas incluem os aspectos 

genéticos, neurais e hormonais, bem como o efeito das experiências passadas adquiridas por 

cada inseto ao longo da sua vida. As fontes externas de informação incluem as interações en-

tre os insetos e entre os insetos e seu ambiente. Tanto as fontes de informação internas quanto 

externas permitem a aquisição de diferentes tipos de informação. No primeiro caso, os insetos 

acessam a informação privada, no segundo caso eles acessam a informação social quando 

interagem com outros insetos (direta ou indiretamente) e a informação pública quando intera-
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gem com o ambiente ao realizar uma exploração individual. Os mecanismos de obtenção de 

informação e os tipos de informação adquirida serão apresentados nas seções seguintes. 

 

Definição 9: A aquisição de informação é o processo pelo qual os insetos adquirem di-

ferentes tipos de informação sobre o ambiente, a colônia e suas condições internas.  

 

O processo de aquisição de informação pode ser estruturado levando em consideração 

as fontes de informação internas e externas às quais os insetos têm acesso e os tipos de infor-

mação adquirida por meio de cada uma dessas fontes. 

2.3.1.1 Tipos de Informação 

Diversas pesquisas biológicas abordam os diferentes tipos de informação acessada pelos 

insetos sociais e como eles decidem qual tipo de informação utilizar em cada situação 

(GRÜTER e LEADBEATER, 2014; CZACZKES, SALMANE, et al., 2016; BURNS, 

SENDOVA-FRANKS e FRANKS, 2016). Gruter e Leadbeater (2014) classificam a informa-

ção adquirida por insetos sociais em três tipos: informação privada; informação pública; e 

informação social, conforme as definições a seguir. 

 

Definição 10: A informação privada é a informação individual baseada nas experiên-

cias passadas do indivíduo. O inseto pode adquirir a informação privada socialmente 

ou por meio da sua experiência individual.  

 

Definição 11: A informação pública é aquela adquirida por meio da exploração indi-

vidual do ambiente, disponível de forma local e acessível para os insetos que exploram 

a vizinhança. Está associada a uma busca aleatória pelo ambiente que visa a obter in-

formação mais atualizada. 

 

Definição 12: A informação social é adquirida por meio da observação ou contato 

com outros indivíduos da colônia. Em insetos, a utilização da informação social nor-

malmente está associada ao processo de recrutamento que permite a exploração das 

regiões já encontradas e avaliadas por outros insetos. 
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Geralmente, a informação privada é priorizada; porém, no longo prazo, a informação 

privada pode tornar-se desatualizada. Nesse caso os insetos podem optar pelas informações 

pública ou social. A informação pública pode ser mais atualizada, enquanto a informação so-

cial tende a ser mais confiável, uma vez que já foi validada por outros insetos. A avaliação do 

custo e benefício da escolha das informações pública, privada e social é altamente variável e 

dependente do contexto (GRÜTER e LEADBEATER, 2014). Pesquisas recentes visam ao 

entendimento de como as características individuais influenciam a tomada de decisão coletiva 

e como os insetos sociais utilizam e combinam as informações pública, privada e social. 

Czaczes et al. (2015) sugerem que as informações privada e social são complementares entre 

si. Quando essas fontes de informação são utilizadas de maneira complementar os indivíduos 

realizam uma exploração mais eficiente do seu ambiente e, consequentemente, contribuem 

para uma melhor adaptação da colônia. 

2.3.1.2 Fontes de Informação 

Na natureza, os insetos sociais acessam dois tipos de fontes de informação (CRUZ, 

MAIA, et al., 2018): 1) fontes internas; e 2) fontes externas. A estrutura das fontes de infor-

mação acessadas por insetos sociais é apresentada na Figura 2.5 e detalhada nas seções se-

guintes. 

Fontes externas e internas são definidas a partir da perspectiva do inseto, ou seja, o ter-

mo interno está relacionado aos aspectos internos do inseto e o termo externo é relacionado ao 

ambiente externo ao inseto. A Figura 2.6 apresenta as fontes de informação internas e exter-

nas sob a perspectiva do inseto, representado pelos círculos cinza. As interações entre insetos 

e entre insetos e o seu ambiente são detalhadas na Seção 2.3.1.2.1 e as fontes de informação 

internas, na Seção 2.3.1.2.2. 
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Figura 2.5. Taxonomia para as fontes de informação internas e externas acessadas pelos insetos sociais 

(CRUZ, MAIA, et al., 2018). 

 

 

 

 
Figura 2.6. Fontes de informação internas e externas em sociedades de insetos (CRUZ, MAIA, et al., 

2018). 
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2.3.1.2.1 Fontes Externas 

Na natureza as interações representam o principal canal de comunicação entre os insetos 

de uma colônia e entre eles e o ambiente onde vivem. A comunicação por meio das interações 

permite que os insetos adquiram informação sobre as condições do ambiente e da colônia e 

influenciam diretamente a tomada de decisão dos insetos. Dessa forma, as fontes externas de 

informação consistem nas interações que ocorrem entre os insetos e entre eles e o ambiente. 

As interações permitem que os insetos compartilhem e obtenham informação sobre as condi-

ções do ambiente e da colônia. As regras que especificam as interações são baseadas pura-

mente na informação local, sem qualquer informação sobre a colônia como um todo 

(BONABEAU, 1998).  

Em uma sociedade de insetos os indivíduos da colônia podem interagir entre si e com o 

ambiente onde vivem. No primeiro caso, os insetos podem interagir com outros insetos da 

colônia de forma direta ou indireta (MOUSSAID, GARNIER, et al., 2009), conforme apre-

sentado na Figura 2.5. Interações diretas são aquelas em que nenhuma modificação no ambi-

ente é necessária e são restritas a uma determinada vizinhança. A informação compartilhada 

por meio das interações diretas pode ser de diferentes tipos, tais como contato físico, visual ou 

sinais acústicos. Assim, interações diretas ocorrem quando os insetos se comunicam com ou-

tros insetos sem a mediação do meio ambiente, por exemplo, ao se comunicarem por meio do 

contato físico das antenas, compartilhamento de fluídos e a dança (waggle dance) das abelhas. 

Por outro lado, interações indiretas são mediadas pelo ambiente, ou seja, os indivíduos modi-

ficam o ambiente e os outros insetos identificam essas mudanças, assumindo comportamentos 

específicos como resposta. Esse processo de comunicação mediada pelo ambiente é conheci-

do como estigmergia (THERAULAZ e BONABEAU, 1999; DE CASTRO, 2007).  

As interações diretas e indiretas entre os insetos da colônia permitem que eles adquiram 

informação social e transfiram uma variedade de mensagens olfatórias, táteis, visuais, vibra-

cionais, entre outras. A transmissão de mensagens entre os insetos pode ser do tipo um-para-

um ou um-para-muitos, ou ainda por meio de modificações no ambiente. Assim, as interações 

entre insetos podem ser subdivididas em (FEINERMAN e KORMAN, 2017): 1) interações 

dependentes de contato (contact-dependent); 2) interações de longo alcance (long-range ou 

“multicast”); ou 3) comunicação por estigmergia (stigmergy). Conforme apresentado na Figu-

ra 2.5, as duas primeiras são interações diretas e a comunicação estigmérgica é uma interação 

indireta.  

As interações dependentes de contato necessitam de contato físico direto entre os inse-

tos e são locais, tanto no espaço quanto no tempo. Exemplos de interações dependentes de 
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contato são a troca de fluídos ou comida (trofalaxia) e antenação (troca de informação por 

meio do contato físico das antenas). As interações dependentes de contato têm um importante 

papel na regulação do fluxo de insetos atuando em cada atividade da colônia (BOUCHEBTI, 

FERRERE, et al., 2015; DUSSUTOUR, BESHERS, et al., 2009; FARJI-BRENER, 

AMADOR-VARGAS, et al., 2010): por exemplo, em algumas espécies de formigas, as inte-

rações por meio do contato das antenas permitem a regulação do fluxo de insetos que saem 

para forragear e o fluxo de insetos que retornam ao ninho evitando o congestionamento do 

tráfego na trilha de feromônio (BOUCHEBTI, FERRERE, et al., 2015; DUSSUTOUR, 

BESHERS, et al., 2009). 

A comunicação de longo alcance consiste de interações diretas entre insetos que não ne-

cessitam do contato físico. Nesse tipo de interação as mensagens são transmitidas para vários 

insetos em uma vizinhança ao mesmo tempo, de forma que essas interações são consideradas 

locais no tempo, mas não no espaço. Exemplos de comunicação de longo alcance são os sinais 

de alarme utilizando feromônio (NORMAN, BUTTERFIELD, et al., 2017) e os sinais acústi-

cos e vibracionais transmitidos por meio da dança (waggle dance) (KIRCHNER, 1993).  

Finalmente, na comunicação estigmérgica interações indiretas são estabelecidas por 

meio de sinais químicos (feromônio) (YEW e CHUNG, 2015) e os insetos interagem com 

outros insetos por meio de pequenas modificações nas regiões do ambiente ou ninho 

(CAMAZINE, DENEUBOURG, et al., 2003). Assim, essas pequenas modificações no ambi-

ente possibilitam a comunicação do inseto com seus companheiros da colônia, bem como a 

propagação da informação (CAMAZINE, DENEUBOURG, et al., 2003). As interações es-

tigmérgicas são fundamentais em situações nas quais muitos insetos colaboram na construção 

de estruturas compartilhadas, como, por exemplo, a trilha de feromônio construída por algu-

mas espécies de formigas (CZACZKES, GRÜTER e RATNIEKS, 2015) e a construção do 

formato hexagonal da colmeia das abelhas (NAZZI, 2016).  

Além disso, outra possibilidade de interação ocorre entre os insetos e o ambiente onde 

vivem, por exemplo, quando um inseto explora o ambiente em busca de novas fontes de ali-

mento ou locais para o ninho. Nesse caso, diferentemente da comunicação por estigmergia, os 

insetos interagem diretamente com o ambiente explorando regiões que podem não ter sido 

exploradas por outros insetos, visando à busca e obtenção de novas informações. Na comuni-

cação por estigmergia (interação indireta) os insetos têm acesso à informação social comparti-

lhada por outros insetos da colônia; porém, ao interagirem diretamente com o ambiente, os 

insetos adquirem informação pública, ou seja, aquela disponível no ambiente (GRÜTER e 

KELLER, 2016; GRÜTER e LEADBEATER, 2014). 
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 As interações, portanto, permitem que a informação seja propagada para os indivíduos 

da colônia, gerando o fluxo de informação representado na Figura 2.7. As linhas sólidas re-

presentam a informação adquirida diretamente, originada tanto por outros insetos, quanto pelo 

ambiente. As linhas pontilhadas representam a informação adquirida indiretamente, ou seja, 

por intermédio do ambiente (CRUZ, MAIA, et al., 2018). 

 

 

Figura 2.7. Fluxo de informação e resposta comportamental em sociedades de insetos. Linhas sólidas 

representam a informação originada no ambiente ou em outros insetos de forma direta, enquanto as 

linhas pontilhadas representam a informação advinda de outro(s) inseto(s) por intermédio do ambiente 

(CRUZ, MAIA, et al., 2018). 

 

Conforme apresentado na Figura 2.7, a informação flui diretamente do ambiente para os 

insetos ou pode fluir entre os insetos de forma direta ou por intermédio do ambiente. Em re-

sumo, um inseto pode receber informação de diferentes fontes de forma direta ou indireta. 

Nesse contexto, três tipos de interação são possíveis: interação direta entre os insetos; intera-

ção entre insetos e o ambiente; e interação entre insetos mediada pelo ambiente. A informação 

social é adquirida por meio das interações diretas e indiretas entre insetos, que contribuem 

para a amplificação das flutuações e reforço de uma determinada ação (realimentação positi-

va). Por outro lado, a informação pública é acessada por meio da interação entre os insetos e o 

ambiente, que pode ser representada pela exploração individual do ambiente. A informação 

pública contribui para a descoberta e acesso a informação nova ou mais atualizada. A Tabela 

2 apresenta exemplos de diferentes interações e suas principais características.  
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Tabela 2. Exemplos de interações em sociedades de insetos. 

Ação Inseto 
Agentes  

Envolvidos na Interação 

Tipos de  

Interação 

Tipos de 

Informação 

Transmitida 

Tarefa  

Associada 

Transmissão de infor-

mação pela dança 
Abelhas Inseto-Inseto 

Direta 

Longo alcance 
Social 

Forrageamento  

(recrutamento) 

Construção da trilha de 

feromônio 
Formigas Inseto-Ambiente-Inseto 

Indireta 

Estigmergia 
Social 

Forrageamento  

(recrutamento) 

Contato Físico Formigas Inseto-Inseto 
Direta 

Dependente de Contato 
Social 

Alocação de Tarefas e 

Forrageamento 

Atração de parceiros por 

meio da dança 
Abelhas Machos-Rainha 

Direta 

Longo alcance 
Social Acasalamento 

Exploração individual Abelhas e Formigas Inseto-Ambiente Direta com o ambiente Pública 
Forrageamento  

(busca) 

Retorno ao ninho Abelhas e Formigas Inseto-Ambiente 

Direta com o ambiente e 

utilização da informação 

privada 

Pública e Privada Orientação 

Sinais de alarme Abelhas e Formigas Inseto-Inseto 
Direta 

Longo alcance 
Social Proteção 

Avaliação e escolha de 

fonte de alimento 
Abelhas e Formigas Inseto-Ambiente 

Direta com o ambiente e 

utilização da informação 

privada 

Pública e Privada Forrageamento  

Avaliação e escolha do 

local para o ninho 

Abelhas, Cupins e 

Formigas 
Inseto-Ambiente 

Direta com o ambiente e 

utilização da informação 

privada 

Pública e Privada Busca por Novo Ninho  

Trofalaxia Cupins e abelhas Inseto-Inseto 
Direta 

Dependente de Contato 
Social 

Alocação de Tarefas e 

Comunicação 
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2.3.1.2.2 Fontes Internas 

Os mecanismos fisiológicos e genéticos pelos quais os comportamentos individuais dos 

insetos sociais são estabelecidos ainda não são muito bem entendidos pelos pesquisadores; 

porém, nas últimas décadas muitos esforços têm sido feitos para decifrar as bases da organi-

zação social em um nível molecular. Diversas pesquisas, especialmente da neurobiologia, 

comprovam que as ações realizadas por insetos também são influenciadas por aspectos neuro-

nais, fisiológicos e genéticos, específicos de cada indivíduo da colônia (LEBOEUF, 

BENTON e KELLER, 2013). Esses aspectos internos são uma rica fonte de informação para 

os insetos e são cruciais no comportamento apresentado pelo indivíduo, além de impactarem 

diretamente no processo de tomada de decisão individual. Assim, as fontes de informação 

internas são representadas pelos aspectos internos de cada inseto que podem ser classificados 

em (CRUZ, MAIA, et al., 2018): 

 Estrutura Neuronal e Cognitiva: A estrutura do cérebro dos insetos associada à in-

tegração sensorial e ao aprendizado é conhecida como mushroom bodies 

(HEISENBERG, 1998). Um estudo sobre a plasticidade neuronal e divisão de traba-

lho apresentado por Wintter, Fahrbach e Robinson (1993) mostra que, em insetos 

que voam, como abelhas, por exemplo, essa estrutura pode sofrer uma reorganiza-

ção anatômica, o que permite a plasticidade mesmo em insetos adultos, e que per-

turbações nessa região do cérebro podem interromper ou atrapalhar a formação da 

memória em insetos. Com base em resultados experimentais os autores afirmam 

ainda que a alocação de tarefas em colônias de abelhas adultas está associada a alte-

rações substanciais em certas partes do cérebro, incluindo os mushroom bodies 

(WITHERS, FAHRBACH e ROBINSON, 1993; FAHRBACH, 2006). Recentemen-

te, diversas pesquisas têm contribuído para um melhor entendimento das bases neu-

rológicas e cognitivas do comportamento social complexo apresentado pelos inse-

tos, como, por exemplo, a alocação de tarefas (KAMHI, GRONENBERG, et al., 

2016). 

 Estrutura Fisiológica: Pesquisas sobre a fisiologia dos insetos sociais têm mostrado 

que a determinação das castas e a escolha dos insetos sobre qual decisão tomar são 

diretamente influenciadas pelos seus níveis hormonais. Experimentos da literatura 

provam que os hormônios são relacionados às diversas atividades da colônia e que 

diferentes hormônios influenciam a tomada de decisão em insetos. Diferentes níveis 

do juvenile hormone (JH) podem determinar o desenvolvimento de uma larva para 
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se tornar uma rainha, além de influenciar as decisões dos insetos, tais como, deixar 

de cuidar das larvas e iniciar o forrageamento, entre outras (LEBOEUF, BENTON e 

KELLER, 2013; LIANG, NGUYEN, et al., 2012), enquanto diferentes níveis de 

glutamato e octapamina podem influenciar a busca por novidades, ou seja, a busca 

por informação mais atualizada. Por outro lado, níveis de dopamina podem inibir a 

busca por novas informações e funcionam como um reforço para a execução de uma 

tarefa (LIANG, NGUYEN, et al., 2012).   

 Aspectos Genéticos: O comportamento social dos insetos é influenciado por sua 

carga genética. Genes associados ao comportamento social estão presentes também 

em espécies primitivas de insetos. Os aspectos genéticos contribuem para a organi-

zação e funcionamento dos aspectos neurais que influenciam a expressão de com-

portamentos pelos insetos. Assim, a carga genética dos insetos sociais tem uma in-

fluência indireta no comportamento e, consequentemente, no seu processo de toma-

da de decisão individual (LEONHARDT, MENZEL, et al., 2016; ROBINSON, 

FERNALD e CLAYTON, 2008).  

 

 

Figura 2.8. Fatores internos que compõem a tomada de decisão individual em insetos sociais. 

 

Esses aspectos que compõem a estrutura interna do inseto estão intrinsicamente relacio-

nados. A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta o fluxo de informação e a 

estrutura interna dos insetos considerando seus aspectos genéticos, fisiológicos, neuronais e 

cognitivos. Alguns genes que sustentam o processo fisiológico e neuronal também podem 

influenciar os aspectos comportamentais dos insetos sociais. A relação entre os aspectos gené-

ticos, fisiológicos e neuronais e como eles influenciam o comportamento dos insetos é uma 

questão importante da biologia, mais especificamente das pesquisas relacionadas à sociogêne-
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se (MIKHEYEV e LINKSVAYER, 2015; ROBINSON, FERNALD e CLAYTON, 2008; 

AMDAM, CSONDES, et al., 2006; WOODARD, FISCHMAN, et al., 2011; KAMHI, 

GRONENBERG, et al., 2016).  

2.3.2 Processamento de Informação 

Segundo Bouffanais (2016), a adaptação, a tomada de decisão coletiva e o aprendizado 

são formas equivalentes de processamento de informação ou computação. O processamento 

de informação em sistemas naturais pode ser representado pela tomada de decisão realizada 

pelas unidades do sistema (XAVIER e CASTRO, 2013). Sob a perspectiva da tomada de de-

cisão os insetos são unidades autônomas de processamento de informação capazes de armaze-

nar e processar informação, assim como dar uma resposta adequada. Assim, a tomada de deci-

são em insetos sociais é o resultado do processamento de informação, ou computação, reali-

zado pelos insetos. Nesse contexto, um enxame é definido como um sistema de processamen-

to de informação distribuído que se adapta à dinâmica do ambiente (BONABEAU, DORIGO 

e THERAULAZ, 1999; BOUFFANAIS, 2016).  

 

Definição 13: O processamento de informação é o processamento (ou computação) de 

diferentes estímulos de entrada com o objetivo de fornecer uma resposta adequada ao 

sistema. É um conceito essencial para o processo de tomada de decisão 

(BOUFFANAIS, 2016; MOUSSAID, GARNIER, et al., 2009). 

 

Como discutido anteriormente, os insetos adquirem múltiplos tipos de informação, in-

cluindo estímulos sensoriais. Esses diferentes tipos de informação são a entrada para o siste-

ma, e a saída, resultante do processamento de informação, é dada em forma de uma ação exe-

cutada pelo inseto. Assim, a tomada de decisão é realizada por meio do processamento de 

múltiplos tipos de informação. A habilidade de adquirir e processar informação permite que 

os insetos avaliem os estímulos recebidos e tomem a decisão mais adequada à dinâmica do 

ambiente e manutenção da colônia, que é expressa por meio de uma ação, conforme apresen-

tado na Figura 2.9. 
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Figura 2.9. Processo de tomada de decisão em insetos sociais como resultado da aquisição e proces-

samento de informação (CRUZ, MAIA, et al., 2018). 

 

Diversas pesquisas biológicas abordam a maneira pela qual os insetos acessam e adqui-

rem informações sobre as condições do ambiente, ninho e outros insetos e como essas infor-

mações adquiridas influenciam o comportamento e as decisões individuais dos insetos 

(BURNS, SENDOVA-FRANKS e FRANKS, 2016; CZACZKES, SALMANE, et al., 2016; 

GRÜTER e LEADBEATER, 2014). Nesse caso, um inseto é uma unidade de processamento 

de informação que recebe ou percebe estímulos (informação) a partir de fontes internas e ex-

ternas. No processo de aquisição de informação, apresentado anteriormente, os insetos têm 

acesso à informação pública, privada e social. A informação adquirida por meio das intera-

ções permite que os insetos avaliem as condições do ninho e do ambiente, além de permitir 

que os insetos escolham uma resposta adequada à dinâmica do ambiente e necessidades da 

colônia.  

Em um sistema natural o ambiente é tudo aquilo que ele utiliza e influencia. O ambiente 

está em constante mudança e o comportamento coletivo deve se ajustar às novas condições. O 

comportamento coletivo está diretamente associado à dinâmica de um ambiente e é represen-

tado pela saída produzida pelo algoritmo. Nos sistemas naturais, diferentes algoritmos podem 

produzir uma mesma saída, conforme propõe Gordon (2016). Por exemplo, o comportamento 

coletivo de forrageamento em insetos sociais, de maneira geral, apresenta uma estrutura seme-

lhante. Todas as espécies são capazes de buscar e encontrar uma fonte de alimento produtiva, 

mas a forma como atuam varia de acordo com as condições ambientais e suas próprias carac-

terísticas. Gordon (2016) apresenta um estudo sobre a influência dessas condições no compor-

tamento coletivo. Algumas espécies de formigas coletam alimentos que estão disponíveis no 

ambiente de forma abundante, porém distribuídas irregularmente, formando pequenos aglo-

merados em curtos espaços de tempo, por exemplo, um piquenique. Nesse caso, as formigas 

utilizam uma estratégia de recrutamento por meio da trilha de feromônio que inclui a transfe-

rência de informações espaciais para outros insetos e contribui para a rápida exploração da 

fonte de alimento encontrada. Por outro lado, nos casos de espécies de formigas que vivem 

em ambientes onde o alimento é distribuído de forma esparsa e por longos períodos de tempo 
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não há a formação de trilha de feromônio. Nesse caso, o recrutamento é realizado por meio do 

contato físico das antenas das formigas que retornam ao ninho com alimento com as daquelas 

que aguardam para iniciar o forrageamento (GORDON, 2016). 

Gordon (2016) define o comportamento coletivo como o resultado da rede de interações 

locais e utiliza uma perspectiva computacional para argumentar sobre a evolução do compor-

tamento coletivo apresentado pelos insetos. De acordo com essa perspectiva, o comportamen-

to coletivo é um fenótipo que evolui de forma a se adaptar à dinâmica de um ambiente em 

particular e apresenta três fatores importantes para a relação entre o ambiente e o comporta-

mento coletivo dos insetos:  

1. Custo de operação: define o custo de cada operação, ou seja, a energia gasta pelo 

inseto para realizar uma tarefa específica sobre um conjunto de restrições do ambi-

ente;  

2. Estabilidade: indica o quão estável é o ambiente; e  

3. Distribuição de recursos: indica o grau de uniformidade e concentração dos recur-

sos disponíveis.  

Assim, após adquirir informação por meio de fontes internas e externas, um inseto é ca-

paz de avaliar as condições ambientais, distribuição de recursos e custos das operações, bem 

como tomar uma decisão dando uma reposta adequada aos estímulos recebidos. A Figura 2.10 

fornece uma representação da tomada de decisão em insetos sociais como resultado da aquisi-

ção e processamento de diferentes tipos de informação, baseada nas pesquisas biológicas 

apresentadas neste capítulo.  

Inicialmente, no processo de aquisição de informação, os insetos sociais obtêm informação 

sobre o ambiente e necessidades da colônia por meio de fontes de informação internas e ex-

ternas. Fontes externas são representadas por interações diretas e indiretas com outros insetos 

por meio das quais os insetos obtêm informação social, e interações com o ambiente, que 

permitem aos insetos adquirem a informação pública por meio da exploração. As fontes de 

informação internas são representadas pelo próprio estado interno no indivíduo, ou seja, um 

conjunto de influência neural, metabólica e genética, além da influência das experiências pas-

sadas e aprendizado do inseto. As fontes internas fornecem aos insetos a informação privada. 

Por meio do processamento desses três tipos de informação os insetos são capazes de analisar 

as condições do ambiente e tomar uma decisão adequada, que é expressa em uma ação execu-

tada (CRUZ, MAIA, et al., 2018) 

 



46 

 

Figura 2.10. Aquisição e processamento de informação em colônias de insetos sociais (CRUZ, MAIA, 

et al., 2018) 

 

Diversas pesquisas têm sido feitas com o objetivo de revelar de forma precisa os meca-

nismos utilizados pelos insetos na tomada de decisão, ou seja, como os insetos processam a 

informação recebida e são capazes de tomar uma decisão relacionada a uma ação ou tarefa 

específica (BESHERS e FEWELL, 2001; MARSHALL, BOGACZ, et al., 2009; 

MOSQUEIRO e HUERTA, 2014; BARRON, GURNEY, et al., 2015). A tomada de decisão é 

um processo central no cérebro e responsável pelo amplo repertório de habilidades apresenta-

das pelos insetos, tais como identificação de objetos e cenários, escolha de uma opção dentre 

várias alternativas, além de decidir como e quando realizar uma ação ou reagir a diferentes 

estímulos. O cérebro dos insetos processa os estímulos de entradas obtidos por meio dos ór-

gãos sensoriais e dão uma saída comportamental adequada, conforme ilustrado na Figura 

2.11. 
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Figura 2.11. Tomada de decisão em colônias de insetos sociais (CRUZ, MAIA, et al., 2018). 
 

O processamento de informação depende de dois processos importantes (MOSQUEIRO 

e HUERTA, 2014) : a predição das condições ambientais e sua variação (regressão); e o reco-

nhecimento de padrões para distinguir situações e selecionar a melhor resposta (classificação). 

O processamento de informação e, consequentemente, a tomada de decisão ocorre no cérebro 

do inseto. Muitos estudos apontam para uma região específica do cérebro, chamada de 

mushroom body (HEISENBERG, 1998), como sendo a principal responsável pelo processo de 

tomada de decisão em insetos sociais, bem como suas habilidades de aprendizado e cognição 

(MENZEL, 2012; MOSQUEIRO e HUERTA, 2014). O entendimento sobre como o aprendi-

zado e a tomada de decisão ocorre no cérebro dos insetos é um passo importante para desven-

dar os princípios do processamento de informação no cérebro. Esforços têm sido investidos 

visando a um melhor entendimento sobre como o cérebro dos insetos processa os diferentes 

estímulos recebidos, especialmente os estímulos visuais e olfatórios (BESHERS e FEWELL, 

2001; MARSHALL, BOGACZ, et al., 2009; CHITTKA e SKORUPSKI, 2011; 

MOSQUEIRO e HUERTA, 2014; BARRON, GURNEY, et al., 2015). 
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3 UM FRAMEWORK ANALÍTICO PARA A INTELIGÊNCIA DE EN-

XAME 

Os modelos computacionais fornecem aos pesquisadores uma forma de investigar as inte-

rações que ocorrem entre diferentes elementos de um sistema, seja ele natural ou artificial 

(WAYNEBRODLAND, 2015). Modelos matemáticos e computacionais de fenômenos natu-

rais são apresentados como uma ferramenta para um melhor entendimento dos fenômenos 

naturais ou para a resolução de problemas do mundo real (DE CASTRO, XAVIER, et al., 

2011). Este capítulo propõe um framework desenvolvido sob uma perspectiva biológica para 

descrever o comportamento coletivo em insetos sociais tendo como base a fundamentação 

teórica apresentada no capítulo anterior e um framework computacional para análise de algo-

ritmos de Inteligência de Enxame. 

A fundamentação biológica é um passo crucial para o desenvolvimento de abordagens 

consistentes de Inteligência de Enxame. A definição de uma estrutura conceitual fundamenta-

da nas pesquisas científicas da biologia é a base para o desenvolvimento do framework com-

putacional proposto na tese, conforme apresentado na Figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1. Framework biológico como base para o desenvolvimento de um framework computacio-

nal. 

 

3.1 O Framework a partir de uma Perspectiva Biológica 

O desenvolvimento do framework sob a perspectiva biológica visa contribuir para um 

melhor entendimento dos processos e componentes das sociedades de insetos, com foco nos 

processos de tomada de decisão individual e como a resolução de problemas complexos 

emerge em um nível global. 

Há muitas motivações para se utilizar os insetos sociais como inspiração no desenvol-

vimento de algoritmos de Inteligência de Enxame. As sociedades de insetos apresentam diver-

sas características, tanto sob a perspectiva do indivíduo quanto da sociedade, que são impor-

tantes do ponto de vista computacional. Dentre elas podemos destacar: reconhecimento de 

padrões, controle autônomo e descentralizado, paralelismo e distributividade, alocação de 
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tarefas, auto-organização, robustez, diferentes níveis de organização, adaptação à dinâmica do 

ambiente, aprendizado e memória, tolerância a falhas e detecção de anomalias 

(HÖLLDOBLER e WILSON, 2009; BONABEAU, 1998; BONABEAU, DORIGO e GUY, 

1999; GORDON, 2016; DE CASTRO, 2007). Além disso, os insetos sociais têm sido ampla-

mente utilizados como modelo para o entendimento do comportamento social e evolução, e 

muitas das características e habilidades apresentadas pelos insetos podem ser mapeadas para 

diferentes organismos sociais (KENNEDY, BARON, et al., 2017; CRESPI, 2001).  

O comportamento coletivo apresentado pelos insetos e outros organismos sociais pode 

ser descrito por meio de uma perspectiva computacional. Nesse contexto, o comportamento 

coletivo é definido como um sistema de processamento de informação distribuído, que pro-

cessa informação e se adapta às condições ambientais (BOUFFANAIS, 2016).  O comporta-

mento coletivo apresentado pelos insetos sociais emerge a partir das tomadas de decisão indi-

viduais dos insetos e suas interações com outros insetos e com o ambiente. A partir de uma 

perspectiva computacional, os insetos podem ser vistos como unidades que processam infor-

mação e respondem aos estímulos recebidos, se adaptando às alterações do ambiente. 

Assim, o comportamento apresentado pelas sociedades de insetos pode ser descrito em 

dois níveis, como apresentado na Figura 3.2: o nível do indivíduo (ou local) e o nível da colô-

nia (ou global). Do ponto de vista biológico o framework apresenta a estrutura descrita na 

Figura 3.2. 

 O nível do indivíduo consiste, basicamente, das características e habilidades individuais 

apresentadas por cada inseto, bem como da dinâmica do comportamento desses insetos no 

ambiente onde vivem. Desta forma, o nível individual é composto por: 

 Mecanismos de Tomada de Decisão Individual: definem como os insetos adqui-

rem e processam diferentes tipos de informação, retornando uma ação adequada. A 

tomada de decisão envolve os processos de aquisição de informação, bem como os 

tipos e fontes de informação acessíveis aos insetos, e o processamento dessa infor-

mação, conforme detalhado na Seção 2.3. 

 Dinâmica dos Insetos na Colônia: define a dinâmica do comportamento dos inse-

tos dentro da colônia. A dinâmica do inseto é composta por um conjunto de regras 

comportamentais (ou regras de decisão) que guiam o comportamento do inseto em 

cada tarefa da colônia, podendo ser um conjunto de simples decisões binárias ou de-

cisões complexas envolvendo diferentes estímulos e restrições (HÖLLDOBLER e 

WILSON, 2009). 
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Figura 3.2. Estrutura conceitual do comportamento apresentado pelas sociedades de insetos. 

 

 

O nível da colônia emerge a partir do nível individual, por meio de um processo auto-

organizado e descreve as características apresentadas pela colônia, tais como componentes do 

processo auto-organizado, alocação de tarefas que resultam na capacidade da colônia de reso-

lução de problemas complexos que não podem ser resolvidos por um único inseto. O nível da 

colônia representa, basicamente, a tomada de decisão coletiva e é composto por: 

 Auto-organização: um processo auto-organizado é resultado de um conjunto de 

componentes básicos, que são a realimentação positiva e negativa, a amplificação 

das flutuações e múltiplas interações, apresentados em mais detalhes na Seção 2.2.1. 

 Divisão de Trabalho: Diferentes tarefas da colônia são realizadas simultaneamente 

por um grupo de insetos com características específicas (castas). A alternância fle-

xível de papéis ocorre de acordo com a necessidade da colônia. A divisão de traba-

lho em colônias de insetos foi apresentada em detalhes na Seção 2.2.2. 

3.2 O Framework a partir de uma Perspectiva Computacional 

Essa estrutura conceitual embasada nas pesquisas biológicas apresentada na Seção 3.1 

fornece a base para a construção de um framework computacional para o estudo de algoritmos 

de Inteligência de Enxame e contribui para um melhor entendimento dos processos e compo-

nentes das sociedades de insetos sociais, com foco nos processos de tomada de decisão indi-

vidual e emergência do comportamento complexo em um nível global.  
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Figura 3.3. Estrutura do framework computacional para análise e síntese de algoritmos de Inteligência 

de Enxame. 

 

Tendo como base a estrutura conceitual biológica apresentada na seção anterior, e deta-

lhada no Capítulo 2, o objetivo desta seção é propor um framework computacional para a aná-

lise de algoritmos de Inteligência de Enxame. O framework é composto por três grandes blo-

cos, apresentados na Figura 3.3: Metáfora, Algoritmo e Problema.  

 Características da Metáfora: o comportamento apresentado pelos insetos sociais 

utilizado como inspiração para a metáfora deve estar de acordo com os princípios da 

Inteligência de Enxame. Aqui definimos essas características fundamentadas na es-

trutura conceitual biológica apresentada na Seção 3.1, descrevendo seus componen-

tes estruturantes e a dinâmica. Os componentes estruturantes descrevem a estrutura 

da colônia e dos insetos que a compõem, os mecanismos de tomada de decisão indi-

vidual que envolvem os mecanismos de aquisição e processamento de informação, 

bem como a descrição dos tipos de informação acessadas pelos insetos e suas res-

pectivas fontes. A dinâmica, por sua vez, descreve o conjunto (e sequência) de ações 

realizadas pelos insetos em uma tarefa específica que resulta no comportamento in-

dividual e coletivo. 

 Características do Algoritmo: definição das características gerais e componentes 

do algoritmo baseados na metáfora. Assim como a metáfora, aqui também descre-

vemos o algoritmo em termos dos seus componentes estruturantes e da sua dinâmi-

ca. 
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 Características do Problema: definem três componentes básicos para qualquer al-

goritmo que visa a resolução de problemas, conforme proposto por Michalewicz e 

Fogel (2013): a representação do problema onde o algoritmo será aplicado; o objeti-

vo que se deseja alcançar e a função de avaliação que expressa a qualidade das solu-

ções encontradas. Essas características são definidas com base unicamente no pro-

blema, independentemente do algoritmo ou técnica que será utilizada. 

O framework biológico é a base para a construção do framework computacional, con-

forme apresentado na Figura 3.4. O framework biológico está diretamente relacionado com a 

construção da metáfora e consiste em uma importante ferramenta para guiar a análise dos fe-

nômenos de enxame que serão utilizados como inspiração para o desenvolvimento de algo-

ritmos de Inteligência de Enxame, bem como a sua aplicação para a resolução de problemas 

complexos. 

 

Figura 3.4. Relação entre os frameworks biológico e computacional. 

 

Os três componentes do framework computacional definem, respectivamente, três eta-

pas fundamentais na análise e síntese de algoritmos de Inteligência de Enxame: a definição e 

estruturação da metáfora fundamentada na biologia; a construção do algoritmo com base na 

metáfora e a aplicação do algoritmo em problemas específicos, conforme apresentado na Fi-

gura 3.5. Cada um desses componentes será detalhado nas seções seguintes. Essas três etapas, 

apesar de serem apresentadas separadamente, são diretamente relacionadas e devem caminhar 

juntas, uma vez que não são necessariamente sequenciais, mas se retroalimentam.  
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Figura 3.5. Processo de análise e síntese de algoritmos de Inteligência de Enxame utilizando o fra-

mework proposto.  

3.3 Características da Metáfora 

Há muitos tipos de enxames na natureza, mas nem todos podem ser classificados como 

inteligentes. Uma metáfora efetiva para a Inteligência de Enxame deve satisfazer os princípios 

do comportamento inteligente e auto-organizado dos enxames, tais como, uso de regras locais 

sem conhecimento do padrão global, interações entre agentes, comportamento auto-

organizado dos agentes e emergência do comportamento coletivo. 

A Inteligência de Enxame é uma linha de pesquisa ativa e tem atraído a atenção de pes-

quisadores, especialmente engenheiros e cientistas da computação. Recentes trabalhos da In-

teligência de Enxame incluem o uso de diferentes metáforas biológicas como inspiração para 

o desenvolvimento de novos algoritmos ou proposição de melhorias para os algoritmos exis-

tentes e suas aplicações para a resolução de diferentes problemas complexos em vários con-

textos. Um vasto número de algoritmos inspirados na natureza, especialmente aqueles basea-

dos nos insetos sociais e outros animais, tem sido proposto na literatura nas últimas décadas. 

Apesar da diversidade de metáforas utilizadas como inspiração, é possível identificar compo-

nentes comuns e uma estrutura similar entre vários deles, quando visto de um mesmo ponto 

de vista ou nível de abstração. Muitas, senão todas, as bioinspirações, carregam com elas ca-

racterísticas e componentes comuns que podem ser mapeadas. Seguindo os princípios bioló-

gicos, apesar de compartilharem uma estrutura semelhante, as metáforas podem fornecer deta-

lhes específicos contribuindo para o desenvolvimento de novos algoritmos que de fato apre-
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sentem contribuições relevantes para o avanço da Inteligência de Enxame como linha de pes-

quisa.  

Neste sentido, um olhar mais cuidadoso e com maior rigor científico sobre as metáforas 

no desenvolvimento de novos algoritmos é necessário. Nesta seção é proposta uma estrutura 

conceitual, com base em estudos da biologia e computacionais, para a análise das metáforas e 

definição das características essenciais que o fenômeno biológico deve apresentar para que 

possa ser enquadrado na Inteligência de Enxame e, consequentemente, possa ser utilizado 

como inspiração para o desenvolvimento de novas abordagens. A estrutura conceitual apre-

sentada utiliza como arquétipo as sociedades de insetos, mas não se restringe aos algoritmos 

inspirados no comportamento destes.  

Com base nos estudos biológicos apresentados, consideramos um conjunto de caracte-

rísticas associadas à estrutura e dinâmica que devem ser analisadas no enxame natural de for-

ma que esse possa ser utilizado como uma metáfora efetiva para o desenvolvimento de algo-

ritmos para a resolução de problemas de acordo com os princípios da Inteligência de Enxame. 

As características da metáfora apresentadas aqui seguem a estrutura e base conceitual propos-

tas no Capítulo 2. 

3.3.1 Estrutura da Colônia e dos Insetos 

Uma etapa importante na construção de uma metáfora é a identificação do processamen-

to de informação no fenômeno natural em questão. No contexto das sociedades de insetos a 

identificação desses processos informacionais deve ser feita com foco nos agentes, ou seja, 

como os agentes, individualmente, obtêm e processam informação e então tomam uma deci-

são adequada a partir dessa informação. O comportamento do inseto é definido pelo conjunto 

de decisões tomadas diante dos diferentes tipos de informação recebida. Dessa forma, em uma 

colônia, os insetos apresentam comportamento individual que é fruto dos processos de tomada 

de decisão e um comportamento coletivo que emerge a partir das decisões individuais dos 

insetos. Considerando a base conceitual proposta no Capítulo 2, uma estrutura básica do com-

portamento coletivo e individual em sociedades de insetos é apresentada na Figura 3.6. 

 



55 

 

Figura 3.6. Estrutura do comportamento individual e coletivo em sociedades de insetos. 

 

3.3.1.1 Mecanismos de Tomada de Decisão Individual 

Conforme apresentado no Capítulo 2, o processo de tomada de decisão individual é resultado 

do processamento de informação realizado pelos insetos. Essa informação é obtida por meio 

de um conjunto de estímulos internos e externos percebidos pelos insetos que incluem aspec-

tos cognitivos, genéticos e metabólicos, bem como as interações entre os insetos e entre inse-

tos e o ambiente (MOUSSAID, GARNIER, et al., 2009). A aquisição e processamento de 

múltiplos tipos de informação são processos fundamentais da tomada de decisão individual, o 

que determina as próximas ações do indivíduo. Considerando a estrutura do comportamento 

individual dos insetos sociais, detalhada no Capítulo 2, as seguintes questões devem ser le-

vantadas nesta etapa:  

 Quais as fontes internas de informação (aspectos genéticos, metabólicos, fisiológi-

cos, neurais e cognitivos)? 

 Quais as fontes externas de informação (aspectos sociais e tipos de interação)? 

 Quais os tipos de informação as quais os insetos têm acesso por meio dessas fontes 

(informação pública, privada e social)? 
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 Quais as respostas à informação recebida? 

 Os insetos têm acesso a dois tipos de fontes de informação: internas e externas. As fon-

tes de informação internas fornecem aos insetos o acesso à informação privada, enquanto as 

fontes externas permitem que os insetos tenham acesso à informação pública quando intera-

gem diretamente com o ambiente, ou à informação social quando interagem com outros indi-

víduos da colônia de forma direta ou indireta. A Seção 2.3.1 apresenta em mais detalhes os 

mecanismos de aquisição de informação e os tipos de interação apresentados pelos insetos 

sociais. 

Do ponto de vista computacional, como nos algoritmos de Inteligência de Enxame, as 

fontes externas, representadas pelas interações, correspondem à maneira como a informação 

representada em uma solução é compartilhada ou combinada para criar novas soluções ou 

modificar soluções existentes, conforme será discutido na Seção 3.4, enquanto as fontes inter-

nas representam os aspectos internos do indivíduo que afetam a tomada de decisão, tais como 

a memória.  

3.3.2 Dinâmica do Comportamento Individual 

O comportamento dos insetos está diretamente associado à tarefa que ele realiza na co-

lônia. Cada tarefa exige um conjunto de ações ordenadas que são executadas por diferentes 

insetos simultaneamente ou em sequência. Esse conjunto de regras comportamentais (ou re-

gras de decisão) definem a dinâmica do inseto e guiam o seu comportamento quando engaja-

dos em cada tarefa da colônia.  

Com base nesse conjunto de regras os insetos respondem aos estímulos para os quais 

seu sistema nervoso e sensorial foi programado para responder. Esse programa comportamen-

tal representa a dinâmica das tarefas da colônia, ou mesmo um algoritmo que guia os passos 

do inseto até o cumprimento da tarefa. Esses algoritmos são executados simultaneamente pe-

las centenas ou milhares de insetos na colônia e, ao alternar de uma tarefa para outra, os inse-

tos são capazes de trocar esse programa imediatamente (HÖLLDOBLER e WILSON, 2009). 

Neste sentido, é necessário definir o conjunto de regras que guiam o comportamento 

dos insetos, bem como a sequência de ações (ou decisões) necessária para cada tarefa da co-

lônia, ou para aquelas tarefas associadas à metáfora. Nessa etapa, os seguintes questionamen-

tos podem ser levantados: 

 Qual o conjunto e sequência de ações (ou decisões) realizadas pelos insetos em uma 

tarefa específica?  
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 Em cada uma dessas ações, quais são os tipos de informação envolvidos? E como os 

insetos têm acesso a esses tipos de informação? 

 Como os diferentes tipos de informação (pública, privada e social) podem influenci-

ar as ações dos insetos? 

 Qual o comportamento do inseto na ausência de informação social? 

 Como os insetos alternam de uma tarefa para outra? 

 Considerando os tipos de informação apresentados, quando os insetos optam por ca-

da uma delas? Por exemplo, quando uma formiga deixa de seguir a informação so-

cial (trilha de feromônio) e decide buscar por informação pública (novas fontes de 

alimento). 

Assim, podemos descrever a dinâmica desse comportamento por meio de estratégias 

utilizadas pelos insetos para adquirir informação, bem como as estratégias utilizadas para a 

escolha de qual tipo de informação será utilizado, conforme apresentado na Seção 2.3. 

De maneira geral, as seguintes estratégias podem ser identificadas: 

 Busca por Informação Pública (comportamento exploratório individual): inici-

almente, na ausência de informação social, os agentes exploram o espaço de busca 

(ou a sua vizinhança) onde têm acesso à informação pública. Acontece normalmente 

na ausência de informação social ou quando ela se torna desatualizada. O compor-

tamento exploratório, normalmente aleatório, contribui para a obtenção de informa-

ção nova e mais atualizada. 

 Seguir Informação Privada (conhecimento individual): utilização de um conhe-

cimento prévio próprio do agente, ou seja, uso da informação privada, que guia ou 

influencia seu comportamento. As formigas possuem uma memória de curto prazo 

que permite que elas aprendam o caminho de volta à colônia, assim ao retornar ao 

ninho ou se perder da trilha de feromônio elas utilizam essa memória (CZACZKES, 

GRÜTER e RATNIEKS, 2015), ou ainda ignorar a informação social e decidir por 

explorar uma região visitada anteriormente e armazenada em sua memória 

(GRÜTER e LEADBEATER, 2014). 

 Compartilhar Informação Social (comportamento social): o comportamento ex-

ploratório dos agentes conduz à descoberta de informações importantes como, por 

exemplo, uma fonte de alimento produtiva ou um local adequado para o ninho. Essa 

informação é então compartilhada para outros insetos como uma informação social 

por meio das interações. Neste caso, a decisão de compartilhar ou não a descoberta 
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está associada a critérios individuais de cada inseto (informação privada), de forma 

que a escolha é subjetiva e individual. No forrageamento realizado pelas formigas, 

por exemplo, as informações sobre a qualidade e localização da fonte de alimento 

encontrada são transmitidas por meio do depósito de feromônio. 

 Seguir Informação Social (comportamento social): Ao ter acesso à informação 

social, por meio da interação direta ou indireta com outros insetos da colônia, o in-

seto pode escolher por segui-la. Neste caso, o comportamento do inseto passa a ser 

guiado pela informação social que ele obteve por meio das interações. Exemplos 

clássicos são o recrutamento de formigas por meio da trilha de feromônio ou o re-

crutamento de abelhas por meio da dança. 

3.3.3 Dinâmica do Comportamento Coletivo 

O comportamento coletivo em sociedades de insetos emerge a partir das decisões indi-

viduais por meio de um processo auto-organizado. A auto-organização é um dos componentes 

essenciais da Inteligência de Enxame que permite que as ações relativamente simples dos 

agentes contribuam para a resolução dos problemas complexos da colônia, conforme apresen-

tado por Bonabeau, Dorigo e Theraulaz (1999). Sendo a auto-organização um dos fundamen-

tos da Inteligência de Enxame, as metáforas utilizadas no desenvolvimento dos algoritmos 

também devem seguir esses princípios. Desta forma, o objetivo aqui é descrever os compo-

nentes do processo auto-organizado apresentado pela metáfora. A Seção 2.2.1 apresenta com 

mais detalhes os componentes básicos de um sistema auto-organizado, são eles: 1) realimen-

tação positiva; 2) realimentação negativa; 3) múltiplas interações e 4) amplificação das flutu-

ações. 

3.4 Características do Algoritmo 

Os algoritmos de Inteligência de Enxame têm como base os princípios dos sistemas 

multiagentes (RUSSELL e NORVIG, 2004; WEISS, 1999). A ideia essencial da resolução de 

problemas por meio dos algoritmos de Inteligência de Enxame consiste em um enxame artifi-

cial (ou população) composto por um conjunto de agentes que atuam sobre o espaço de busca 

criando e manipulando um conjunto de possíveis soluções para o problema ao longo de suces-

sivas iterações. 

 Após a descrição da metáfora é preciso definir como cada componente é especificado 

computacionalmente. Apesar das diferentes metáforas utilizadas como inspiração, muitos dos 
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algoritmos apresentam uma estrutura similar e é possível identificar macro-processos em co-

mum entre eles. Assim, os algoritmos de Inteligência de Enxame, bem como os algoritmos 

bioinspirados, podem ser vistos a partir de diferentes perspectivas e diferentes níveis de abs-

tração identificando seus componentes e características essenciais. 

A estrutura apresentada nesta seção visa descrever os algoritmos de Inteligência de En-

xame levando em consideração os componentes estruturais e aqueles relacionados à dinâmica 

do algoritmo, com base na estrutura proposta para a metáfora apresentada na Seção 3.3. Os 

algoritmos são descritos levando em consideração a representação dos agentes, os mecanis-

mos utilizados para gerar e modificar as soluções candidatas, os mecanismos para selecionar 

as soluções mais promissoras, além da dinâmica dos agentes no espaço de busca. 

3.4.1 Representação do Agente, da Solução e do Espaço de Busca 

Um ponto crucial no desenvolvimento de algoritmos de Inteligência de Enxame é a de-

finição da representação dos agentes e a sua relação com as soluções candidatas, bem como a 

representação do ambiente onde esses agentes atuam. Essa representação é um mapeamento 

do espaço de soluções possíveis para o espaço das soluções candidatas codificadas em uma 

estrutura de dados particular (MICHALEWICZ e FOGEL, 2013). 

Os tipos mais comuns de problemas resolvidos por meio da aplicação dos algoritmos 

inspirados nos insetos sociais são os problemas de otimização, análise de dados e processa-

mento de sinais (HUSSAIN, SALLEH, et al., 2018). Esses são, essencialmente, problemas de 

busca por uma solução ótima e o primeiro passo para resolvê-los é definir como as soluções 

candidatas serão representadas. A representação das soluções consiste em definir como as 

soluções candidatas serão codificadas computacionalmente de forma que possam ser manipu-

ladas. O uso de uma estrutura de dados particular para a representação de uma solução poderá 

depender diretamente do problema a ser resolvido. Há três tipos mais comuns de representa-

ção ou codificação:  

 Permutação: cada solução candidata é representada por uma lista de valores que re-

presenta uma dada sequência de pontos em um problema de otimização combinato-

rial (y = [y1, y2, …,ym], yj  Z, yj ≠ yi, j ≠ i), por exemplo uma lista ordenada [1, 2, 

..., t] de tarefas a serem executadas. 

 Espaço Vetorial: cada solução candidata é representada por um vetor de valores 

(que podem ser valores binários, inteiros ou reais) que mapeiam a posição de uma 

solução candidata no espaço de busca de um problema de otimização continua (x = 
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[x1, x2, …,xn], xi  , i),. Exemplos dessa representação podem ser uma lista de 

bits {0,1} em um vetor de tamanho fixo, onde 1 indica a presença de um item e 0 a 

ausência, ou um vetor de características onde cada posição do vetor armazena o va-

lor de um atributo.. 

 Grafo: na Inteligência de Enxame, Dorigo e colaboradores (DORIGO e CARO, 

1999; DORIGO, BIRATTARI e STUTZLE, 2006) foram os pioneiros em propor 

uma representação baseada em grafos para codificar formigas artificiais para resol-

ver problemas de otimização combinatorial. Um grafo G = V,E é caracterizado por 

um conjunto de nós V = {v0,v1,…,vN} e um conjunto de arestas E = {(vi,vj) : i  j} 

conectando os nós.  

 Reticulado: nesse caso o espaço de busca é representado por um reticulado bidi-

mensional, ou uma matriz, m × m, no qual os agentes se movimentam. Esse tipo de 

representação pode ser utilizado, por exemplo, em problemas de agrupamento de 

dados onde os objetos são dispostos no reticulado e os agentes constroem as solu-

ções (clusters) iterativamente. 

Após definir a representação das soluções candidatas e do espaço de busca é preciso de-

finir qual a relação dessas soluções com os agentes implementados no algoritmo. As soluções 

candidatas podem ser representadas por um agente (posição do agente no espaço de busca); 

um grupo de agentes onde cada um representa parte da solução; ou, ainda, uma solução pode 

ser representada pela movimentação do agente no espaço ou em alguma estrutura pré-definida 

(por exemplo, um grafo). Desta forma, um agente pode ser interpretado basicamente das se-

guintes formas: 

 Cada agente representa uma solução candidata; 

 Cada agente representa parte da solução candidata; 

 O agente se movimenta pelo espaço de busca construindo a solução candidata itera-

tivamente. 

Considerando como exemplo o algoritmo Ant Colony Optimization (ACO), que será 

apresentado com mais detalhes na Seção 4.1 os agentes constroem as soluções candidatas de 

forma iterativa por meio da movimentação em um grafo. Ao final dessa movimentação a so-

lução candidata é composta pelas arestas percorridas pelo agente. Uma aplicação comum do 

ACO são os problemas de roteamento. Neste caso, o problema é representado por um grafo 

onde cada nó corresponde a uma cidade e cada aresta é um caminho que conecta uma cidade a 
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outra. Os agentes constroem as soluções candidatas visitando todas as cidades sequencialmen-

te.  

3.4.2 Mecanismos para Geração e Modificação de Soluções 

Uma vez que o esquema de representação das soluções candidatas é definido, o próximo 

passo é determinar como essas soluções serão manipuladas pelos agentes para gerar novas 

soluções. Este é um passo crucial, uma vez que quanto mais eficiente for o método de modifi-

cação das soluções, mais eficiente tende a ser o algoritmo.  

Além disso, enquanto a representação das soluções é definida observando principalmen-

te o problema a ser resolvido, as maneiras com que as soluções são manipuladas estão associ-

adas à dinâmica dos agentes no algoritmo e como esses agentes compartilham informação. A 

dinâmica dos agentes, por sua vez, é estritamente relacionada à metáfora biológica. Portanto, 

pelo menos em princípio, é a inspiração biológica que conduz o processo de busca realizado 

pelos agentes sobre o espaço. 

Após definir os procedimentos que serão empregados na geração e modificação de solu-

ções é preciso definir quais soluções ou agentes estarão envolvidas nesse processo, por exem-

plo, quais soluções serão combinadas, ou quando os agentes se movem e em qual direção.  

Em grande parte dos algoritmos inspirados nos insetos sociais, as novas soluções podem 

ser geradas aleatoriamente ou por meio do uso de uma heurística que combina soluções exis-

tentes para a obtenção de uma nova solução. Na maioria dos casos, a geração de novas solu-

ções candidatas é resultante da movimentação dos agentes para diferentes regiões do espaço 

de busca ou da combinação das soluções representadas por esses agentes. Assim, a geração e 

modificação de soluções pode ocorrer, basicamente, de duas formas:  

 Combinação de soluções: combina duas ou mais soluções existentes para gerar 

uma nova solução. A combinação de soluções envolve a troca de informação entre 

soluções consideradas boas visando a geração de uma nova solução que apresente 

uma qualidade melhor que aquelas que a geraram. A combinação das soluções pode 

ser implementada de diferentes maneiras dependendo da metáfora biológica, es-

quema de representação das soluções e do problema a ser resolvido. A forma como 

a combinação será realizada é baseada em um procedimento ou heurística apropria-

do ao problema. Na maioria dos casos assemelha-se aos operadores de cruzamento, 

originalmente propostos para os algoritmos evolutivos, onde partes de duas ou mais 

soluções candidatas são utilizadas para a geração de uma nova solução candidata. A 
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definição de como essas partes serão selecionadas e como serão combinadas pode 

variar de acordo com a metáfora, tipo de representação da solução e o problema em 

questão. 

 Movimentação dos agentes: consiste na movimentação do agente para diferentes 

regiões do espaço de busca resultando na variação de uma solução candidata exis-

tente. A forma como essa movimentação é implementada computacionalmente de-

pende diretamente da representação e do espaço de busca do problema. O uso de 

uma representação de espaço vetorial permite diferentes tipos de esquemas de modi-

ficação. Por exemplo, para representação real (ponto flutuante), um método de mo-

vimentação típico é feito com base na equação: x(k) = x(k1) + x(k), onde x(k) é 

o valor a ser adicionado (ou subtraído) do valor atual de x, que representa a solução 

candidata. Para strings de números inteiros, onde a solução candidata é uma permu-

tação de números inteiros, há diferentes operadores específicos que podem ser utili-

zados para gerar novas permutações a partir das existentes. Para representações em 

grafos, os agentes movem-se através dos estados adjacentes do problema (nós do 

grafo) construindo ou modificando soluções no grafo G. Os agentes se movem de 

um nó yi para um outro nó yj com uma probabilidade pij ou seguindo uma heurística 

específica. A movimentação dos agentes sobre o espaço de busca, por sua vez, pode 

ocorrer de duas maneiras: 

a. Movimentação aleatória: movimentação aleatória dos agentes pelo espaço 

de busca 

b. Guiada: movimentação dos agentes por meio de uma heurística específica. 

Neste caso os agentes podem:  

i. Mover em direção a outro agente de melhor qualidade; 

ii. Mover em direção à uma região que indica uma melhor qualidade; 

iii. Mover em direção contrária a outro agente (repulsão). 

A combinação de soluções normalmente envolve mesclar soluções consideradas boas 

visando a geração de uma nova solução que apresente qualidade melhor que aquelas que a 

geraram. A movimentação aleatória dos agentes contribui para a exploração do espaço de 

busca, enquanto os movimentos guiados, de maneira geral, são implementados por meio da 

atualização do vetor que codifica a solução candidata existente e contribui para a explotação 

de regiões promissoras encontradas por outros agentes.  

Pode-se observar que a dinâmica dos agentes no espaço de busca define como a movi-

mentação deles é feita, quais soluções serão modificadas ou combinadas, ou ainda quando 
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novas soluções serão criadas. Essas características estão diretamente associadas à metáfora, 

mais especificamente, ao processo de tomada de decisão e à dinâmica dos insetos descrita 

pela metáfora, conforme estrutura apresentada nas Seções 3.3.2 e 3.3.3. A combinação de 

soluções é baseada, por exemplo, na metáfora do comportamento de acasalamento dos insetos 

e como os insetos escolhem os parceiros geneticamente mais bem adaptados para a reprodu-

ção. Diversas metáforas descrevem a movimentação de agentes. Um exemplo clássico é a 

metáfora de forrageamento onde a movimentação aleatória representa o comportamento ex-

ploratório do inseto em busca de novas fontes de alimento, enquanto a movimentação guiada 

representa a atração ou recrutamento de outros insetos para a exploração das fontes de alimen-

to encontradas. Com base nas regras comportamentais e sequência de ações dos insetos des-

critas na metáfora, pode-se definir o conjunto de regras dos agentes e como elas são imple-

mentadas computacionalmente. 

Considere o exemplo da metáfora do forrageamento em colônias de formigas e o algo-

ritmo originado a partir dela, o algoritmo ACO. As soluções candidatas são construídas por 

meio da movimentação dos agentes. As formigas se movem através dos estados adjacentes do 

problema (nós adjacentes do grafo) construindo caminhos em um grafo G, que representa o 

espaço de busca do problema. A cada iteração um agente se move de um nó yi para outro nó 

yj. Este movimento depende basicamente de dois parâmetros: o peso associado à aresta (quan-

tidade de feromônio); e a visibilidade dos nós seguintes (que usualmente leva em considera-

ção a distância entre o nó atual e o próximo nó). Por meio da movimentação no grafo os agen-

tes gradualmente constroem e modificam as soluções candidatas. O ACO implementa a mo-

vimentação aleatória dos agentes para a exploração inicial do espaço de busca, e a movimen-

tação guiada onde os agentes se movem probabilisticamente para regiões específicas, por 

meio da escolha probabilística das arestas que serão percorridas. 

3.4.3 Mecanismos de Seleção de Soluções 

A qualidade de uma solução candidata, x, é normalmente expressa por meio de uma 

função de avaliação, f(x), que avalia a qualidade da solução em relação ao problema. A quali-

dade expressa por uma solução é específica do problema onde o algoritmo será aplicado. Des-

sa forma, a definição da função f(x), bem como o objetivo que se deseja alcançar, faz parte da 

etapa seguinte, que é a definição do problema, conforme será apresentado na Seção 3.5. 

Os algoritmos de Inteligência de Enxame, de maneira geral, apresentam mecanismos de 

seleção que visam selecionar as soluções candidatas mais adaptadas ao problema que se dese-
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ja resolver de acordo com algum critério para serem utilizadas nas próximas iterações. Os 

mecanismos de seleção atuam sobre as soluções candidatas, podendo ser determinísticos ou 

probabilísticos. Normalmente, a seleção é feita de forma proporcional à qualidade da solução, 

assim, soluções melhores apresentam uma probabilidade maior de serem selecionadas. As 

soluções candidatas selecionadas são submetidas aos mecanismos de modificação e combina-

ção de soluções apresentados na Seção 3.4.2. Diferentes operações podem ser feitas de acordo 

com o problema e a metáfora utilizada. Duas ou mais soluções são combinadas para gerar 

uma nova solução (operador de recombinação) ou uma solução (ou parte dela) pode ser modi-

ficada seguindo uma heurística. Neste caso ocorre a atualização do vetor que representa a so-

lução ou a movimentação dos agentes no espaço de busca, dependendo do esquema de repre-

sentação utilizado pelo algoritmo.  

A seleção dos agentes ou soluções que serão submetidas aos mecanismos de manipula-

ção de soluções pode ser feita aleatoriamente ou por meio dos mecanismos de seleção com 

base na medida de avaliação, podendo ocorrer, basicamente, de três maneiras: 

 Seleção baseada na qualidade: um critério de qualidade é utilizado para selecionar 

as soluções que serão combinadas. 

 Seleção probabilística: duas ou mais soluções são selecionadas probabilisticamente 

para serem combinadas. As soluções podem ser selecionadas aleatoriamente ou, 

normalmente, as soluções de melhor qualidade têm maior probabilidade de serem 

escolhidas para o processo. 

Apesar das diferentes implementações, a ideia essencial desses mecanismos é avaliar a 

adequação da solução ao problema em questão por meio de uma medida de fitness. 

3.4.4 Dinâmica do Algoritmo 

A dinâmica dos algoritmos de Inteligência de Enxame é baseada em características pró-

prias de todos os algoritmos de busca baseados em população e características específicas da 

metáfora que foram utilizadas em sua concepção. Considerando a fundamentação biológica 

apresentada no Capítulo 2 e a estruturação da metáfora apresentada na Seção 3.3, a dinâmica 

dos agentes pode ser definida com base nas estratégias de busca utilizadas pelos agentes.  

A dinâmica dos agentes no algoritmo está relacionada com a dinâmica dos agentes des-

crita na metáfora (Seção 3.3). Assim, considerando a metáfora, o comportamento dos agentes 

pode seguir as seguintes estratégias: 
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 Busca por Informação Pública (novas soluções): associada ao comportamento 

exploratório dos insetos e representada pela busca aleatória dos agentes pelo espaço 

de busca ou em sua vizinhança. Nos algoritmos de Inteligência de Enxame esse 

comportamento é, tipicamente, apresentado na fase de inicialização, onde os agentes 

são movimentados aleatoriamente em busca de novas soluções. Além disso, essa 

busca aleatória permite que novas soluções sejam encontradas ao longo do processo 

iterativo. Computacionalmente, essa busca por nova informação está associada ao 

processo de exploração do espaço de busca e com a geração ou modificação de so-

luções de forma aleatória apresentada na Seção 3.4.2.  

 Seguir Informação Privada (características individuais do agente): neste caso o 

agente pode utilizar seus próprios critérios para conduzir suas decisões individuais. 

É associada ao conhecimento adquirido pelo agente e uso da informação privada 

descritos na metáfora. Computacionalmente, esse conhecimento individual pode ser 

representado como uma memória individual, índices que indicam a probabilidade de 

um agente decidir ou não por realizar uma determinada ação, ou limiares que podem 

ser utilizados para indicar o grau de satisfação do agente. Os algoritmos de Inteli-

gência de Enxame, em sua maioria, não exploram o uso da informação privada na 

implementação dos agentes.  

 Compartilhar Informação Social: o comportamento exploratório dos agentes con-

duz à descoberta de informações importantes como, por exemplo, melhores regiões 

do espaço de busca. Essa informação é então compartilhada com outros agentes co-

mo uma informação social por meio das interações. No algoritmo ACO, por exem-

plo, o compartilhamento da informação social é implementado por meio da atualiza-

ção do peso das arestas do grafo que compõem o caminho percorrido de forma pro-

porcional à qualidade da solução encontrada. 

 Seguir Informação Social: o comportamento do agente passa a ser guiado pela in-

formação social compartilhada por outros agentes. Neste caso os agentes que encon-

tram boas regiões do espaço de busca conduzem as ações de outros agentes, contri-

buindo para a explotação das regiões já encontradas. Computacionalmente, esse 

procedimento é relacionado aos mecanismos de combinação de soluções baseadas 

na qualidade e na movimentação dos agentes de forma guiada, conforme apresenta-

do na Seção 3.4.2.  
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3.4.4.1 Exploração e Explotação do Espaço de Busca 

A exploração e explotação do espaço de busca visa encontrar (ou gerar) novas soluções. 

Nos algoritmos populacionais as novas soluções podem ser geradas aleatoriamente ou pelo 

uso de uma heurística que combina partes de soluções existentes para obter uma solução me-

lhor (YANG, 2014). Os algoritmos apresentados são algoritmos de busca, onde um conjunto 

de agentes, trabalhando em paralelo, busca por soluções candidatas no espaço de busca do 

problema sob um conjunto de restrições. Segundo Hill et al. (2015) o processo de busca en-

volve um equilíbrio entre a explotação das oportunidades conhecidas e a exploração do espa-

ço para encontrar melhores oportunidades. A busca global permite a exploração do espaço de 

busca como um todo e visa encontrar novas e melhores soluções para o problema. A busca 

pode ser aleatória ou guiada por informações previamente obtidas sobre o espaço de busca 

(uso de heurísticas). Por outro lado, a busca local é utilizada para explorar as soluções (ou 

regiões) já encontradas. 

Apesar das diferentes metáforas, a implementação desses mecanismos, de uma maneira 

geral, recai em um mesmo procedimento computacional. Em todos os casos apresentados 

aqui, os processos de exploração e explotação se resumem a um dos procedimentos de gera-

ção ou modificação de solução apresentado na Seção 3.4.2. Basicamente, nos algoritmos de 

Inteligência de Enxame, da forma como são implementados atualmente, a exploração é feita 

por meio de uma busca aleatória por soluções novas, enquanto a explotação é realizada por 

uma busca guiada que conduz os agentes para boas regiões no espaço de busca. Tanto a busca 

aleatória quanto a busca guiada, movimentam os agentes pelo espaço de busca e consequen-

temente modificam as soluções de acordo com o seu esquema de representação, conforme 

apresentado na Seção 3.4.2.  

O equilíbrio entre exploração e explotação é um importante componente para a dinâmi-

ca dos algoritmos de Inteligência de Enxame. De maneira geral, a explotação consiste do uso 

da informação social compartilhada pelos agentes e a exploração consiste na busca de nova 

informação por meio do comportamento exploratório. Tanto a exploração quanto a explotação 

movimenta os agentes pelo espaço de busca, criando ou modificando as soluções representa-

das por esses agentes. Essa movimentação pode ser aleatória contribuindo para a exploração 

do espaço de busca e a descoberta de novas regiões promissoras, ou guiada contribuindo para 

a explotação de regiões específicas do espaço com o objetivo de refinar a busca. 

No algoritmo ACO a exploração é realizada pela movimentação aleatória dos agentes 

sobre o grafo que, por meio de um procedimento iterativo, constroem e modificam as solu-
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ções. A explotação, por sua vez, é realizada por meio do recrutamento de outras formigas para 

explorarem a fonte de alimento encontrada. O recrutamento não é explícito no algoritmo ACO 

e ocorre uma vez que as formigas tendem a escolher os caminhos com uma maior quantidade 

de feromônio. 

3.4.4.2 Auto-Organização 

Conforme mencionado anteriormente, a dinâmica da colônia está fundamentada nos 

princípios dos fenômenos auto-organizados, apresentados na Seção 2.2.1, que aparece como 

um importante componente em um amplo repertório de comportamentos coletivos apresenta-

dos por insetos e animais sociais (GARNIER, GAUTRAIS e THERAULAZ, 2007; 

BONABEAU, THERAULAZ, et al., 1997).  

Após descrever os componentes básicos de um sistema auto-organizado para a constru-

ção da metáfora pode se definir como esses componentes serão implementados computacio-

nalmente. Os componentes básicos de um sistema auto-organizado são: 1) realimentação posi-

tiva; 2) realimentação negativa; 3) múltiplas interações; e 4) amplificação das flutuações. 

3.5 Características do Problema 

Os algoritmos de busca utilizados para a resolução de problemas apresentam uma estru-

tura básica em comum. Independentemente da técnica ou da metáfora utilizada, a definição do 

problema é uma importante etapa onde três aspectos básicos devem ser definidos 

(MICHALEWICZ e FOGEL, 2013): 1) a representação das soluções candidatas e do espaço 

de busca; 2) o objetivo; e 3) a função de avaliação das soluções. 

3.5.1 A Representação 

A representação das soluções consiste em definir como uma solução candidata será co-

dificada computacionalmente de forma que possa ser manipulada pelo algoritmo. A represen-

tação das soluções está diretamente relacionada com o algoritmo, conforme apresentado na 

Seção 3.4.1.  

Tomando como exemplo o problema do caixeiro viajante (do inglês Travelling Sales-

man Problem - TSP) com n-cidades, uma solução candidata para o problema pode ser repre-

sentada de diferentes maneiras. Um representação clássica para o problema do TSP é a per-

mutação de números naturais 1,...,n, onde cada valor representa uma cidade. O caixeiro visita 
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as cidades na sequência em que aparecem no vetor retornando ao final para a primeira (cidade 

de origem). O espaço de busca do problema é definido pelo conjunto de todas as soluções 

factíveis geradas por meio da permutação dos n números naturais. 

Ao aplicar o algoritmo ACO para a resolução do problema do caixeiro viajante o pro-

blema é representado por um grafo onde cada nó corresponde a uma cidade e cada aresta é um 

caminho que conecta uma cidade a outra. Os agentes constroem as soluções candidatas visi-

tando todas as cidades sequencialmente. 

3.5.2 O Objetivo 

Após a definição do espaço de busca é preciso definir qual o objetivo a ser alcançado 

para a resolução do problema. Considerando o exemplo do caixeiro viajante o objetivo é en-

contrar a rota com menor custo, que é um problema de minimização. Assim, o objetivo é mi-

nimizar a distância total percorrida pelo caixeiro, considerando um conjunto de restrições, 

como visitar cada cidade apenas uma vez e retornar à cidade de origem. 

3.5.3 A Função de Avaliação 

A função de avaliação avalia a qualidade da solução e permite a comparação de soluções 

alternativas para o problema.  

 Ordinal Evaluation Function: permite criar um rank de todas as possíveis soluções. 

 Numeric Evaluation Function: informa não apenas a ordem das soluções em termos da 

qualidade, mas também o grau de qualidade dessas soluções. 

 Considerando o exemplo do caixeiro viajante, o objetivo, neste caso, é minimizar a so-

ma das distâncias entre cada cidade do percurso satisfazendo um conjunto de restrições. As-

sim, a função de avaliação deve mapear cada percurso (ou rota) à sua respectiva distância 

total, ou ainda, o custo do percurso. 

3.6 Considerações Gerais sobre o Framework 

O processo de análise e síntese de algoritmos de Inteligência de Enxame pode ser des-

membrado em quatro grandes etapas: a descrição e o entendimento do fenômeno biológico 

que será utilizado como inspiração; a definição e estruturação da metáfora fundamentada na 

biologia; a construção do algoritmo com base na metáfora e a aplicação do algoritmo em pro-

blemas específicos. Os frameworks biológico e computacional propostos, apesar do foco na 
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etapa de análise, abordam cada uma dessas etapas e fornecem uma estrutura conceitual e 

computacional para o estudo desses algoritmos de forma estruturada, podendo contribuir, pos-

teriormente, para o desenvolvimento de novas abordagens.  

A primeira etapa consiste do entendimento e descrição do comportamento coletivo e au-

to-organizado relacionado ao fenômeno natural que será utilizado como inspiração. Nesta 

etapa, o arcabouço conceitual fornecido pelo framework biológico permite a descrição do 

comportamento individual e coletivo dos insetos sociais de forma estruturada. Com base nes-

sa fundamentação teórica, as etapas seguintes fornecem uma estrutura geral para a descrição 

da metáfora, do algoritmo e do problema. A Figura 3.7 apresenta uma visão geral do processo 

de análise e síntese de algoritmos de Inteligência de Enxame apresentado nos capítulos anteri-

ores.  

 

 

Figura 3.7. Visão geral sobre o processo de análise de algoritmos de Inteligência de Enxame. 
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4 UMA ANÁLISE SOBRE OS ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA DE 

ENXAME 

Nas últimas décadas, diversos algoritmos bioinspirados têm sido propostos na literatura. 

Muitos desses, especialmente os algoritmos de Inteligência de Enxame, têm ganhado popula-

ridade dada sua capacidade de resolver problemas complexos. Um exemplo com uma funda-

mentação biológica e computacional consistente são os algoritmos inspirados no comporta-

mento de forrageamento das formigas apresentados por Bonabeau, Dorigo e Theraulaz 

(BONABEAU, DORIGO e THERAULAZ, 1999). Atualmente, o principal foco das pesquisas 

em Inteligência de Enxame tem sido a proposição de novas abordagens bioinspiradas utili-

zando diferentes metáforas, a aplicação dos algoritmos para a resolução de diferentes proble-

mas complexos em contextos variados e o estudo de possíveis melhorias para as abordagens 

existentes (YANG, DEB, et al., 2016; PARPINELLI e LOPES, 2011).  

Conforme apresentado no Capítulo 3, apesar das diferentes metáforas utilizadas como 

inspiração, muitos dos algoritmos apresentam uma estrutura similar e é possível identificar 

macroprocessos em comum entre eles. Nesse contexto, o objetivo deste capítulo é apresentar à 

comunidade científica uma análise de alguns dos principais algoritmos de Inteligência de En-

xame seguindo a estrutura conceitual proposta nessa tese. A análise contribui para a identifi-

cação de um conjunto de características essenciais para os algoritmos de Inteligência de En-

xame, facilitando assim o entendimento e implementação de tais métodos, bem como a propo-

sição de novos algoritmos com um embasamento científico consistente e que de fato tragam 

contribuições para a área.  

A análise dos algoritmos apresentados nesse capítulo leva em consideração seus com-

ponentes estruturais e sua dinâmica, como apresentado na Figura 4.1. Os algoritmos são des-

critos levando em consideração a representação das soluções candidatas, os mecanismos utili-

zados para gerar e modificar essas soluções e os mecanismos para avaliar e selecionar as solu-

ções mais promissoras. Além dos componentes estruturais, são analisados ainda dois impor-

tantes componentes relacionados à dinâmica dos algoritmos de Inteligência de Enxame: os 

processos de exploração e explotação do espaço de busca e os componentes do processo auto-

organizado.  
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Figura 4.1. Estrutura e Dinâmica dos algoritmos inspirados no comportamento coletivo dos insetos 

sociais. 

 

4.1 Ant Colony Optimization (ACO) 

O comportamento de forrageamento por meio da construção da trilha de feromônio tem 

sido amplamente estudado e utilizado como inspiração no desenvolvimento de algoritmos 

(CZACZKES, GRÜTER e RATNIEKS, 2015; DORIGO e STÜTZLE, 2003; YEW e 

CHUNG, 2015). A descrição detalhada da metáfora de forrageamento das formigas, bem co-

mo a sua utilização para a resolução de problemas complexos, é apresentada por Bonabeau, 

Dorigo e Guy (1999). Assim, o objetivo desta seção não é descrever em detalhes as etapas do 

algoritmo ou a metáfora de forrageamento, uma vez que já são bem documentados na literatu-

ra da Inteligência de Enxame (BONABEAU, DORIGO e GUY, 1999; DE CASTRO, 2006). 

O objetivo aqui é apresentar uma breve descrição da metáfora de forrageamento em colônias 

de formigas e o algoritmo ACO de acordo com o framework proposto, que inclui a identifica-

ção dos tipos e fontes de informação obtidas pelos agentes e as respostas comportamentais à 

cada tipo de informação. 

Muitas pesquisas têm demonstrado a habilidade das formigas de explorarem ricas fontes 

de alimento sem perder a habilidade de explorar o ambiente. Na natureza, muitas espécies de 

formigas se comunicam por meio de uma substância química chamada feromônio enquanto 
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buscam por alimento (YEW e CHUNG, 2015). Ao encontrar uma fonte de alimento produti-

va, a formiga retorna ao ninho e deposita ao longo do caminho uma quantidade de feromônio 

formando uma trilha. Outras formigas identificam a trilha de feromônio formada e a seguem 

com o objetivo de explorar a fonte de alimento encontrada. Estas, por sua vez, ao retornarem 

ao ninho também depositam uma quantidade de feromônio na trilha, reforçando-a. O feromô-

nio evapora com o tempo. A trilha de feromônio fornece a outras formigas informações sobre 

a qualidade e localização das fontes de alimento encontradas. O comportamento coletivo de 

construir a trilha de feromônio e seguir a trilha mais reforçada, onde a tomada de decisão in-

dividual de uma formiga é influenciada pela substância química deixada no solo por outra 

formiga, é um exemplo de estigmergia e é a principal inspiração para o desenvolvimento de 

algoritmos de otimização baseados em colônias de formigas para a resolução de problemas 

(BONABEAU, DORIGO e THERAULAZ, 1999; DORIGO, BIRATTARI e STUTZLE, 

2006). 

Considerando essa breve descrição da metáfora, o forrageamento em colônias de formi-

gas é uma composição de diferentes comportamentos ou ações realizadas pelos insetos. A 

Tabela 3 apresenta alguns desses comportamentos associados à tarefa de forrageamento, os 

respectivos tipos e fontes de informação e a resposta adequada associada a cada um. Normal-

mente, a tarefa de forrageamento se inicia por um comportamento exploratório apresentado 

por um conjunto de insetos que assumem o papel de exploradores, e visa a exploração do am-

biente de forma aleatória até que alguma fonte de alimento seja encontrada. Durante esse 

comportamento exploratório os insetos acessam uma fonte de informação externa, representa-

da por sua interação direta com o ambiente, e têm acesso à informação pública. A avaliação e 

escolha de uma fonte de alimento envolve o processamento de informação pública, acessada 

por meio da interação com o ambiente (fonte de informação externa), e informação privada, 

que envolve os aspectos cognitivos, hormonais e genéticos de cada inseto e que influencia o 

seu grau de satisfação em relação à fonte de alimento encontrada. Se a qualidade da fonte de 

alimento for satisfatória o inseto então retorna ao ninho depositando feromônio e formando a 

trilha. A avaliação e escolha de uma trilha de feromônio, por outro lado, além da informação 

privada, envolve ainda a informação social, ou seja, a informação disponibilizada por outros 

insetos por meio da trilha de feromônio. Neste caso, a informação social é acessada por meio 

da interação indireta entre insetos (fonte de informação externa). 
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Tabela 3. Comportamentos associados à tarefa de forrageamento em colônias de formigas. 

Comportamento Fonte da Informação 
Tipo da 

 Informação 

Resposta (ação) 

 Associada 

Busca exploratória 

por novas fontes de 

alimento 

Externa  

Interação com o ambiente 
Pública 

Continuar busca até que uma 

fonte seja encontrada. 

Avaliar e escolher 

uma fonte de alimen-

to 

Externa  

Interação com o ambiente  
Pública 

Se a fonte for selecionada, então 

retornar ao ninho depositando 

feromônio proporcional a quali-

dade; senão buscar por nova 

fonte. 

Interna  

Critérios individuais de 

escolha 

Privada 

Avaliar e escolher 

trilha de feromônio 

Externa  

Interação indireta 
Social 

Se a trilha for escolhida, então 

seguir trilha. Interna  

Critérios individuais de 

escolha 

Privada 

Explorar fonte de 

alimento 

Externa  

Interação indireta 
Social 

Explorar fonte de alimento en-

quanto ela for produtiva 

 

O comportamento de forrageamento em colônias de formigas pode ser descrito de forma 

genérica em um fluxograma, conforme apresentado na Figura 4.2. Inicialmente, os insetos 

exploram o ambiente em busca de novas fontes de alimento. Neste caso, através da explora-

ção individual, os insetos têm acesso à informação pública disponível no ambiente de forma 

local. Quando uma fonte de alimento produtiva é encontrada os insetos avaliam a qualidade 

dessa fonte. Se a fonte de alimento não for satisfatória de acordo com os critérios individuais 

da formiga, então ela retorna ao comportamento exploratório até que uma nova fonte de ali-

mento seja encontrada. Se a fonte for escolhida, abandonam o comportamento exploratório 

(busca por informação pública) e passam a transmitir as informações sobre sua descoberta 

para os outros insetos por meio do depósito de feromônio no ambiente, que permite a trans-

missão de informações sobre a fonte escolhida, ou seja, informação social. Enquanto a trilha 

for produtiva os insetos continuam a exploração da fonte e o reforço da trilha, mas quando a 

fonte se torna improdutiva os insetos podem optar por escolher outra trilha de feromônio, ou 

seja, seguir a informação social transmitida por outras formigas, ou retornar à exploração do 

ambiente a procura de novas fontes de informação, ou seja, buscar por informação pública 

mais atualizada.  
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Figura 4.2. Forrageamento em colônias de formigas. 

 

A Tabela 4 apresenta um resumo das características da metáfora do forrageamento em 

colônias de formigas apresentada nesta seção. 

 

 Tabela 4. Resumo das características da metáfora. 

Característica Descrição 

Fonte de Informação Externa 

Interação com o ambiente. 

Interação indireta com outros insetos por meio da trilha de 

feromônio. 

Fonte de Informação Interna 
Aspectos genéticos, metabólicos, fisiológicos e cognitivos que 

afetam a decisão dos insetos. 

Informação Pública 
Acessada por meio da exploração do ambiente e fontes de ali-

mentos talvez ainda inexploradas. 

Informação Social 
Informação sobre as fontes de alimento encontradas e transmi-

tidas para outros insetos. 

Informação Privada 
Conhecimento sobre as fontes de alimento encontras no ambi-

ente ou indicadas por outros insetos por meio da trilha. 

Realimentação Positiva Reforço da trilha de feromônio. 

Realimentação Negativa Evaporação da trilha de feromônio. 

Múltiplas interações Formigas interagindo simultaneamente. 

Flutuações Descoberta de novas fontes de alimento. 

Perturbações Modificações no ambiente por meio do depósito de feromônio. 
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O algoritmo Ant Colony Optimization (ACO) manipula uma coleção de formigas artifi-

ciais que exploram o espaço de busca visando encontrar regiões promissoras de alimento que 

representam regiões do espaço de busca com soluções de alta qualidade (DORIGO e CARO, 

1999). Diferentes algoritmos baseados no ACO têm sido desenvolvidos e aplicados em uma 

variedade de problemas combinatoriais (DORIGO e STÜTZLE, 2003). O Ant System (AS) 

(DORIGO, MANIEZZO e COLORNI, 1996) foi o primeiro exemplo de algoritmo baseado na 

metaheuristica ACO. O algoritmo Ant System foi, inicialmente, desenvolvido visando resolver 

o problema do Caixeiro Viajante (do inglês Traveling Salesman Problem - TSP) e, nas últi-

mas décadas, muitas aplicações têm sido propostas na literatura em problemas de scheduling 

(BLUM e SAMPELS, 2004; CHEN e ZHANG, 2009), roteamento de veículos (BELL e 

MCMULLEN, 2004; RIZZOLI, MONTEMANNI, et al., 2007) e seleção de características 

(TABAKHI, MORADI e AKHLAGHIAN, 2014). O Algoritmo 1 apresenta a estrutura geral 

do ACO (BONABEAU, DORIGO e GUY, 1999) para o problema do Caixeiro Viajante. 

 

Algoritmo 1: Ant Colony Optimization (ACO) 

Início ACO 

  Para cada aresta (i,j) faça 

   ( )       # Quantidade de feromônio na arestaij 

  Fim para 

  Para k = 1 até m faça 

Posicione cada formiga k em uma aresta escolhida 

aleatoriamente 

  Fim para 

  Para t = 1 até      faça 

Para k = 1 até m faça 

Construa a solução   ( ) seguindo a regra pro-
babilística de construção/modificação de so-

luções 

Fim para 

Para k = 1 to m faça 

Calcule o custo   ( ) da solução   ( ) constru-
ída pela formiga k 

   Fim para 

 

   Se encontrar uma solução melhor então 

       Atualizar a melhor solução encontrada 

   Fim se 

   Para cada aresta(i,j) faça 

Atualize a trilha de feromônio aplicando a 

regra de atualização. 

Fim para 

  Fim para 

  Retorne a melhor solução 

Fim  

 



76 

O algoritmo ACO apresenta duas fases importantes: 1) construção das soluções candi-

datas pelas formigas em cada iteração; 2) atualização da trilha de feromônio. Basicamente, o 

ACO pode ser descrito como a seguir. Considerando um grafo G = (V, E), o algoritmo ACO 

pode ser aplicado em problemas de busca pelo menor caminho nesse grafo. Uma solução para 

o problema é um caminho no grafo e o tamanho do caminho é dado pelas arestas que o com-

põem. A cada aresta do grafo é associado um valor     indicando a quantidade de feromônio 

artificial. A Tabela 5 apresenta os componentes do algoritmo ACO de acordo com a estrutura 

apresentada na Seção 3.4.  

 

Tabela 5. Componentes estruturantes do algoritmo ACO. 

Componente Descrição 

Representação do Espaço de 

Busca 
Grafo G = (V, E) 

Representação da Solução 

Candidata 
Caminho no grafo 

Agente 
O agente se movimenta pelo espaço de busca construindo a solução 

candidata S iterativamente 

Geração e Modificação de 

Soluções 
Movimentação aleatória e guiada dos agentes pelo grafo G 

Seleção de Soluções 
Seleção probabilística das arestas que compõem a rota considerando a 

quantidade de feromônio     na aresta 

 

Na fase de inicialização cada formiga artificial é posicionada em uma aresta do grafo 

escolhida aleatoriamente. Após isso, até que um critério de parada seja alcançado, as formigas 

se movem através de estados adjacentes do problema, construindo as soluções interativamente 

a cada movimento da formiga no grafo. A cada iteração a formiga decide qual a próxima ares-

ta de acordo com a probabilidade    
 ( ) que leva em consideração a quantidade de feromônio 

na aresta, sendo que arestas com mais feromônio apresentam maior probabilidade de serem 

escolhidas. Cada formiga avalia o custo da solução construída e deposita uma quantidade de 

feromônio na conexão do grafo de maneira proporcional à qualidade da respectiva solução 

atualizando o valor     associado a cada aresta. No processo de evaporação do feromônio, a 

quantidade de feromônio     depositada pelas formigas em uma conexão decresce ao longo do 

tempo a uma taxa  . A evaporação do feromônio é um importante mecanismo de realimenta-

ção negativa que evita a convergência prematura em direção a uma região de ótimo local e 

favorece a exploração de outras regiões do espaço de busca (DORIGO e STÜTZLE, 2003).  

De maneira geral, o algoritmo segue as estratégias de busca apresentadas no framework, 

conforme descrito na Tabela 6. O algoritmo inicia com a busca por informação pública, ou 
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seja, novas soluções candidatas. A informação social referente a qualidade das soluções en-

contradas é expressa por meio da atualização de     nas arestas que compõem a solução. Essa 

atualização influencia a probabilidade de escolha dessa aresta pelas outras formigas. A infor-

mação privada é pouco explorada no algoritmo ACO e é representada pela probabilidade de 

um agente escolher uma aresta específica para seguir. A estratégia de seguir a informação 

social no ACO envolve a aplicação dos mecanismos de manipulação de soluções existentes 

(Seção 3.4.2), mais especificamente a movimentação guiada do agente para regiões com mai-

or probabilidade de serem escolhidas ou que apresentem melhor qualidade (associado ao peso 

das arestas do grafo). 

 

Tabela 6. Estratégias de busca por informação no algoritmo ACO. 

Estratégia Descrição 

Buscar por Informação 

Pública 
Inicialização aleatória dos agentes  

Seguir Informação Pri-

vada 
Cálculo da probabilidade     

 ( ) de um agente k escolher uma aresta ij 

específica para seguir 

Compartilhar Informa-

ção Social 

Atualização do valor      associado as arestas que compõem o caminho 

percorrido de forma proporcional a qualidade da solução encontrada 

Seguir Informação Soci-

al 

Movimentação guiada do agente para regiões com maior probabilidade de 

serem escolhidas ou que apresentem melhor qualidade (associado ao peso 

das arestas do grafo) 

 

Além das estratégias de busca apresentadas pelos agentes, o algoritmo ACO apresenta 

os componentes do processo auto-organizado. O conceito de feedback positivo e negativo são 

bem explorados no algoritmo e consiste, respectivamente, pelo reforço da trilha de feromônio, 

por meio da atualização do peso da aresta do grafo e pela aplicação da taxa de decaimento da 

quantidade de feromônio. As flutuações são representadas pelo posicionamento aleatório dos 

agentes na fase de inicialização do algoritmo. A Tabela 7 apresenta esses componentes e faz 

um paralelo entre a sua representação na metáfora de forrageamento em colônias de formigas 

e o algoritmo ACO.  

A realimentação positiva é estabelecida por meio da aplicação de uma regra de atualiza-

ção que altera o valor da concentração de feromônio,   ( ), das arestas do grafo que compõem 

as soluções. Essa atualização leva em consideração a qualidade da solução construída, de 

forma que arestas que compõem os caminhos considerados melhores apresentaram uma maior 

concentração de feromônio e, consequentemente, apresentaram uma maior probabilidade, 

  ( ), de serem escolhidas por outros agentes. A realimentação negativa, por sua vez, é im-

plementada por meio da aplicação de uma regra de evaporação, ou decaimento, do feromônio 
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nas arestas, definida por      (   )  (   )    ( ).  As flutuações são eventos aleató-

rios, neste caso, representados pelas novas fontes de alimento encontradas. A descoberta de 

uma nova fonte de alimento produtiva faz com que o inseto gere uma perturbação do ambien-

te por meio do depósito de feromônio no solo. Por meio da realimentação positiva e das múl-

tiplas interações essa perturbação é amplificada formando a trilha de feromônio. 

 

Tabela 7. Componentes do processo auto-organizado. Comparativo entre metáfora de forrageamento 

em colônias de formigas e o algoritmo ACO. 

Componente Metáfora Algoritmo 

Realimentação 

Positiva 
Reforço da trilha de feromônio 

Atualização do peso das arestas percorridas 

pelo agente levando em consideração a quali-

dade da solução formada. 

Realimentação 

Negativa 

Evaporação do feromônio (ação do 

ambiente) 

Aplicação da regra de evaporação do feromô-

nio:      (   )  (   )    ( ) 

Múltiplas inte-

rações 

Centenas ou milhares de formigas 

interagindo simultaneamente 

Diversos agentes são manipulados simultane-

amente durante o processo iterativo. 

Flutuações 
Descoberta de novas fontes de ali-

mento 

Inicialização aleatória dos agentes e escolha 

probabilística das arestas que contribuem para 

a descoberta de soluções novas. 

4.2 Artificial Bee Colony (ABC) 

 As abelhas da espécie Apis Mellifera exploram a região da colmeia buscando por fontes 

produtivas de alimento e água. As abelhas avaliam as fontes encontradas de maneira individu-

al e levam em consideração diferentes fatores, tais como, quantidade e qualidade do alimento, 

distância da fonte em relação à colmeia, risco de predadores entre outros. Pesquisas de com-

portamento animal mostram que, em insetos sociais, essa avaliação é baseada em um julga-

mento individual subjetivo. Além disso, as abelhas e outros insetos trabalham com uma quan-

tidade de informação restrita (informação local), e em um nível global, que elas são capazes 

de ajustar o esforço de exploração de acordo com a qualidade das fontes, bem como abando-

nar as fontes que se tornam improdutivas (SEELEY, CAMAZINE e SNEYD, 1991; 

HÖLLDOBLER e WILSON, 2009).  

Quando uma abelha escolhe uma fonte de alimento, ou uma região produtiva, ela retor-

na à colmeia e realiza uma série de movimentos que compõem uma dança, conhecida como 

waggle dance. Por meio da waggle dance a abelha que encontrou a fonte de alimento transmi-

te para as outras abelhas as características da fonte encontrada. Os primeiros estudos para en-

tender este mecanismo de comunicação exclusivo das abelhas foram apresentados por Von 

Frisch  (1967). Em suas pesquisas ele mostrou que os diferentes movimentos da dança infor-

mam para as outras abelhas a qualidade da fonte encontrada, a distância em relação ao sol e 
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direção por onde as outras abelhas devem seguir. A dança é baseada na avaliação subjetiva 

feita pela abelha. Esse mecanismo, além de transmitir as informações sobre as fontes de ali-

mento, atrai outras abelhas para explorarem a região produtiva encontrada. O ajuste do esfor-

ço de forrageamento é relacionado com a qualidade do alimento encontrado, sendo assim, 

quanto maior a qualidade do alimento, maior é intensidade da dança e, consequentemente, 

maior é o número de abelhas atraídas para explorarem a região (MICHENER, 1969; 

SEELEY, CAMAZINE e SNEYD, 1991; DAS, 1998). Considerando a estrutura conceitual 

apresentada no capítulo anterior, ao buscarem por alimento as abelhas têm acesso a três tipos 

de informação por meio de fontes de informação internas e externas: 

 Fonte de Informação Interna: Condições individuais das abelhas que influenciam 

suas decisões. Incluem os aspectos genéticos, fisiológicos e cognitivos apresentados 

pelas abelhas (WITHERS, FAHRBACH e ROBINSON, 1993; LIANG, NGUYEN, 

et al., 2012; AMENT, WANG e ROBINSON, 2010; SEELEY, CAMAZINE e 

SNEYD, 1991), que representam a informação privada. 

 Fonte de Informação Externa: Conjunto de estímulos externos obtidos por meio 

da interação das abelhas com o ambiente e com outras abelhas da colônia 

(SCHÜRCH e GRÜTER., 2014; LEONHARDT, MENZEL, et al., 2016; VON 

FRISCH, 1967). As fontes externas permitem o acesso à informação pública e soci-

al. A informação pública é representada pelas novas fontes de alimentos disponíveis 

no ambiente e a informação social que é a informação transmitida por meio da dan-

ça. 

A tarefa de forrageamento pode ser desmembrada em um conjunto de ações ou compor-

tamentos realizados pelos insetos. Para cada ação é possível descrever a resposta comporta-

mental associada. A Tabela 8 apresenta as ações associadas à tarefa de forrageamento, bem 

como os tipos e fontes de informação acessadas em cada uma. A tarefa de forrageamento em 

colônias de abelhas pode também ser representada por um fluxograma genérico, conforme 

apresentado na Figura 4.3. 
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Tabela 8. Comportamentos associados à tarefa de forrageamento em colônias de abelhas. 

Comportamento Fonte da Informação 
Tipo da 

 Informação 

Resposta (ação) 

 Associada 

Busca exploratória 

por novas fontes de 

alimento. 

Externa  

Interação com o ambiente 
Pública 

Continuar busca até que uma 

fonte seja encontrada. 

Avaliar e escolher 

uma fonte de alimen-

to. 

Externa  

Interação com o ambiente  
Pública Se a fonte for selecionada então 

retornar ao ninho e executar 

dança de acordo com a qualida-

de; senão buscar por nova fonte. 
Interna  

Critérios individuais de 

escolha 

Privada 

Avaliar e escolher 

dança realizada por 

uma abelha recruta-

dora. 

Externa  

Interação indireta 
Social 

Se a dança for escolhida então 

seguir informações transmitidas. Interna  

Critérios individuais de 

escolha 

Privada 

Explorar fonte de 

alimento. 

Externa  

Interação indireta 
Social 

Explorar fonte de alimento en-

quanto ela for produtiva. 

Abandonar fonte de 

alimento. 

Interna  

Critérios individuais de 

escolha 

Privada 

Se a fonte de alimento for im-

produtiva então abandonar e 

buscar por uma nova. 

 

 

 

Figura 4.3. Fluxograma da tarefa de forrageamento em colônias de abelhas. 
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A Tabela 9 apresenta um resumo das características da metáfora do forrageamento em 

colônias de abelhas apresentada como exemplo nesta seção. 

 

 Tabela 9. Resumo das características da metáfora. 

Característica Descrição 

Fonte de Informação Externa 
Interação com o ambiente 

Interação indireta com outros insetos por meio da dança. 

Fonte de Informação Interna 
Aspectos genéticos, metabólicos, fisiológicos e cognitivos que 

afetam a decisão dos insetos. 

Informação Pública 
Acessada por meio da exploração do ambiente e fontes de ali-

mentos talvez ainda inexploradas. 

Informação Social 
Informação sobre as fontes de alimento encontradas e transmi-

tidas para outros insetos. 

Informação Privada 
Conhecimento sobre as fontes de alimento encontras no ambi-

ente ou indicadas por outros insetos por meio da trilha. 

Realimentação Positiva 
Recrutamento por meio da dança proporcional a qualidade da 

fonte de alimento. 

Realimentação Negativa Abandono das fontes de alimento improdutivas. 

Múltiplas interações Centenas ou milhares de abelhas interagindo simultaneamente. 

Flutuações Descoberta de novas fontes de alimento. 

 

A metáfora de forrageamento em colônias de abelhas é utilizada para a proposição de 

diferentes algoritmos de Inteligência de Enxame que, de uma maneira geral, apresentam a 

estrutura e dinâmica descritas acima. O comportamento coletivo das colônias de abelhas como 

inspiração para a resolução de problemas computacionais foi, inicialmente, apresentado por 

Sato e Hagiwara (1997) e Lučić e Teodorović (2003). Os autores propuseram uma abordagem 

computacional, chamada Bee System, inspirada no comportamento de forrageamento das co-

lônias de abelhas. Várias outras abordagens inspiradas no comportamento coletivo das colô-

nias de abelhas são apresentadas na literatura, por exemplo, Artificial Bee Colony (ABC) 

(KARABOGA, 2005), Bee Colony Optimization (BCO) (TEODOROVIC e DELL’ORCO, 

2005), Artificial Beehive (MUÑOZ, LÓPEZ e CAICEDO, 2009) e OptBees (MAIA, DE 

CASTRO e CAMINHAS, 2013).  

O algoritmo Artificial Bee Colony (ABC) foi proposto originalmente para resolver pro-

blemas de otimização. A primeira ideia do ABC foi proposta em um relatório técnico por Ka-

raboga (KARABOGA, 2005). No ano seguinte, Basturk e Karaboga aplicam o algoritmo para 

a otimização de funções numéricas (BASTURK e KARABOGA, 2006). Em seguida, diferen-

tes algoritmos baseados no ABC foram apresentados na literatura para aplicação em diferen-
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tes problemas. O ABC tem sido amplamente estudado e aplicado para resolver problemas do 

mundo real (KARABOGA, GORKEMLI, et al., 2014).  

No algoritmo ABC o espaço de busca representa o ambiente de forrageamento das abe-

lhas e as soluções candidatas representam as fontes de alimento encontradas pelas abelhas. O 

ABC manipula um enxame de abelhas artificiais divididas em três grupos: empregadas, es-

pectadoras e exploradoras. Uma abelha empregada, ou recrutadora, é associada a uma fonte 

de alimento específica encontrada e atrai outras abelhas para a exploração dessa fonte. A abe-

lha espectadora, também chamada de abelha recrutada, observa a dança realizada pelas recru-

tadoras e escolhe uma delas para explorar. Quanto melhor a qualidade da fonte de alimento 

maior é a probabilidade de ser escolhida por uma espectadora. Por fim, as exploradoras bus-

cam por novas fontes de alimento aleatoriamente. Uma fonte de alimento representa uma so-

lução candidata para o problema em questão e a quantidade de néctar da fonte de alimento 

representa a qualidade (fitness) da respectiva solução (KARABOGA, 2005; BASTURK e 

KARABOGA, 2006).  

Na fase de inicialização, um conjunto de ns fontes de alimento a serem exploradas e o 

enxame de n abelhas artificiais são criados aleatoriamente, sendo n = 2ns. Metade das abelhas 

são classificadas como abelhas empregadas e associadas cada uma a uma fonte de alimento, 

enquanto as abelhas restantes são classificadas como abelhas espectadoras. As soluções são 

avaliadas por meio de uma função de fitness,  (  )        . Inicialmente, cada abelha 

empregada busca por novas fontes produtivas na vizinhança da fonte de alimento a qual foi 

associada, ou seja, novas soluções candidatas são geradas na vizinhança da solução candidata 

representada pela fonte de alimento seguindo uma heurística específica. As novas soluções 

são avaliadas e as melhores são selecionadas para serem armazenadas em uma memória. Na 

fase de recrutamento as abelhas classificadas como espectadoras escolhem uma das soluções 

encontradas pelas empregadas de acordo com uma probabilidade que é diretamente proporci-

onal a qualidade da fonte. Cada espectadora explora a vizinhança da fonte de alimento esco-

lhida visando encontrar novas soluções. Por fim, na fase de exploração, as fontes de alimento 

são avaliadas e aquelas que se tornaram improdutivas são abandonadas. As abelhas que explo-

ravam essas fontes tornam-se exploradoras e, de forma aleatória, exploram o espaço de busca 

com o objetivo de encontrar novas regiões promissoras (KARABOGA, 2005). O algoritmo 

ABC é apresentado a seguir. 
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Algoritmo 2: Artificial Bee Colony (ABC) 

Início ABC 

Iter = 0 

Inicializar e avaliar fontes de alimento 

Enviar empregadas para fontes de alimento  

Enquanto critério de parada não for atingido  

% Explotação 

Para (cada empregada) 

Produzir novas soluções candidatas na vizinhança 

Avaliar novas soluções 

Aplicar seleção gulosa 

Fim 

Calcular probabilidade P para cada solução 

% Recrutamento 

t = 1, i = 1 

Enquanto (número atual de espectadoras t <= sn/2) 

Se ( rand() < Pi ) 

Movimentar espectadoras em direção à ith empregada 

Produzir novas soluções candidatas na vizinhança 

Avaliar novas soluções 

Aplicar busca local 

t = t + 1 

Senão 

i = i + 1 

i = mod((i-1),sn/2)+1 

Fim 

Fim 

% Exploração 

Se (qualquer empregada se tornar exploradora) 

Criar nova solução aleatoriamente 

Fim 

Memorizar a melhor solução encontrada 

Iter = Iter + 1 

Fim 

Fim  

 

Com base na estrutura proposta no Capítulo 3 é possível definir e descrever os compo-

nentes estruturantes e a dinâmica do algoritmo ABC. A Tabela 10 apresenta os componentes 

referentes a estrutura do algoritmo e a Tabela 11 e Tabela 12 apresentam os componentes re-

ferentes à dinâmica do algoritmo ABC. 

 

Tabela 10. Componentes estruturantes do algoritmo ABC 

Componente Descrição 

Representação da Solução/Espaço Espaço Vetorial 

Representação do Agente Cada agente representa uma solução candidata  

Geração e Modificação de Solu-

ções 

Movimentação das abelhas espectadoras pelo espaço de busca 

em direção à uma abelha empregada. 

Movimentação das exploradoras de forma aleatória 

Seleção de Soluções Seleção baseada na qualidade 
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O algoritmo ABC aborda os três tipos de informação que compõem o framework pro-

posto e as estratégias de busca por essa informação podem ser descritas de forma geral con-

forme apresentado na Tabela 11. A busca por informação pública acontece em duas etapas do 

algoritmo: no início do procedimento quando o conjunto de soluções inicial é criado aleatori-

amente; e pela ação das exploradoras que buscam por novas soluções e são responsáveis pela 

melhor exploração do espaço de busca. A informação social é representada pelas fontes pro-

dutivas encontradas pelas empregadas. As abelhas espectadoras seguem essa informação ga-

rantindo a explotação das regiões promissoras entradas pelas empregadas. A informação pri-

vada é pouco explorada no algoritmo. Pode-se considerar que, ao escolher de forma probabi-

lística uma fonte de alimento, a espectadoras faz uso da informação privada, porém essa esco-

lha não é feita de forma local e não é feita considerando aspectos unicamente individuais e 

sim com base na qualidade das fontes de alimento encontradas por todas as outras abelhas. 

 

Tabela 11. Estratégias de busca por informação no algoritmo ABC. 

Estratégia Descrição 

Buscar por Informação Pública 
Fase de Inicialização  

Exploração do ambiente pelas exploradoras 

Seguir Informação Privada Escolha probabilística (estratégia pouco explorada) 

Compartilhar Informação Social Definição das empregadas e atração das espectadoras 

Seguir Informação Social Movimentação das espectadoras em direção às empregadas 

 

Além das estratégias de busca apresentadas pelos agentes, o algoritmo apresenta ainda 

os componentes do processo auto-organizado que são pontos importantes para o desempenho 

do algoritmo. O conceito de feedback positivo e negativo são bem explorados no algoritmo e 

consiste, respectivamente, do recrutamento de agentes para a exploração de regiões especifi-

cas do espaço de busca de acordo com a qualidade das soluções apresentadas nessa região e o 

abandono das fontes de alimento que, ao longo do tempo, se tornam improdutivas. As flutua-

ções são representadas na fase de inicialização do algoritmo e pelas novas fontes de alimento 

encontradas por meio da ação das abelhas exploradoras. A Tabela 12 apresenta esses compo-

nentes e faz um paralelo entre a sua representação na metáfora de forrageamento em colônias 

de abelhas e o algoritmo ABC. 

 

 



85 

Tabela 12. Componentes do processo auto-organizado. Comparativo entre metáfora de forrageamento 

em colônias de abelhas e o algoritmo ABC. 

Componente Metáfora Algoritmo 

Realimentação 

Positiva 

Estabelecida por meio do recrutamento 

proporcional a qualidade do alimento 

encontrado. 

Recrutamento (mecanismos de modifi-

cação de soluções) 

Realimentação 

Negativa 

Abandono da fonte de alimento que se 

tornam improdutivas. 

Abandono das fontes que se tornam 

improdutivas  

Múltiplas inte-

rações 

Centenas ou milhares de abelhas intera-

gindo simultaneamente 

Diversos agentes são manipulados si-

multaneamente 

Flutuações 

Novas fontes de alimento são encontra-

das pelas abelhas que exploram o ambi-

ente. 

Obtenção de novas soluções de qualida-

de 

 

4.3 Social Spider Optimization (SSO) 

Estudos de comportamento animal mostram que uma pequena quantidade de espécies 

de aranhas apresenta comportamento social (LUBIN e BILDE, 2007). As aranhas, assim co-

mo algumas espécies de insetos, podem ser classificadas em duas classes, aranhas solitárias e 

aranhas sociais. As aranhas sociais vivem em colônias compostas por um conjunto de mem-

bros (aranhas-macho e aranhas-fêmea) e uma teia (rede em comum). Na colônia as fêmeas são 

maioria e representam, aproximadamente, 80% da população total de aranhas. Cada membro 

coopera com a manutenção da colônia e realiza um conjunto de tarefas de acordo com o seu 

gênero. A comunicação entre os membros da colônia ocorre por meio de interações direta e 

indireta. A interação direta é realizada por meio do compartilhamento de fluidos ou por conta-

to físico entre as aranhas. Um exemplo de interação direta entre aranhas é o comportamento 

de acasalamento. Na comunicação indireta o ambiente é utilizado como mediador e consiste 

em pequenas vibrações na teia que são percebidas por outras aranhas vizinhas. A comunica-

ção por meio da vibração da teia é utilizada para transmitir informações sobre riscos de pre-

dadores, possibilidades de parceiros para acasalamento, características das aranhas vizinhas 

entre outras informações. A intensidade da vibração percebida por uma aranha depende do 

peso e da distância da aranha que emitiu a vibração (LUBIN e BILDE, 2007; SALOMON, 

SPONARSKI, et al., 2010) . De forma semelhante à metáfora de forrageamento das formigas 

e abelhas, as interações entre aranhas e entre aranhas e o ambiente permite o acesso a três 

tipos de informação por meio de fontes de informação internas e externas: 

 Fonte de Informação Interna: Condições individuais das aranhas que influenciam 

suas decisões. Incluem os aspectos genéticos, fisiológicos e cognitivos (LUBIN e 
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BILDE, 2007; SALOMON, SPONARSKI, et al., 2010), que representam a infor-

mação privada. 

 Fonte de Informação Externa: Conjunto de estímulos externos obtidos por meio 

da interação das aranhas na teia (LUBIN e BILDE, 2007; SALOMON, 

SPONARSKI, et al., 2010), que fornecem informação pública já disponível no am-

biente e informação social compartilhada por outras aranhas por meio de contato fí-

sico ou pela vibração da teia. 

 

Tabela 13. Tipos de Informação acessadas pelas aranhas 

Tipo de Informação Fonte de Informação Descrição Tarefa Associada 

Informação Privada Interna 

Aspectos genéticos, 

fisiológicos e cogniti-

vos 

Atração ou repulsão 

Informação Pública Externa 
Exploração do ambien-

te 

Movimentação aleató-

ria pela teia 

Informação Social Externa 

Informações transmiti-

das por outras aranhas 

de forma direta ou indi-

reta 

Atração ou repulsão 

Explotação 

Acasalamento 

 

O comportamento social das aranhas, de maneira geral, pode ser desmembrado em um 

conjunto de regras comportamentais relativamente simples que guiam o comportamento da 

colônia e a manutenção da teia. Machos e fêmeas apresentam comportamento distinto. As 

fêmeas têm maior interação com outros membros da colônia, e apresentam um comportamen-

to de atração ou repulsão por outras aranhas da colônia, independentemente do gênero. O 

comportamento de atração ou repulsão de uma aranha fêmea está associado à vibração da teia 

percebida por ela (SALOMON, SPONARSKI, et al., 2010). Uma aranha fêmea tende a ser 

atraída por vibrações mais fortes, que são produzidas por aranhas maiores e próximas a sua 

vizinhança, além disso, a atração também depende de fatores internos a aranha, tais como 

aspectos fisiológicos, genéticos, ciclo reprodutivo entre outros. Os machos, por sua vez, são 

divididos em dois grupos: machos dominantes e não dominantes. Os machos dominantes são 

aranhas maiores e são atraídos por outras aranhas para o acasalamento. Os machos não domi-

nantes são aranhas menores e tendem a ficar em grupo próximo a região ocupada pelo macho 

dominante. O comportamento de acasalamento acontece entre as fêmeas e os machos domi-

nantes que foram atraídos (ULBRICH e HENSCHEL, 1999).  
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Tabela 14. Comportamentos associados a tarefa de acasalamento apresentada por aranhas sociais. 

Comportamento Fonte da Informação 
Tipo da 

 Informação 

Resposta (ação) 

 Associada 

Movimentação alea-

tória pela teia. 

Externa  

Interação com o ambiente 
Pública 

Continuar movimentação até 

que obtenha nova informação. 

Avaliar vibração da 

teia produzida pelo 

macho dominante. 

Externa  

Interação indireta 
Social 

Se atraída, movimentar em dire-

ção a aranha que emitiu a vibra-

ção, senão, afastar. 
Interna  

Critérios individuais de 

escolha 

Privada 

Acasalamento entre 

a fêmea e o macho 

dominante. 

Externa  

Interação direta 
Social 

Realizar acasalamento. Troca de 

informação genética e geração 

de offspring. 
Interna  

Critérios individuais de 

escolha 

Privada 

 

A tarefa de acasalamento pode ser desmembrada em um conjunto de ações ou compor-

tamentos realizados pelas aranhas. Para cada ação é possível descrever a resposta comporta-

mental associada. A Tabela 14 apresenta algumas ações associadas à tarefa, bem como os 

tipos e fontes de informação acessadas em cada uma.  

Inspirado no comportamento coletivo das aranhas sociais, Cuevas et. al. (2013) apresen-

taram um algoritmo de Inteligência de Enxame, chamado Social Spider Optimization (SSO), 

para resolver problemas de otimização. O SSO manipula um enxame de aranhas artificiais, ou 

agentes, composto por aranhas macho e fêmea. Cada aranha assume um conjunto de tarefas 

de acordo com o seu gênero. No algoritmo SSO, o espaço de busca é representado pela teia 

onde todas as aranhas interagem umas com as outras. A posição da aranha na teia representa 

uma solução candidata para o problema. A cada solução candidata é associado um peso, wi, de 

acordo com a qualidade da solução (fitness) que é representada pelo peso ou tamanho da ara-

nha. Quanto maior o tamanho da aranha, melhor é a solução representada por ela. A comuni-

cação entre as aranhas é realizada por meio de pequenas vibrações na teia que são calculadas 

levando em consideração o peso e distância da aranha. Assim, a vibração percebida por uma 

aranha i é resultado da informação emitida por outra aranha j como                  
 

, onde 

di,j é a distância Euclidiana entre as aranhas i e j. O pseudocódigo do algoritmo SSO é apre-

sentado a seguir. 

 

 



88 

Algoritmo 3: Social Spider Optimization (SSO) 

Início SSO 

% Initialization Phase 

Gerar população inicial, S, composta por machos 

Nm e fêmeas Nf 

Calcular raio de atração r 

Enquanto critério de parada não for atingido faça 

Avaliar a população de aranhas 

 % Female Cooperative Operator 

Realizar movimento de atração ou repulsão das 

fêmeas 

 % Male Cooperative Operator 

Movimentar machos dominantes, D, e não domi-

nantes, ND 

 % Mating Operator 

Gerar nova solução pela combinação das solu-

ções das fêmeas e machos dominantes 

Fim Enquanto 

Fim 

 

Na fase de inicialização, a população inicial de aranhas, S, é criada aleatoriamente. Uma 

heurística é usada para calcular o número de machos, Nm, e fêmeas, Nf. O número de machos 

representa cerca de 30% de toda a população. Após a fase de inicialização, três operadores 

cooperativos, inspirados no comportamento social das aranhas, são aplicados por meio de um 

processo iterativo (CUEVAS, CIENFUEGOS, et al., 2013).  

Female cooperative operators: na natureza, as fêmeas apresentam um comportamento 

de atração ou repulsão em relação às outras aranhas de acordo com a vibração percebida na 

teia. Este operador, em cada iteração, move a fêmea i para uma nova posição. O movimento 

da aranha pode ser de atração ou repulsão, para isso é gerado um número aleatório rm no in-

tervalo [0,1], se rm for menor que um limiar, PF, o movimento será de atração, caso contrário, 

um movimento de repulsão será produzido. A nova posição da ranha é calculada levando em 

consideração três fatores: 1) a vibração, Vibci, produzida pelo melhor indivíduo em sua vizi-

nhança; 2) a vibração, Vibbi, produzida pela melhor aranha da população (melhor valor de 

fitness) e 3) a incorporação de um movimento aleatório.  

Male cooperative operator: para a aplicação deste operador os machos são divididos em 

dois grupos, machos dominantes, D, e não dominantes, ND. Os machos dominantes represen-
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tam as soluções com melhores valores de fitness e eles são atraídos por outras aranhas para o 

acasalamento, enquanto os machos não dominantes são movimentados para o centro do grupo 

(centroide) dos machos. Este operador contribui para duas importantes características do algo-

ritmo. Primeiro, a geração da diversidade de soluções por meio do movimento dos machos 

dominantes e acasalamento. Segundo, evita que soluções ruins influenciem o processo de 

busca, por meio da condução das soluções com baixo valor de fitness para o centro do grupo 

dos machos. 

 Mating operator: em uma colônia de aranhas sociais, o acasalamento ocorre entre ma-

chos dominantes e aranhas fêmeas. Este operador consiste na construção de novas soluções 

candidatas por meio da combinação de soluções representadas por um macho dominante, mg, 

e um conjunto de fêmeas em sua vizinhança, r. O fitness de cada uma das aranhas define a 

probabilidade de influência na nova solução que será gerada. A nova solução, snew, é avaliada 

e comparada com a pior solução, swo. Se snew for melhor que swo, então a pior solução é substi-

tuída pela melhor, caso contrário, a nova solução é descartada. Este processo contribui para a 

explotação do espaço de busca visando encontrar melhores soluções para o problema. 

O algoritmo SSO foi aplicado em diferentes problemas de otimização e seus resultados 

foram comparados com aqueles produzidos por algoritmos consolidados da literatura, tais 

como o algoritmo Particle Swarm Optimization (PSO) e Artificial Bee Colony (ABC). A Ta-

bela 15 apresenta os componentes estruturantes do algoritmo SSO de acordo com a estrutura 

apresentada na Seção 3.4.  

 

Tabela 15. Componentes estruturantes do algoritmo SSO 

Componente Descrição 

Representação da Solu-

ção/Espaço 
Espaço Vetorial 

Representação do Agente Cada agente representa uma solução candidata  

Geração e Modificação de 

Soluções 

Movimentação das fêmeas em direção ao macho dominante 

Combinação das soluções representadas pelas fêmeas e macho domi-

nante 

Movimentação dos machos não dominantes para o centro do grupo de 

machos 

Seleção de Soluções Seleção baseada na qualidade 

 

De maneira geral, o algoritmo segue as estratégias de busca apresentadas no framework, 

conforme descrito na Tabela 16. Na fase de inicialização do algoritmo, acontece a busca por 

informação pública por meio da inicialização aleatória dos agentes. Além disso, o componen-
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te aleatório incorporado na movimentação das aranhas também contribui para a descoberta de 

novas soluções. Assim como nos demais algoritmos, a estratégia de seguir a informação pri-

vada é pouco explorada e resume-se a escolha probabilística do tipo de movimento que será 

realizado pelas fêmeas, atração ou repulsão. A informação social é utilizada na movimentação 

guiada das aranhas no espaço de busca em direção a regiões melhores. 

 

Tabela 16. Estratégias de busca por informação no algoritmo SSO. 

Estratégia Descrição 

Buscar por Informação Pública 
Fase de Inicialização  

Componente aleatório na movimentação das fêmeas 

Seguir Informação Privada 
Escolha probabilística do movimento de repulsão ou atração 

(estratégia pouco explorada) 

Compartilhar Informação Social Atração das fêmeas 

Seguir Informação Social Movimentação dos machos dominantes e não dominantes 

 

Além das estratégias de busca apresentadas pelos agentes, o algoritmo apresenta ainda 

os componentes do processo auto-organizado que são pontos importantes para o desempenho 

do algoritmo. Porém esses componentes não são bem explorados como nos casos anteriores.  

No algoritmo SSO, o conceito de realimentação negativa e positiva resume-se ao comporta-

mento de atração e repulsão de forma proporcional a qualidade apresentada pelos agentes. As 

flutuações podem ser representadas pelo encontro de novas regiões da teia com maior vibra-

ção, ocasionadas pela movimentação aleatória das aranhas. A Tabela 17 apresenta esses com-

ponentes e faz um paralelo entre a sua representação na metáfora e o algoritmo SSO. 

 

Tabela 17. Componentes do processo auto-organizado. Comparativo entre metáfora de movimentação 

e acasalamento de aranhas sociais. 

Componente Metáfora Algoritmo 

Realimentação 

Positiva 

Atração de outras aranhas de forma pro-

porcional a vibração emitida.  

Movimentação dos agentes (mecanismos 

de modificação de soluções) 

Realimentação 

Negativa 
Comportamento de repulsão. 

Movimentação dos agentes (mecanismos 

de modificação de soluções) 

Múltiplas inte-

rações 

Várias aranhas interagindo simultanea-

mente 

Diversos agentes são manipulados si-

multaneamente 

Flutuações 
Novas regiões encontradas pelas ara-

nhas. 

Obtenção de novas soluções de qualida-

de 
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4.4 Firefly Algorithm (FA) 

Na natureza, os vagalumes da família lampirídeos (coleoptera: lampyridae) emitem 

flashes de luz esverdeada intermitente que compõem padrões específicos para a espécie. Os 

flashes de luz, produzidos por um processo bioquímico de bioluminescência, possuem dois 

propósitos principais: 1) atrair parceiros para acasalamento e 2) avisar sobre potenciais preda-

dores. A luz emitida pelos vagalumes possui uma intensidade, I, que decresce conforme a 

distância aumenta. Apesar da luz se tornar mais fraca de acordo com a distância, os vagalu-

mes podem ser visíveis a uma distância suficiente para uma boa comunicação entre os mem-

bros da colônia. A comunicação dos vagalumes por meio da emissão de flashes de luz é a 

principal inspiração para o projeto de algoritmos inspirados no comportamento coletivo dos 

vagalumes para aplicação em problemas complexos de otimização (FISTER, YANG e 

BREST, 2013). A Tabela 18 apresenta algumas ações associadas à comunicação dos vagalu-

mes e que compõem a metáfora. 

 

Tabela 18. Comportamentos associados à comunicação dos vagalumes. 

Comportamento Fonte da Informação 
Tipo da 

 Informação 

Resposta (ação) 

 Associada 

Movimentação alea-

tória. 

Externa  

Interação com o ambiente 
Pública 

Continuar movimentação até 

que obtenha nova informação. 

Avaliar luz emitida 

por outro vagalume 

Externa  

Interação indireta 
Social 

Movimentar em direção a luz 

emitida por outro vagalume. Interna  

Critérios individuais de 

escolha 

Privada 

Seguir luz emitida 

por outro vagalume 

Externa  

Interação direta 
Social 

Movimentar em direção a luz 

emitida por outro vagalume. Interna  

Critérios individuais de 

escolha 

Privada 

 

O algoritmo Firefly (FA), proposto por Yang (YANG, 2010; YANG, 2009), é uma me-

taherística projetada para a resolução de problemas complexos de otimização e tem como ins-

piração a emissão de luz fosforescente de algumas espécies de vagalumes. O algoritmo Firefly 

foi aplicado para resolver diferentes problemas, tais como, otimização, classificação e diferen-

tes aplicações de engenharia (YANG, 2009; SENTHILNATH, OMKAR e MANI, 2011; 

ZHANG e WU, 2012). Os resultados apresentados pelo algoritmo mostram que ele é competi-
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tivo quando comparado a outras metaheurísticas bioinspiradas (FISTER, YANG e BREST, 

2013). Fister, Yang e Brest (2013) apresentaram uma abrangente revisão do algoritmo Firefly. 

Os autores classificaram os algoritmos de acordo com seus aspectos comuns: representação 

dos vagalumes, representação da população, função de fitness e tipo de movimento dos vaga-

lumes (FISTER, YANG e BREST, 2013). A intensidade da luz é associada à função objetivo 

a ser otimizada. Três pontos, inspirados na metáfora biológica, são importantes: 1) os vaga-

lumes são unissex, desta forma eles são atraídos independentemente do gênero; 2) a atração é 

proporcional a intensidade do flash de luz e 3) a superfície da função de fitness pode afetar a 

intensidade da luz emitida (YANG, 2009; FISTER, YANG e BREST, 2013). Os principais 

passos do algoritmo Firefly são apresentados a seguir. 

 

Algoritmo 4: Firefly Algorithm (FA) (YANG, 2009) 

Início FA 

Gerar população inicial 

Avaliar soluções geradas 

Enquanto critério de parada não for atingido 

Para cada vagalume i faça 

Para cada vagalume j faça 

Se ( (  ) >  (  )),  

Movimentar vagalume i em direção ao 

j;  

Fim Se 

Calcular a atração variando com a dis-

tância r; 

Avaliar novas soluções e atualizar a 

intensidade de luz 

Fim Para 

Fim Para 

Ordenar as soluções pela qualidade e sele-

cionar a melhor 

Fim Enquanto 

 Fim 

 

A fase de inicialização consiste na definição dos parâmetros de entrada e geração da po-

pulação inicial de vagalumes. Um vagalume é representado por um vetor             , 

onde d é a dimensão do problema. A população inicial, gerada aleatoriamente, é composta por 
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n vagalumes. Cada vagalume emite um flash de luz com intensidade Ii que é determinada por 

meio de uma função objetivo  (  ), i = 1,…,n. A localização de um vagalume no espaço de 

busca representa uma solução para o problema de otimização. Cada vagalume emite um flash 

de luz que atrai outros vagalumes. A intensidade da luz Ii de um vagalume xi é determinada 

por uma função de fitness  (  ), i = 1, 2, …,n. A atração varia de acordo com a distância rij 

entre o vagalume i e o vagalume j. Assim um vagalume é atraído por outro mais brilhante, ou 

seja, que representa uma solução de melhor qualidade.  

Os componentes estruturais e a dinâmica do algoritmo FA podem ser descritas com base 

na estrutura proposta no Capítulo 3. A Tabela 19 apresenta os componentes referentes a estru-

tura do algoritmo e a Tabela 20 e Tabela 21 apresentam os componentes referentes à dinâmica 

do algoritmo FA. 

 

Tabela 19. Componentes estruturantes do algoritmo FA 

Componente Descrição 

Representação da Solução/Espaço Espaço Vetorial 

Representação do Agente Cada agente representa uma solução candidata  

Geração e Modificação de Solu-

ções 

Movimentação de um agente em direção ao agente com maior 

intensidade de luz.  

Movimentação dos agentes de forma aleatória 

Seleção de Soluções Seleção baseada na qualidade 

 

As estratégias de busca por informação usadas no algoritmo são apresentadas na Tabela 

20. Assim como nos exemplos anteriores, a busca por informação pública acontece em duas 

etapas do algoritmo: no início do procedimento quando o conjunto de soluções inicial é criado 

aleatoriamente; e pela movimentação dos agentes que buscam por novas soluções e são res-

ponsáveis pela melhor exploração do espaço de busca. A informação privada não é explorada 

no algoritmo. Pode-se considerar que um vagalume faz uso da informação privada quando 

escolhe outro vagalume para seguir de acordo com a intensidade da luz, porém neste caso o 

agente apenas segue o outro sempre que a intensidade de luz for maior que sua, não conside-

rando possíveis aspectos individuais ou até mesmo uma escolha probabilística como acontece 

em outros algoritmos. A informação social é representada pela luz emitida por um vagalume 

para transmitir informação para os outros vagalumes em sua vizinhança. Ao emitir um flash 

de luz o vagalume transmite informação social e os demais vagalumes que observam e agem 

de acordo com a luz emitida fazem uso dessa informação. 
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Tabela 20. Estratégias de busca por informação no algoritmo FA. 

Estratégia Descrição 

Buscar por Informação Pública 
Fase de Inicialização  

Movimentação aleatória dos agentes 

Seguir Informação Privada Não possui.  

Compartilhar Informação Social Emissão do flash de luz para atrair outros vagalumes 

Seguir Informação Social Seguir o vagalume com maior intensidade de luz. 

 

Os conceitos de realimentação positiva e negativa são bem explorados no algoritmo. A 

realimentação positiva pode ser representada pelo recrutamento de agentes para as regiões de 

maior intensidade de luz de forma proporcional a qualidade das soluções apresentadas nessa 

região. A Tabela 21 apresenta esses componentes e faz um paralelo entre a sua representação 

na metáfora de movimentação e acasalamento dos vagalumes e o algoritmo FA. 

 

Tabela 21. Componentes do processo auto-organizado. Comparativo entre metáfora de movimentação 

e acasalamento dos vagalumes e o algoritmo FA. 

Componente Metáfora Algoritmo 

Realimentação 

Positiva 

Estabelecida por meio do recrutamento 

proporcional a intensidade da luz emiti-

da. 

Movimentação dos agentes em direção a 

outros que representam melhores solu-

ções (maior valor de  (  )) 

Realimentação 

Negativa 

Condições do ambiente que afetam a 

intensidade da luz emitida 

Variação da atração de acordo com a 

distância entre o vagalume i e o vagalu-

me j 

Múltiplas inte-

rações 

Centenas ou milhares de vagalumes 

interagindo simultaneamente 

Diversos agentes são manipulados si-

multaneamente 

 

4.5 Ant Clustering Algorithm (ACA) 

Algumas espécies de formigas fazem a limpeza do ninho por meio da formação de pi-

lhas de objetos ou corpos de formigas mortas. Pesquisas experimentais têm sido feitas para 

entender os mecanismos por trás do comportamento de limpeza do ninho ou formação do 

“cemitério” de formigas, apresentados por essas espécies. Alguns desses experimentos são 

apresentados por Deneubourg, et al.  (1992). A base do fenômeno observado nas formigas é a 

atração entre as formigas e os corpos das formigas mortas. Quando uma formiga encontra 

uma outra formiga morta no formigueiro ela pega o corpo e caminha até encontrar um local 

onde possa depositá-lo. O depósito é feito quando ela encontra uma região de acumulo de 

outros corpos. As substâncias químicas emitidas pela pilha de formigas mortas atraem outras 
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para que também depositem outros corpos encontrados (BONABEAU, DORIGO e 

THERAULAZ, 1999; DE CASTRO, 2006). O fenômeno de agrupamento de corpos apresen-

tados pelas formigas pode ser desmembrado em um conjunto de ações. A Tabela 22 apresenta 

algumas das ações associadas bem como a resposta comportamental a cada uma delas e os 

tipos e fontes de informação associados. 

 

Tabela 22. Comportamentos associados à tarefa de agrupamento de corpos em colônias de formigas. 

Comportamento Fonte da Informação 
Tipo da 

 Informação 

Resposta (ação) 

 Associada 

Busca exploratória 

por corpos 

Externa  

Interação com o ambiente 
Pública 

Continuar busca até que um 

corpo seja encontrado. 

Avaliar e decidir 

pegar ou não o corpo 

encontrado. 

Externa  

Interação com o ambiente  
Pública 

Se o agente decidir pegar o 

objeto então o carrega e busca 

por um local para depositá-lo; 

senão inicia novamente a busca 

exploratória. 

Interna  

Critérios individuais de 

escolha 

Privada 

Avaliar e decidir 

depositar ou não o 

corpo encontrado. 

Externa  

Interação indireta 
Social 

Se o agente decidir depositar o 

objeto então o deposita e saí em 

busca de outro corpo; senão sai 

em busca de outro local para o 

depósito. 

Interna  

Critérios individuais de 

escolha 

Privada 

 

 

 

Figura 4.4. Fluxograma à tarefa de agrupamento de corpos em colônias de formigas 
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Esse fenômeno foi utilizado como inspiração para o desenvolvimento do algoritmo de 

agrupamento conhecido como Ant Clustering Algorithm (ACA) (DE CASTRO, VIZINE, et 

al., 2005). O ACA é baseado no comportamento de agrupamento de objetos, ou formação do 

cemitério, apresentado pelas formigas (DE CASTRO, VIZINE, et al., 2005). Inicialmente o 

algoritmo foi aplicado para resolver problemas de agrupamento (DENEUBOURG, GOSS, et 

al., 1991), e então adaptado para problemas de particionamento de grafos (KUNTZ, SNYERS 

e LAYZELL, 1999) e mineração de texto (RAMOS e MERELO, 2002) por exemplo.  

O algoritmo ACA manipula um conjunto de formigas artificias (agentes) que se movi-

mentam aleatoriamente em um reticulado bi-dimensional, ou uma matriz, onde os dados de 

entradas são indexados de forma aleatória. O reticulado representa o ambiente das formigas e 

os dados de entrada representam os objetos ou corpos que serão agrupados pelas formigas. 

Assim, cada célula do reticulado armazena a posição de um objeto. Inicialmente os objetos e 

os agentes são posicionados aleatoriamente no reticulado. Cada agente tem um raio de vizi-

nhança onde ele atua. No reticulado os agentes são capazes de caminhar de um lado para ou-

tro e percebem a região sxs ao seu redor, ou seja, a vizinhança em torno da sua célula atual r. 

O agente pode, de forma probabilística, pegar ou deixar um objeto sobre o reticulado levando 

em consideração a similaridade entre os objetos. Assim, objetos isolados tendem a ser remo-

vidos e deixados próximos a outros objetos mais similares (DE CASTRO, 2006; 

BONABEAU, DORIGO e THERAULAZ, 1999). 

A probabilidade    de uma formiga, que não está carregando um objeto, pegar um obje-

to é dada por (DE CASTRO, 2006): 

    (
  

    
)

 

 (1) 

Onde  é uma função de densidade de objetos percebidos na vizinhança da formiga;    é uma 

constante limiar. Para           , portanto a probabilidade de uma formiga pegar um 

objeto é alta quando não existe muitos objetos na vizinhança. No caso           , a pro-

babilidade de um objeto ser removido de um grupo denso é pequena (DE CASTRO, 2006). 

A probabilidade    de uma formiga que está carregando um objeto depositar este objeto 

é dada pela equação (DE CASTRO, 2006) : 

    (
 

    
)
 

 (2) 
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Onde    é uma constante. Se      então     , portanto a probabilidade de uma formiga 

depositar um objeto é baixa quando não existe muitos objetos na vizinhança. Para   

        a probabilidade de um objeto ser depositado em um grupo denso é alta, isto é, ob-

jetos tendem a ser depositados em regiões do reticulado onde existe um acumulo de objetos. 

A Equação 3 apresenta o cálculo da densidade local de objetos na vizinhança de objeto 

   situado no local  : 

  (   )  

{
 

 
 

  
 ∑ [  

 (     )

 
]

        (   )( )
 

                                               

               (3) 

Onde  (  ) é a medida de similaridade média do objeto    com os objetos    presentes em sua 

vizinhança;   é o fator que define a escala de dissimilaridade e quando dois objetos devem ou 

não ser localizados um ao lado do outro. Desta forma, se   é muito grande, não existe muita 

discriminação entre dois objetos, deixando a informação de grupos compostos de objetos que 

não devem pertencer ao mesmo grupo e vice-versa;  (     ) é a distância Euclidiana entre 

dois objetos de dados em seu espaço L-dimensional original. 

Trabalhos da literatura mostram que o ACA não estabiliza uma solução de agrupamen-

to, pois agrupa e desagrupa objetos. Visando melhorar o desempenho do ACA nesse aspecto, 

Vizine (2005) propôs três modificações para o ACA original: 1) decaimento linear de   ; 2) 

ajuste da área de visão que permite a formiga visualizar uma área maior e 3) uma função de 

feromônio é adicionada ao reticulado como um meio de promover o reforço de depósito de 

objetos em uma região mais densa do reticulado. A cada ciclo, o valor do parâmetro    dimi-

nui, de acordo com a Equação 4, até alcançar o valor mínimo permitido,      . 

            (4) 

A quantidade de feromônio adicionada a um objeto é representada pela função de nível 

de feromônio  ( ), que corresponde à quantidade de feromônio presente em cada célula   do 

reticulado. A cada iteração, o feromônio artificial,  ( )  em cada célula evapora à uma taxa 

fixa. Este feromônio influencia na probabilidade de pegar e depositar um objeto de acordo 

com as Equações 6 e 7: 

 

 
  ( )  

 

 ( ) ( )
(

   

    ( )
)
 

 (6) 

   ( )   ( ) ( ) (
  

     ( )
)
 

 (7) 
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De acordo com a Equação 6, a probabilidade de uma formiga pegar um objeto no reticu-

lado é inversamente proporcional a quantidade de feromônio da posição e também à densida-

de de objetos ao redor de i. Na Equação 7, a probabilidade de uma formiga pegar um objeto 

no reticulado é diretamente proporcional à quantidade de feromônio da posição e a densidade 

de objetos ao redor de i. O pseudocódigo do algoritmo ACA é apresentado a seguir. 

 

Algoritmo 5: Ant Clustering Algorithm (ACA) 

Início ACA(               ) 

Posicionar os itens em células aleatórias do 

reticulado 

Posicionar os agentes em células aleatórias de-

socupadas  

Contador = 1 

Enquanto Contador < max_it Faça 

Para i=1 Até N Faça 

Calcular  (  ) 

Se formiga_descarregada E célu-

la_ocupada_por_   Então 

   Pegar item    com probabilidade   (  ) 

SenãoSe formiga_carregando    E célula_vazia 

Então 

   Depositar item    com probabilidade   (  ) 

Fim Se 

Mover aleatoriamente para uma célula deso-

cupada 

Fim Para 

Contador = Contador + 1 

Fim Enquanto 

  Imprimir localização dos itens 

Fim 

 

O algoritmo ACA pode ser descrito utilizando a estrutura conceitual apresentada nessa 

tese. Diferente dos algoritmos apresentados anteriormente, o ACA utiliza um reticulado para a 

representação computacional da solução. Os agentes se movimentam sobre o reticulado e atu-

am em uma vizinhança. A solução é construída iterativamente pela movimentação dos agentes 

no reticulado. A Tabela 23 apresenta os componentes referentes à estrutura do algoritmo 

ACA. 
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Tabela 23. Componentes estruturantes do algoritmo ACA. 

Componente Descrição 

Representação do Solução/Espaço Reticulado 

Representação do Agente 
O agente se movimenta pelo espaço de busca construindo a 

solução candidata S iterativamente.  

Geração e Modificação de Solu-

ções 
Movimentação aleatória dos agentes pelo reticulado 

Seleção de Soluções 
Seleção probabilística das células onde cada objeto será posici-

onado e que compõem a solução. 

  

O algoritmo ACA faz uso da informação pública, privada e social, conforme apresenta-

do na Tabela 24. Os agentes adotam a estratégia de busca por informação pública quando são 

inicializados aleatoriamente pelo reticulado e quando se movimentam também de forma alea-

tória buscando pelos objetos espalhados. Ao encontrar um objeto o agente decide se pega ou 

não esse objeto. Essa decisão é baseada na sua informação privada e é influenciada pelo am-

biente (nível de feromônio e densidade de objetos). A informação social é compartilhada por 

um meio de um processo de estigmergia, assim como acontece na trilha de feromônio. Ao 

retirar um objeto de um local e depositá-lo em uma região específica do reticulado o agente 

indica para outro agente que ali pode ser um bom local para depositar os objetos e conforme o 

volume de objeto aumenta naquele local, maior é a probabilidade de que outros também depo-

sitem seus objetos ali. Além disso, os mecanismos de realimentação positiva e negativa são 

bem representados no algoritmo, conforme apresentado na Tabela 25.  

 

Tabela 24. Estratégias de busca por informação no algoritmo ACA. 

Estratégia Descrição 

Buscar por Informação Pública 
Posicionamento inicial dos agentes de forma aleatória  

Movimentação aleatória dos agentes pelo reticulado 

Seguir Informação Privada 
Escolha probabilística para pegar ou deixar um objeto, represen-

tadas pelas probabilidades   e   . 

Compartilhar Informação Social Retirada dos objetos e acúmulo nos locais específicos. 

Seguir Informação Social Deposito de objetos onde outras formigas também depositaram. 
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Tabela 25. Componentes do processo auto-organizado. Comparativo entre metáfora de agrupamento 

de corpos o algoritmo ACA. 

Componente Metáfora Algoritmo 

Realimentação 

Positiva 

Estabelecida por meio do acumulo de 

corpos e atração proporcional à quanti-

dade de corpos acumulados. 

Reforço da quantidade de feromônio, 

 ( )  no reticulado. 

Realimentação 

Negativa 

Evaporação das substâncias emitidas 

pelos corpos. 

Decaimento da quantidade de feromô-

nio,  ( ), a uma taxa fixa. 

Múltiplas inte-

rações 

Centenas ou milhares de formigas inte-

ragindo simultaneamente 

Diversos agentes são manipulados si-

multaneamente 

Flutuações 
Novos corpos são encontrados pelas 

formigas que exploram o ambiente. 

Obtenção de novas soluções de qualida-

de 

4.6 Particle Swarm Optimization (PSO) 

O algoritmo Particle Swarm Optmization (PSO) proposto por Kennedy e Eberhart 

(1995), tem como inspiração o movimento coletivo de alguns animais, tais como, pássaros e 

peixes na busca por regiões ricas em alimento. A metáfora do PSO descreve indivíduos sim-

ples que interagem entre si e com o ambiente e são capazes de avaliar suas próprias experiên-

cias (atuais e passadas) e as experiências dos demais indivíduos do enxame (DE CASTRO, 

2006; KENNEDY e EBERHART, 1995). A experiência pessoal do indivíduo é a sua infor-

mação privada, enquanto o conhecimento sobre os outros indivíduos do enxame ou de sua 

vizinhança representam a informação social. Alguns exemplos de ações associadas à metáfora 

do algoritmo PSO são apresentadas na Tabela 26. 

 

Tabela 26. Comportamentos associados à metáfora do algoritmo PSO. 

Comportamento Fonte da Informação 
Tipo da 

 Informação 

Resposta (ação) 

 Associada 

Busca exploratória 

por alimento 

Externa  

Interação com o ambiente 
Pública 

Continuar busca até que uma 

fonte seja encontrada. 

Observar regiões 

visitadas 

Externa  

Interação com o ambiente  
Pública 

Ajustar velocidade e direção de 

acordo com sua informação 

privada 
Interna  

Memória das regiões visi-

tadas anteriormente 

Privada 

Observar regiões 

encontradas por seus 

vizinhos 

Externa  

Interação direta 
Social 

Ajustar velocidade e direção de 

acordo com a informação social. 
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No algoritmo PSO cada partícula do enxame movimenta-se através do espaço de busca 

do problema por duas forças. Uma as atrai com uma magnitude aleatória para a melhor locali-

zação já encontrada por ela (pbest) e outra para a melhor localização encontrada pelas demais 

partículas do enxame (gbest). A posição e a velocidade de cada partícula são atualizadas a 

cada iteração até o enxame convergir. A posição de uma partícula i em um tempo t é dada 

pela equação: 

           (8) 

A cada iteração a velocidade da partícula é atualizada utilizando a fórmula: 

          (     )      (     ) (9) 

Onde    é a nova velocidade da partícula para a     partícula,    e    são pesos associados à 

melhor posição individual (posição da partícula) e a melhor posição global (posição das outras 

partículas do enxame), respectivamente.    é a posição da     partícula e     é a posição da 

melhor partícula do enxame. A função     ( ) gera um número uniformemente aleatório  

rio       . O pseudocódigo do algoritmo PSO é apresentado a seguir: 

 

Algoritmo 6: Particle Swarm Optimization (PSO) 
Início PSO 

Inicializar X 

Inicializar v 

Enquanto critério de parada não for atingido 

Para i = 1 até N  

Se ( (  ) >  (  )) então 

   =    

Fim Se 

g = i 

# Para todos os vizinhos 

Para j = índice dos vizinhos  

Se ( (  ) >  (  )) então 

g = j 

Fim Se 

Fim Para 

         (     )      (     ) 

               
          

Fim Para  

t = t + 1 

Fim Enquanto 

Fim 
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A fase de inicialização consiste na geração do enxame inicial de partículas. As partícu-

las são iniciadas aleatoriamente e com velocidade inicial igual a zero. Cada partícula do en-

xame representa uma solução para o problema e é representada por um vetor    

(             ), onde d é a dimensão do problema. A localização de uma partícula no espaço 

de busca representa uma solução para o problema de otimização que é avaliada por meio de 

uma função de fitness. A cada iteração do algoritmo duas fases são executadas: uma individu-

al e outra social. Na fase individual, cada partícula armazena sua melhor posição já visitada, 

enquanto na fase social verifica-se a melhor posição das partículas vizinhas. Após essas duas 

etapas a posição e a velocidade da partícula são atualizadas.  

O algoritmo PSO utiliza uma representação vetorial, onde cada partícula é representada 

por um vetor,    (             ), que indica a sua posição no espaço de busca e representa 

uma solução para o problema. As soluções são modificadas por meio da movimentação dos 

agentes para regiões possivelmente melhores. Os componentes estruturais e a dinâmica do 

algoritmo PSO são apresentados a seguir. Os componentes referentes à estrutura do algoritmo 

são apresentados na Tabela 27. 

 

Tabela 27. Componentes estruturantes do algoritmo PSO 

Componente Descrição 

Representação da Solução/Espaço Espaço Vetorial 

Representação do Agente Cada agente representa uma solução candidata  

Geração e Modificação de Solu-

ções 

Movimentação de um agente influenciada por sua melhor posi-

ção e pela melhor posição do enxame 

Movimentação dos agentes de forma aleatória 

Seleção de Soluções Seleção baseada na qualidade 

 

De maneira geral, o algoritmo PSO apresenta boa aderência à estrutura do framework. O 

algoritmo utiliza os três tipos de informação propostos: pública, privada e social. A busca por 

informação pública é feita por meio da inicialização aleatória dos agentes e pela movimenta-

ção dos agentes pelo espaço de busca ao longo das iterações. Ao longo das iterações os agen-

tes mantêm um histórico com a melhor posição visitada por ele, que representa a informação 

privada. Os agentes obtêm informação sobre as regiões visitadas por outros agentes dentro da 

sua vizinhança, ou seja, adquirem informação social. Assim, a movimentação guiada, que 

conduz o agente para melhores regiões do espaço de busca é influenciada por sua informação 

privada adquirida ao longo das iterações e por pela informação social adquirida por meio da 
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observação do comportamento dos outros agentes. As estratégias adaptativas presentes no 

algoritmo PSO são apresentados na Tabela 28 

Tabela 28. Estratégias adaptativas do algoritmo PSO. 

Estratégia Descrição 

Buscar por Informação Pública 
Fase de Inicialização  

Movimentação aleatória dos agentes 

Seguir Informação Privada Memória da melhor região explorada. 

Compartilhar Informação Social 
Os agentes observam e imitam a movimentação dos outros 

agentes. 

Seguir Informação Social 
Movimentação do agente com influencia da melhor região ex-

plorada pelos demais agentes do enxame 

 

Além disso, a dinâmica do algoritmo PSO apresenta características do processo auto-

organizado, conforme apresentado na Tabela 29. A realimentação positiva é representada por 

meio do comportamento de imitação de outros agentes melhores com influência da experiên-

cia individual. A memorização da melhor posição no algoritmo PSO gera um processo irre-

versível que conduz o agente a regiões possivelmente melhores. Os pesos associados as parce-

las individual e social fazem o equilíbrio do processo, funcionando como uma realimentação 

negativa. 

 

Tabela 29. Componentes do processo auto-organizado. Comparativo entre metáfora e o PSO. 

Componente Metáfora Algoritmo 

Realimentação 

Positiva 

Mudança de comportamento com base 

no conhecimento individual e no com-

portamento de outros agentes (imitação) 

Movimentação da partícula influenciada 

pelos valores de gbest e pbest. 

Realimentação 

Negativa 

Controle da velocidade e direção dos 

movimentos 

Pesos para controle da velocidade da 

partícula 

Múltiplas inte-

rações 

Vários agentes interagindo simultanea-

mente 

Diversos agentes são manipulados si-

multaneamente 

Flutuações Novas regiões visitadas pelos agentes 
Obtenção de novas soluções de qualida-

de 

 

A dinâmica do algoritmo PSO é simples e, em sua versão original, existem mecanismos 

para balancear a exploração e explotação do espaço de busca. Versões modificadas foram 

propostas na literatura com o objetivo de resolver problemas de convergência prematura e 

precisão do algoritmo PSO. Shi e Eberhart (1988) propuseram uma importante modificação à 

versão original do algoritmo, acrescentando o peso de inércia (ω) na equação da velocidade, 

cuja função é balancear a exploração (busca global) e explotação (busca local) realizadas pelo 

algoritmo. 
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5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA E DINÂMICA DOS 

ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA DE ENXAME 

Os algoritmos de Inteligência de Enxame, mais especificamente, aqueles inspirados no 

comportamento coletivo dos insetos sociais, compartilham uma estrutura similar quando vis-

tos por uma mesma perspectiva e nível de abstração. Apesar das diferentes metáforas biológi-

cas, essas similaridades podem ser mapeadas contribuindo para a identificação dos compo-

nentes-chave e características que contribuem para a emergência do comportamento coletivo. 

O framework proposto mapeia importantes componentes dos algoritmos da Inteligência En-

xame, tanto relacionados à sua estrutura, quanto à sua dinâmica, e permite um novo olhar so-

bre esses algoritmos com um foco voltado para o agente e suas habilidades individuais. 

5.1 A Metáfora Biológica e sua Implementação Computacional  

A Tabela 30 apresenta um resumo das características das metáforas utilizadas nos algo-

ritmos discutidos no Capítulo 4 e a Tabela 31 apresenta um resumo sobre como essas caracte-

rísticas são implementadas nos seus respectivos algoritmos. Dentre as características levanta-

das no capítulo anterior, pode-se destacar o equilíbrio entre a exploração de todo o espaço de 

busca e a exploração de regiões específicas (explotação), e o trade-off entre realimentação 

positiva e negativa, importantes para a convergência adequada do algoritmo. 

O ajuste entre a exploração e a explotação é ponto importante para os algoritmos de In-

teligência de Enxame. Em todos os casos apresentados a exploração do espaço de busca con-

siste na movimentação dos agentes pelo ambiente. Na natureza essa exploração é, normal-

mente, aleatória e acontece no momento em que o indivíduo ainda não tem informação social 

compartilhada por outros agentes ou está em busca de informação mais atualizada. A explota-

ção, por sua vez, acontece quando os indivíduos adquirem informação social e então são gui-

ados por ela até regiões específicas do ambiente, seja para buscar alimento, encontrar um par-

ceiro para acasalamento, etc. Aqui, vale ressaltar uma das principais características dos algo-

ritmos de Inteligência de Enxame que os diferenciam dos Algoritmos Evolutivos 

(HOLLAND, 1975; DE CASTRO, 2006): a cooperação entre os agentes. A movimentação 

guiada permite que agentes sejam atraídos para regiões específicas do espaço de busca já ava-

liadas por outros agentes, o que pode contribuir não apenas para uma melhor exploração do 

espaço de busca, mas também para gerar uma diversidade de soluções que é importante em 

muitos problemas computacionais. Nos algoritmos evolutivos, por outro lado, há o conceito 
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de competição, onde os indivíduos competem entre si pela permanência nas próximas gera-

ções e pela reprodução. Embora haja versões de algoritmos evolutivos com estratégias de co-

operação entre os indivíduos da população, o algoritmo clássico em boa parte de suas varia-

ções é primariamente competitivo.  

A forma como os processos de exploração e explotação são implementados computaci-

onalmente é diretamente ligada com o esquema de representação das soluções e com a dinâ-

mica do algoritmo. No algoritmo ACO, que utiliza uma representação baseada em grafo, a 

exploração ocorre quando os agentes escolhem aleatoriamente uma aresta do grafo, enquanto 

a explotação é implementada pela movimentação desses agentes pelos caminhos mais refor-

çados, arestas com maior valor de feromônio. Essa movimentação, basicamente, é representa-

da pela inclusão da aresta escolhida na solução representada pelo agente. 

 Os algoritmos ABC, SSO, FA e PSO utilizam uma representação vetorial onde cada 

solução candidata é representada por um vetor de valores que podem ser valores binários, 

inteiros ou reais dependendo do tipo do problema onde são aplicados. Cada agente representa 

uma solução candidata para o problema. Nesses algoritmos, apesar de utilizarem diferentes 

metáforas, a exploração ocorre por meio da geração aleatória de novas soluções respeitando o 

domínio do problema. A explotação nos algoritmos ABC, SSO, FA e PSO consiste também 

na geração de novas soluções, porém de forma guiada. Assim, no processo de explotação as 

novas soluções podem ser geradas por meio de uma heurística de movimentação dos agentes, 

normalmente adotada em problemas contínuos, como acontece nas versões dos algoritmos 

PSO, FA e ABC, ou por meio de operadores de combinação de soluções, normalmente utili-

zada em problemas combinatoriais. A combinação de soluções também está associada à metá-

fora de acasalamento, como acontece no algoritmo SSO. 

 Por fim, no algoritmo ACA a exploração é implementada por meio do posicionamento e 

movimento aleatório dos agentes nas células do reticulado. Conforme apresentado na Tabela 

30, a explotação é feita por meio da movimentação guiada dos agentes para regiões com mai-

or concentração de feromônio, porém esse mecanismo não é implementado pelo algoritmo 

ACO. Os agentes realizam apenas uma movimentação aleatória pelo reticulado. 
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Tabela 30. Componentes dos algoritmos ACO, ABC, SSA, FA e ACA de acordo com suas respectivas metáforas biológicas. 

Metáfora Agente Exploração Explotação 
Sistema de 

Avaliação 

Tipos de  

Interação 

Realimentação 

Positiva 

Realimentação 

Negativa 

Forrageamento 

em Colônias de 

Formigas  

Formigas 
Movimentação alea-

tória pelo ambiente 

Exploração das 

fontes de alimento 

indicadas pela trilha 

mais reforçada 

Custo da rota 

percorrida pela 

formiga 

Indireta  

(trilha de fe-

romônio) 

Reforço da trilha 

de feromônio 

Evaporação do 

feromônio 

Forrageamento 

em Abelhas So-

ciais 

Abelhas re-

crutadoras e 

não recruta-

doras 

Movimentação alea-

tória pelo ambiente 

Exploração das 

fontes de alimento 

indicadas pelas 

abelhas recrutado-

ras 

Qualidade da 

fonte de ali-

mento 

Direta 

(waggle dance) 

Recrutamento 

proporcional à 

qualidade da 

dança 

Abandono das 

fontes de alimen-

to improdutivas 

Comunicação das 

aranhas sociais 

Aranhas ma-

cho e fêmea 

Movimentação alea-

tória pelo ambiente 

Atração e cruza-

mento entre aranhas 

macho e fêmea  

Tamanho da 

aranha 

Indireta  

(vibração da teia) 

e direta (acasa-

lamento) 

Comportamento 

de atração pro-

porcional a in-

tensidade da 

vibração da teia 

Comportamento 

de repulsão 

Comunicação 

dos vagalumes 
Vagalumes 

Movimentação alea-

tória pelo ambiente 

Atração dos vaga-

lumes para regiões 

com alta luminosi-

dade 

Intensidade da 

luz emitida 

Direta 

(emissão de luz) 

Atração propor-

cional à intensi-

dade da luz 

Condições do 

ambiente que 

afetam a intensi-

dade da luz emi-

tida 

Agrupamento de 

corpos 
Formigas 

Movimentação alea-

tória pelo ambiente 

Atração das formi-

gas para regiões 

com maior concen-

tração de feromônio 

Similaridade 

entre objetos 

Indireta 

(pilha de corpos) 

Reforço do fe-

romônio da pilha 

de corpos 

Evaporação do 

feromônio 

Movimentação e 

comunicação de 

peixes e pássaros 

Peixes e pás-

saros 

Movimentação alea-

tória pelo ambiente 

Movimentação em 

direção a regiões 

indicadas por outros 

agentes 

Qualidade da 

região explo-

rada 

Direta  

(observação) 
Imitação 

Ajuste e sincro-

nismo dos mo-

vimentos 
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Tabela 31. Implementação Computacional dos componentes dos algoritmos ACO, ABC, SSA, FA, ACA e PSO. 

Algoritmo Agente 
Representação 

da Solução 
Exploração Explotação 

Análise de 

Desempenho 

Tipos de  

Interação 

Realimentação 

positiva 

Realimentação 

Negativa 

ACO 
Grafo 

G = (V,A) 

Caminho percor-

rido por um 

agente no grafo 

Inicialização 

aleatória dos 

agentes no 

grafo. 

Inclusão da próxima 

aresta na solução com 

uma 

de    
 ( ) 

Custo da solu-

ção construída 

pelo agente 

Peso,     asso-

ciado às ares-

tas 

Regra de atualiza-

ção do peso das 

arestas ( ) percor-

ridas pelo agente. 

Aplicação da regra 

de evaporação do 

feromônio: 

     (   )  
(   )    ( ) 

ABC 

Vetor 

  

             

Posição do agen-

te no espaço de 

busca 

Geração alea-

tória de novas 

soluções 

Geração de novas solu-

ções na vizinhança das 

soluções candidatas 

seguindo uma heurística 

específica 

Qualidade da 

solução 

Análise do 

fitness 

Classificação das 

melhores abelhas 

como empregadas 

a cada iteração.  

Abandono das 

fontes de alimento 

improdutivas e 

limitação do núme-

ro de abelhas em-

pregadas. 

SSO 

Vetor 

  

             

Posição do agen-

te no espaço de 

busca 

Geração alea-

tória de novas 

soluções 

Operador para movi-

mentação das fêmeas e 

machos ND. 

Combinação de solu-

ções representadas por 

um macho D e as fê-

meas em sua vizinhan-

ça, r. 

Qualidade da 

solução 

Vibração (vib) 

proporcional 

ao fitness 

Heurística para 

movimentação das 

fêmeas e machos.  

Combinação de 

soluções represen-

tadas por um ma-

cho D e as fêmeas 

em sua vizinhança 

Limitação do nú-

mero de aranhas 

em cada tarefa 

FA 

Vetor 

  

             

Posição do agen-

te no espaço de 

busca 

Geração alea-

tória de novas 

soluções 

Movimento do agente i 

em direção ao j de mai-

or qualidade. 

Qualidade da 

solução 

Intensidade da 

luz, I, propor-

cional ao 

fitness 

Movimento do 

agente sempre em 

direção a outro 

agente com melhor 

valor de fitness 

Variação do coefi-

ciente de atração 

de acordo com a 

distância entre os 

vagalumes 

ACA 

Itens indexados 

e posicionados 

em um reticula-

do nn 

Agrupamento 

formado pelos 

objetos deposi-

tados.  

Movimento 

aleatório no 

reticulado 

- 
Qualidade do 

agrupamento 

Objetos posi-

cionados no 

reticulado. 

Atualização do 

peso (feromônio) 

associado aos 

objetos deposita-

dos. 

Regra de decai-

mento do linear do 

peso associado aos 

objetos deposita-

dos. 

PSO 

Vetor 

  

             

Posição do agen-

te no espaço de 

busca 

Geração alea-

tória de novas 

soluções 

Atualização da posição 

e velocidade de cada 

agente.  

Qualidade da 

solução 

(fitness) 

Avaliação do 

fitness 

Movimentação da 

partícula influen-

ciado pelos valores 

de pbest e gbest 

Controle da ve-

locidade. 
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5.2 Diferenciação entre Algoritmos 

Considerando as metáforas apresentadas, a realimentação positiva e negativa é melhor 

representada nas metáforas clássicas, formigas e abelhas por exemplo, e seus respectivos al-

goritmos, ACO, ACA e ABC. Neste caso, os processos de recrutamento, tanto por meio da 

trilha de feromônio quanto pela dança, permitem que os insetos, após avaliar a qualidade de 

uma fonte de alimento, atraiam outros insetos para explorarem a região reforçando e intensifi-

cando a explotação. Apesar de metáforas similares, os comportamentos de forrageamento das 

formigas e abelhas apresentam uma característica importante que os diferencia: o tipo de inte-

ração. As formigas utilizam as interações indiretas como principal fonte de informação en-

quanto forrageiam e por meio do feedback positivo constroem uma estrutura compartilhada 

(trilha de feromônio). As abelhas, por sua vez, utilizam interações diretas por meio da obser-

vação da dança e seguindo as informações obtidas nessa observação. O primeiro caso é mais 

flexível e a realimentação negativa atua mais lentamente, o que pode levar as formigas a ne-

gligenciarem novas fontes de alimentos que apareçam depois da trilha formada. O segundo 

caso apresenta um comportamento mais flexível, ou seja, abelhas podem rapidamente ajustar 

o esforço da colônia para explorar novas fontes de alimento e abandonar aquelas que não são 

mais produtivas. Os algoritmos SSO, FA e PSO também possuem características de auto-

organização, o SSO e FA utilizam o conceito de recrutamento, atraindo os agentes para regi-

ões melhores do espaço de busca, e no algoritmo PSO as partículas apresentam o comporta-

mento de imitação, alterando seu próprio comportamento por influência de outras partículas 

que exploram regiões melhores do espaço. Assim, no caso do SSO e FA os mecanismos de 

realimentação positiva e negativa podem ser representados pelos comportamentos de atração e 

repulsão dos agentes, respectivamente. No ACO, a realimentação é garantida por meio do 

armazenamento da melhor posição histórica visitada pela partícula, o que constrói um proces-

so irreversível em direção a uma melhor região. Em todos os casos a aleatoriedade das flutua-

ções é mantida por meio de variáveis aleatórias adicionadas à dinâmica do algoritmo.  

 Conforme apresentado na Seção 4.5, a versão original do algoritmo ACA não estabili-

zava uma solução de agrupamento, pois os agentes agrupavam e desagrupavam os objetos, o 

que dificultava a formação do agrupamento. Isso por que, em sua versão original, o algoritmo 

não apresentava claramente os componentes de realimentação positiva e negativa, que são 

importantes para a convergência e construção de uma estrutura compartilhada, neste caso a 

pilha de objetos. Ao acrescentar o decaimento linear de    e uma função de feromônio para 
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promover o reforço de depósito de objetos em uma região mais densa do reticulado, Vizine et 

al. (2005)acrescentaram a realimentação negativa e positiva, respectivamente, melhorando 

consideravelmente o desempenho do algoritmo. Outra modificação significativa foi proposta 

também para o PSO, quando os próprios autores acrescentaram à versão original o fator de 

inércia (ω) para resolver um problema de convergência prematura que o algoritmo normal-

mente apresentava. O fator de inércia proposto pelos próprios autores acrescentou ao algorit-

mo original um importante componente que permite o equilíbrio entre a exploração do espaço 

de busca e a explotação das melhores regiões encontradas (SHI e EBERHART, 1988). As 

modificações propostas para os algoritmos mostram a importância desses componentes na 

definição da dinâmica do algoritmo.  

Com base na análise apresentada no Capítulo 4 e o resumo das características apresen-

tado na Tabela 30 e Tabela 31, percebe-se que computacionalmente, apesar das diferentes 

metáforas, a implementação dos vários componentes, de maneira geral, recai em procedimen-

tos computacionais parecidos. Os processos de exploração e explotação são representados por 

uma busca global e local, respectivamente. A exploração é feita por meio de uma busca explo-

ratória por soluções novas e inicialização aleatória dos agentes no espaço de busca, enquanto 

a explotação, por sua vez, é realizada por uma busca guiada que conduz os agentes para boas 

regiões no espaço de busca encontradas por outros agentes. A manipulação ou geração de 

soluções novas durante o processo de busca ocorre por meio de um dos procedimentos de 

geração ou modificação de solução do framework apresentado na Seção 3.4.2. Observando, 

em um nível mais baixo, os procedimentos de geração ou modificação das soluções podem ser 

implementados computacionalmente de maneiras muito distintas, como ocorre, por exemplo, 

com o algoritmo ACO que, apesar de usar uma metáfora de forrageamento como a maioria 

dos algoritmos, apresenta características próprias especialmente ligadas a sua representação 

das soluções baseada em grafo. Desta forma, ao propor um novo algoritmo de Inteligência de 

Enxame ou melhorias em um algoritmo presente na literatura, cabe ao pesquisador avaliar os 

componentes desse algoritmo, tanto estruturais quanto relacionados à dinâmica, de forma que 

não seja apenas uma reprodução de procedimentos já utilizados por outros algoritmos revesti-

dos de uma metáfora diferente. A Tabela 32 apresenta os componentes estruturantes do fra-

mework utilizados por cada algoritmo analisado. 

Em todos os casos, a qualidade das soluções é avaliada por meio de uma função de fit-

ness diretamente relacionada ao problema ao qual o algoritmo será aplicado.  
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Tabela 32. Componentes estruturantes dos algoritmos ACO, ABC, SSO, FA, ACA e PSO. 

Algoritmo 
Esquema de 

representação 

Representação do 

agente 

Mecanismos para modi-

ficar soluções 

Mecanismos de 

Avaliação 

ACO 
Baseado em 

Grafo 

O agente constrói a 

solução candidata itera-

tivamente 

Movimentação aleatória e 

guiada 
Custo da rota 

ABC Espaço Vetorial Solução candidata 
Movimentação aleatória e 

guiada 

Qualidade da região 

explorada (função de 

fitness) 

SSO Espaço Vetorial Solução candidata 

Movimentação guiada dos 

agentes e combinação de 

soluções. 

Tamanho da aranha 

(função de fitness) 

FA Espaço Vetorial Solução candidata 
Movimentação aleatória e 

guiada 

Intensidade da luz 

(função de fitness) 

ACA Reticulado 

O agente constrói a 

solução candidata itera-

tivamente 

Movimentação aleatória 

dos agentes sobre o reti-

culado 

Qualidade do agru-

pamento 

PSO Espaço Vetorial Posição do agente Movimentação guiada  

Qualidade da região 

explorada (função de 

fitness) 

 

Os algoritmos apresentados, de maneira geral, aderem à estrutura conceitual e computa-

cional proposta pelo framework. Em alguns casos é possível identificar componentes que po-

deriam ser melhor explorados, como a utilização da informação privada. De maneira geral, os 

algoritmos focam no comportamento coletivo e exploram pouco as capacidades individuais 

dos agentes e sua atuação local. A informação privada, normalmente, é representada apenas 

por limiares que indicam a probabilidade de um agente executar uma tarefa ou não. Nos me-

lhores casos, os agentes mantêm um histórico ou memória de curto prazo de soluções anterio-

res. 

A dinâmica do algoritmo está diretamente ligada à forma como as soluções são repre-

sentadas computacionalmente, sendo que algoritmos com mesma representação de soluções 

tendem a apresentar dinâmicas semelhantes. Por exemplo, em algoritmos cujas soluções são 

representadas por um vetor de características (espaço vetorial) com representação inteira, as 

novas soluções são geradas por meio da combinação de soluções (permutação de inteiros). 

Essa combinação faz uso de operadores que combinam partes das soluções para a geração de 

uma nova e, em alguns casos, se assemelham aos operadores evolutivos. Por outro lado, em 

algoritmos que utilizam representação em espaço vetorial com codificação real, a criação e a 

modificação de soluções são feitas feita por meio da movimentação dos agentes pelo espaço 

de busca.  
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Assim, algoritmos com estruturas semelhantes podem apresentar também dinâmicas 

semelhantes, tais como o SSO, FA e PSO. O algoritmo FA, por exemplo, pode ser considera-

do como uma generalização do algoritmo PSO, porém sem a etapa individual (histórico da 

posição da partícula) e com o conceito de atração. Se o coeficiente de atração do algoritmo 

FA for constante em qualquer região do espaço, então o algoritmo apresenta um comporta-

mento semelhante ao PSO (FISTER, YANG e BREST, 2013). 

Os algoritmos de Inteligência de Enxame, normalmente aplicados para resolver proble-

mas complexos de otimização, podem ser vistos como algoritmos populacionais, ou algorit-

mos baseados em população (population-based algorithms) (PRUGEL-BENNETT, 2010), 

que fazem uso de um processo iterativo para construir e melhorar um conjunto de soluções 

candidatas. A maneira como esses algoritmos exploram o espaço de busca, avalia e evolui as 

soluções e manipulam a informação, em muitos casos, assemelha-se a um processo evolutivo 

(YANG, 2014). Em algoritmos populacionais, como os apresentados neste capítulo, os agen-

tes realizam um conjunto de tarefas simultaneamente. Cada agente tem acesso a informação 

local sobre a região explorada por ele. Nos algoritmos de Inteligência de Enxame a informa-

ção global é acessível e utilizada em algumas etapas do processo iterativo. O processo de ava-

liação das soluções candidatas em muitos dos casos é realizado levando em consideração a 

informação global.  

Na natureza o acesso à informação é limitado e os indivíduos atuam localmente com ba-

se na informação privada e pública adquiridas por ele e na informação social adquirida por 

meio da sua interação com outros indivíduos da colônia. Esse processamento de informação 

local com foco no indivíduo dá aos enxames a capacidade de resolução de problemas de for-

ma distribuída e paralela que é uma grande inspiração e motivação da Inteligência de Enxame. 

Porém, na prática, os algoritmos de Inteligência de Enxame, em sua maioria, não exploram 

tais características e mantêm o foco no enxame. O paralelismo prometido pela teoria da Inte-

ligência de Enxame se resume, em alguns casos, a uma matriz (população de indivíduos) que 

é processada de forma paralela pelo computador. Porém, esta é uma característica da estrutura 

de dados utilizada e não uma característica dos agentes que compõem o enxame. Estruturar 

essas abordagens com o foco no agente e não no enxame, dando mais autonomia aos agentes, 

como se propõe essa tese, pode representar um passo importante do desenvolvimento de algo-

ritmos de Inteligência de Enxame que são de fato distribuídos e paralelos, e que possam ser 

facilmente implementados em arquiteturas também paralelas e distribuídas.  
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5.3 Um Guia para uso do Framework Proposto 

Conforme mencionado no Capítulo 3, a análise dos algoritmos de Inteligência de Enxame 

envolve: o entendimento do fenômeno biológico que será utilizado como inspiração; a defini-

ção e estruturação da metáfora; a construção do algoritmo e a definição do problema. Essas 

etapas não são independentes e podem acontecer concomitantemente. O framework proposto 

fornece uma estrutura que destaca os elementos fundamentais da Inteligência de Enxame e 

funciona como um guia para os pesquisadores ao longo do processo de estudo e construção, 

tanto das metáforas quanto dos algoritmos. Esse processo pode ser resumido em quatro etapas 

discutidas ao longo da tese e resumidas abaixo: 

 Entendimento do Fenômeno Biológico: Consiste do estudo e descrição do fenô-

meno com foco nos comportamentos individuais e coletivos dos agentes e na capa-

cidade de resolução de problemas do enxame. Identificação dos processos informa-

cionais presentes no fenômeno. 

 Análise da Metáfora: Nesta etapa ocorre a descrição do comportamento individual 

e coletivo dos agentes sob uma perspectiva computacional. O estudo da metáfora, 

com base no estudo do fenômeno biológico, envolve a descrição da estrutura indivi-

dual dos agentes e a dinâmica do enxame. Considerando a estrutura do agente é ne-

cessário descrever os mecanismos pelos quais os insetos adquirem informação e 

quais tipos de informação eles têm acesso, além disso é necessário definir o conjun-

to de regras que guiam o comportamento dos agentes, bem como a sequência de 

ações (ou decisões) necessária para cada tarefa do enxame, ou para aquelas tarefas 

associadas à metáfora. A dinâmica consiste na definição das estratégias adaptativas 

ou estratégias de busca utilizadas pelos agentes, bem como a identificação e descri-

ção dos componentes do processo auto-organizado presentes no enxame. A  Figura 

5.1 apresenta as etapas que compõem a análise das metáforas da Inteligência de En-

xame.  
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 Definição do Algoritmo: Descreve como cada componente da metáfora é especifi-

cado computacionalmente. Assim como a metáfora, o algoritmo também é analisado 

levando em consideração sua estrutura e dinâmica. A estrutura está relacionada às 

características individuais dos agentes, sua representação no espaço de busca e sua 

relação com as soluções candidatas. Além disso a estrutura descreve ainda os meca-

nismos computacionais utilizados no algoritmo para gerar e modificar as soluções 

candidatas e os mecanismos para selecionar as soluções mais promissoras. De forma 

análoga à metáfora, a dinâmica do algoritmo consiste na definição das estratégias 

adaptativas dos agentes no espaço de busca e dos componentes do processo auto-

organizado. A Figura 5.2 apresenta as etapas relacionadas à definição do algoritmo. 

 

 

 Descrição do problema: Os componentes estruturantes do algoritmo estão direta-

mente ligados ao tipo de problema onde ele será aplicado. Dessa forma, nessa etapa 

é preciso descrever três elementos: a representação do problema, o objetivo e a fun-

ção de avaliação, conforme apresentado na Seção 3.5. Essa etapa está diretamente 

Figura 5.1. Etapas envolvidas na análise da metáfora 

Figura 5.2. Etapas envolvidas na análise do algoritmo 
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ligada com as demais. A representação das soluções, que define a forma como uma 

solução candidata será codificada computacionalmente, está diretamente ligada a es-

trutura do algoritmo e nos seus mecanismos de geração e modificação de soluções. 

Assim, mesmos algoritmos podem apresentar implementações diferentes dos seus 

componentes dependendo das características do problema onde serão aplicados.  
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Os avanços recentes da biologia, especialmente sobre os fundamentos do comportamento 

social apresentados pelas sociedades de insetos tanto no nível molecular quanto no nível com-

portamental, podem estabelecer novas perspectivas para o projeto de sistemas de Inteligência 

de Enxame (BONABEAU, DORIGO e THERAULAZ, 2000; FAHRBACH, 2006; 

FAHRBACH, 2006; PERRY, BARRON e CHITTKA, 2017) contribuindo para o desenvol-

vimento da Computação Natural como linha de pesquisa e exploração de novas fronteiras (DE 

CASTRO, 2007; DE CASTRO, XAVIER, et al., 2011)). Um melhor entendimento sobre o 

comportamento coletivo e individual na natureza é a base para o entendimento sobre como a 

computação é realizada em sociedades de insetos, o que contribui para o desenvolvimento de 

abordagens computacionais mais robustas e eficientes. 

O objetivo desta tese foi propor um framework analítico para a Inteligência de Enxame 

que possa contribuir para o estudo e o desenvolvimento desses algoritmos de forma estrutura-

da, tendo como arquétipo as sociedades de insetos. O foco da pesquisa foi dado aos processos 

de tomada de decisão individual e como essas decisões contribuem para a capacidade de reso-

lução de problemas em sociedades de insetos sob a perspectiva computacional. O framework 

proposto nesta tese engloba as etapas do processo de análise de algoritmos de Inteligência de 

Enxame que vão desde o estudo e entendimento do fenômeno biológico até a aplicação dos 

algoritmos em problemas específicos. Além disso, o framework contribui para a construção de 

metáforas para a Inteligência de Enxame de forma consistente e bem fundamentada, assim 

como a análise e desenvolvimento de novos algoritmos que aproveitem melhor as característi-

cas e habilidades sociais apresentadas pelas sociedades de insetos. 

Inicialmente, a pesquisa se concentrou no comportamento individual dos insetos com ob-

jetivo de responder as seguintes questões, sob o ponto de vista computacional: “Como um 

inseto obtém informação?”, “A qual tipo de informação os insetos têm acesso?” e “Como os 

insetos processam e transmitem a informação obtida?”. Neste sentido, foi apresentada uma 

taxonomia para descrever as fontes de informação acessadas pelos insetos, bem como os tipos 

de informação acessadas em cada uma dessas fontes. Além disso, a tomada de decisão em 

insetos sociais foi apresentada como resultado de dois processos essenciais: a aquisição de 

informação e o processamento de informação (CRUZ, MAIA, et al., 2018). Mapear as fontes 

e os tipos de informação pode fornecer novas perspectivas sobre como os insetos processam 

diferentes tipos de informação. Um melhor entendimento sobre a tomada de decisão individu-
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al e como os insetos, individualmente, obtêm e processam informação local é um passo im-

portante para entender como as habilidades complexas emergem no nível da colônia.  

A fundamentação biológica apresentada foi base para a proposição de um framework bio-

lógico destacando as características individuais (tomada de decisão e dinâmica comportamen-

tal dos insetos) e coletivas (auto-organização e resolução de problemas complexos) apresenta-

das pelas sociedades de insetos. Do ponto de vista computacional, o framework biológico 

contribui para a proposição de metáforas mais estruturadas que estejam em acordo com os 

princípios fundamentais da Inteligência de Enxame e, consequentemente, é a base para o fra-

mework computacional proposto. 

O framework computacional, por sua vez, foi proposto com o objetivo de guiar os pesqui-

sadores no processo de análise de algoritmos de Inteligência de Enxame. Os algoritmos de 

Inteligência de Enxame, bem como os algoritmos bioinspirados, podem ser vistos a partir de 

diferentes perspectivas e diferentes níveis de abstração, identificando seus componentes e 

características essenciais. Assim, o framework foi desenvolvido por meio da identificação dos 

componentes chave ou macro-processos em comum nos algoritmos de Inteligência de Enxa-

me que envolvem tanto aspectos estruturantes quanto aspectos relacionados à dinâmica dos 

agentes ou dos algoritmos. Além disso, o framework segue a fundamentação biológica e for-

nece uma estrutura geral que engloba tanto esse comportamento individual, quanto o compor-

tamento coletivo e emergente do enxame.  

Assim, o framework computacional proposto fornece uma estrutura geral para os algorit-

mos de Inteligência de Enxame identificando um conjunto de características em comum apre-

sentadas pelos algoritmos, especialmente aqueles inspirados no comportamento coletivo dos 

insetos sociais, e como cada algoritmo implementa essas características.  

O framework proposto, apesar do enfoque analítico, engloba todas as etapas do processo 

de análise e síntese de algoritmos de Inteligência de Enxame: a descrição e o entendimento do 

fenômeno biológico que será utilizado como inspiração; a definição e estruturação da metáfo-

ra fundamentada na biologia; a construção do algoritmo com base na metáfora e a aplicação 

do algoritmo em problemas específicos. Os frameworks biológico e computacional propostos 

abordam cada uma dessas etapas e fornecem um arcabouço conceitual que permite a descrição 

do comportamento individual e coletivo dos insetos sociais de forma estruturada, bem como 

uma estrutura geral para a descrição da metáfora, do algoritmo e do problema. 

Na natureza, os insetos sociais implementam regras comportamentais relativamente 

simples, baseando-se apenas na informação obtida localmente (informação local), sem ter 

acesso à informação sobre todo o enxame (informação global) (CAMAZINE, 
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DENEUBOURG, et al., 2003). Conforme discutido nesta tese, apesar do acesso limitado à 

informação global, os insetos sociais são capazes de adquirir individualmente informações em 

sua vizinhança e compartilhar essas informações com outros indivíduos da colônia por meio 

de interações. A habilidade de comunicação permite que insetos compartilhem e processem 

múltiplos tipos de informação. Essas informações influenciam diretamente a tomada de deci-

são individual do inseto e, consequentemente, determinam sua próxima ação na colônia 

(CAMAZINE, DENEUBOURG, et al., 2003).  

Os algoritmos de Inteligência de Enxame, na sua maioria, fazem uso da informação 

global para a tomada de decisão dos agentes, diferentemente do que acontece na natureza on-

de os indivíduos trabalham com informação local e limitada. Na literatura os algoritmos de 

Inteligência de Enxame são considerados paralelos, pois o enxame normalmente é representa-

do por uma matriz que é processada de forma paralela pelo computador, mas os agentes em si 

não apresentam tal característica. Assim, esses algoritmos utilizam uma estrutura de dados 

paralela em sua implementação, mas o conceito de paralelismo não existe na definição do 

algoritmo e, no geral, os algoritmos não são facilmente paralelizáveis, uma vez que os agentes 

não trabalham de forma local e dependem da informação de todo o enxame. O framework 

analítico proposto no Capítulo 3 permite a exploração da capacidade de tomada de decisão 

individual do agente, tirando o foco do enxame como um todo, como normalmente é feito nos 

algoritmos atuais. 

Tanto o framework computacional como o biológico foi desenvolvido com um olhar 

voltado para as habilidades individuais dos agentes e como o comportamento coletivo emerge 

a partir das suas atuações locais. Conforme discutido nesta tese, na natureza o acesso à infor-

mação é limitado e os indivíduos atuam localmente com base nos diferentes tipos de informa-

ção adquiridas por eles por meio da interação com outros insetos e com o ambiente. A capaci-

dade de processamento de informação local dá aos enxames a capacidade de resolução de 

problemas de forma distribuída e paralela que é uma grande inspiração e motivação para a 

Inteligência de Enxame. Porém, na prática, os algoritmos de Inteligência de Enxame, em sua 

maioria, não exploram tais características e mantem o foco no enxame. A análise e síntese de 

algoritmos de Inteligência de Enxame com o foco no agente, e não no enxame, dando mais 

autonomia aos agentes, pode representar um passo importante do desenvolvimento de algo-

ritmos que possam ser facilmente implementados em arquiteturas paralelas e distribuídas, 

aproveitando essas características intrínsecas dos insetos e outros organismos sociais. 

Além disso, nos últimos anos a computação bioinspirada, incluindo a Inteligência de 

Enxame, tem recebido críticas de diversos pesquisadores devido à infinidade de propostas de 
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novas metáforas e algoritmos que, em muitos casos, não trazem qualquer contribuição cientí-

fica para área e apenas replicam os mesmos procedimentos computacionais já apresentados na 

literatura, tais como aqueles apresentados pela Computação Evolutiva. Diante do cenário atual 

da Inteligência de Enxame, esta tese conduz um olhar mais crítico sobre os algoritmos atuais e 

proposição de novas abordagens e levanta uma reflexão sobre as contribuições que esses algo-

ritmos tem trazido para a área (CRUZ, MAIA e CASTRO, 2019). A definição de uma estrutu-

ra comum para a análise de algoritmos de Inteligência de Enxame proposta nesta tese é um 

primeiro e importante passo para uma melhor organização da área e fortalecimento da Inteli-

gência de Enxame como linha de pesquisa (SÖRENSEN, 2015; HUSSAIN, SALLEH, et al., 

2018; SORENSEN, SEVAUX e GLOVER, 2015; DE CASTRO, XAVIER, et al., 2011).  

Resumidamente, o framework analítico proposto nesta tese: 

 Permite por meio de uma estrutura consistente e, ao mesmo tempo simples, descre-

ver os algoritmos de Inteligência de Enxame, mapeando os macro processos e com-

ponentes-chave tanto da metáfora quando do algoritmo; 

 Contribui para um novo olhar para os algoritmos de Inteligência de Enxame com 

foco voltado para o agente e como o comportamento coletivo emerge a partir das 

suas habilidades individuais e locais; 

 Guia os pesquisadores no processo de análise dos algoritmos e permite a identifica-

ção de pontos de melhoria em algoritmos propostos na literatura; 

 Pode contribuir para o processo de síntese de novas metáforas e algoritmos de ma-

neira estruturada, uma vez que engloba todas as etapas do processo de análise e sín-

tese de algoritmos de Inteligência de Enxame; 

 Oportunamente, levanta uma reflexão sobre o volume de algoritmos de Inteligência 

de Enxame propostos na literatura atualmente e as contribuições que essas novas 

abordagens tem trazido para a área (CRUZ, MAIA e CASTRO, 2019); 

 Fornece uma estrutura conceitual sobre os aspectos biológicos de aquisição e pro-

cessamento de informação em sociedades de insetos, que pode favorecer, tanto pes-

quisadores da biologia, quanto da engenharia e ciência da computação (CRUZ, 

MAIA, et al., 2018); 

 Fornece uma estrutura conceitual, biológica e computacional, consistente e robusta 

para a Inteligência de Enxame que contribui para o fortalecimento e reestruturação 

da área como linha de pesquisa. 

Dentre os próximos passos desta pesquisa, destacam-se: 
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 Utilização do framework para análise de outros algoritmos de Inteligência de Enxa-

me com o objetivo de identificar pontos de melhorias nesses algoritmos; 

 Aplicação do framework no processo de síntese de novos algoritmos de Inteligência 

de Enxame; 

 Análise mais ampla e detalhada dos algoritmos que compõem a Inteligência de En-

xame por meio do framework proposto; 

 Análise do impacto de cada componente do framework no desempenho dos algorit-

mos de Inteligência de Enxame; 

 Expansão do framework para englobar outras áreas da Computação Natural, especi-

almente a computação bioinspirada; 

 Estudo da Inteligência de Enxame sob a perspectiva dos Sistemas Multiagentes. 

 Utilização do framework para desenvolvimento de algoritmos de Inteligência de 

Enxame para arquiteturas paralelas e distribuídas.  
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