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Resumo: O projeto desenvolvido teve como objetivo 

estudar a viabilidade do Sistema Multiagente aplicado 

na indústria 4.0, onde é apresentado um estudo sobre 

Indústria 4.0, agentes, Sistemas Multiagentes e 

Multiagentes aplicados na Manufatura digital. Com 

Base nos artigos se analisou a variabilidade de 

aplicações e seus principais focos, se pode chegar à 

conclusão que Sistemas Multiagentes estão sendo cada 

vez mais aplicados na Manufatura atualmente e 

possivelmente na Indústria 4.0. 

1. Introdução 
As indústrias estão sempre em evolução dos seus 

processos, os deixando mais rápidos, baratos e seguros. 

As necessidades crescentes dos clientes, o encurtamento 

da utilidade dos produtos, o equilíbrio entre os custos de 

produção, a qualidade e a velocidade de entrega das 

encomendas, a produção de uma variedade de produtos 

em lotes pequenos e necessidade de resposta imediata à 

procura emergente, são apenas alguns dos fatores com 

os quais têm de lidar com as empresas que operam nas 

condições de mercado variáveis no início do século 

XXI. 

Os Sistemas Multiagentes propõem a conexão desse 

novo sistema oferecido pela Indústria 4.0, podendo 

garantir a união de múltiplos agentes, que apesar de 

autónomos, possam interagir diretamente junto ao 

sistema.  

2. Indústria 4.0 
A busca por uma indústria mais evoluída, traz um 

novo conceito chamado de Industria 4.0, onde se 

englobam as principais inovações tecnológicas dos 

campos de automação, controle e tecnologia da 

informação, aplicadas aos processos de manufatura. [1]. 

A indústria 4.0 consiste na criação de novos modelos 

de negócios. Em um mercado que cada vez se cobra 

mais novidades, muitas empresas querem dar ao cliente 

a possibilidade de adaptar suas próprias necessidades 

aos seus produtos. A customização do produto por parte 

dos consumidores tende a ser uma variável a mais no 

processo de manufatura, mas as fábricas inteligentes 

serão capazes de levar a personalização de cada cliente 

em consideração, se adaptando as suas preferências [2]. 

3. Agentes 
Há muitas definições para um agente. De acordo 

com a FIPA (The Fundation for Inteligente Physical 

Agents) [3] o agente é uma entidade que resiste em um 

ambiente onde interpretam dados através de sensores, 

refletem eventos no ambiente e executam ações que 

produzem efeitos no ambiente. 

Agentes tem características muito importantes como: 

Autonomia, onde as tomadas de decisão são elaboradas 

baseando-se mais em experiências passadas do que no 

conhecimento previamente inserido pelo design da 

inteligência artificial; Temporalidade, onde o agente 

opta por permanecer ou não no ambiente; 

Comunicabilidade, quando ele troca informações 

oriundas do ambiente ou de outros agentes;  

Reatividade, que é a capacidade de reagir a mudanças 

no ambiente; Mobilidade, que traz a capacidade de se 

deslocar para ambientes diferentes do original; 

Flexibilidade, pois ele pode aceitar a intervenção de 

outros agentes; Pró-atividade, onde ele é capaz de além 

de responder aos estímulos do ambiente, exibir um 

comportamento orientado a objetivos [4]. 

  

 
Figura 2 – Funcionamento de um agente. 

4. Sistemas Multiagentes 
A área de Sistemas Multiagentes estuda o 

comportamento de um grupo organizado de agentes 

autônomos que cooperam na resolução de problemas 

que estão além das capacidades de resolução de cada 

um individualmente. Pode-se dizer que Sistemas 

Multiagentes são sistemas constituídos por múltiplos 

agentes que interagem e trabalham em conjunto de 

forma a realizar um determinado conjunto de tarefas ou 

objetivos [4]. A comunicação também é um dos 

componentes cruciais em sistemas multi agente que 

necessita de considerável atenção. Uma comunicação 

desnecessária ou redundante entre agentes pode 

aumentaro custo e causar instabilidade. 

Figura 1 - funcionamento de um sistema Multiagente. 
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5. Aplicação de Sistemas Multiagentes na 

Manufatura avançada. 

Dentro da área industrial, SMA têm sido 

usados para o modelamento de diversos arranjos de 

processo de manufatura. A tecnologia de Multiagentes é 

amplamente utilizada no processo de fabricação, na 

integração de sistemas, no sistema de controle, 

planejamento de produção, desenvolvimento de 

negócios, entre outras aplicações [5]. 

 O conceito de Manufatura Avançada traz a 

digitalização como principal aspecto tecnológico. A 

digitalização é o resultado da aplicação de Sistemas 

Ciber Físicos (CPS), de Internet das Coisas (IoT) e de 

computação na nuvem permitindo que toda a fábrica 

seja representada em tempo real no ambiente digital [6]. 

5. Metodologia 
A metodologia aplicada no projeto foi a pesquisa de 

casos diversos de aplicações do Sistema Multiagente, 

não somente na indústria, mas também em outras áreas 

que tem funcionalidade esse sistema, após a coletas dos 

dados só obteve uma tabela com funcionalidades para 

cada tipo de agente em seus casos de aplicações, onde 

se pode obter algumas analises.  
6. Resultados  

A Tabela a baixo é o resultado da pesquisa e define 

as principais aplicações e funcionalidades dos agentes 

utilizados nos Sistemas Multiagentes nos casos 

estudados. Esta tabela foi criada através dos artigos 

pesquisados com aplicações de agentes e sistemas 

Multiagentes na indústria em geral. Esta mostra que se 

tem agentes específicos para as áreas dentro da 

indústria, mas cada agente tem funções diferentes dentro 

da mesma. 

Tabela I – Tabela de resultado. 
Domínio Conceito dos 

agentes 

Maturidade 

das aplicações  

Função 

 
 

Controle de 

Manufatura 

Coordenação, 
negociação, 

Planejamento 

distribuído, 
Simulação, 

interoperabilidade

.  

Protótipos de 
software baseados 

em agentes, 

demonstradores 
de hardware, 

implantações de 

instalações semi-
reais. 

Controle, 
simulação, 

diagnóstico

s. 

 

Logística 

Coordenação, 

negociação, 
Planejamento 

distribuído, 

simulação.  

Produtos de 

software, sistemas 
implantados. 

Planejamen

to, 
programaçã

o. 

Planejamento   
de Produção 

Coordenação, 
negociação, 

Planejamento 

distribuído, 
simulação, 

interoperabilidade 

Protótipos de 
software baseados 

em agentes, 

sistemas 
implantados. 

Planejamen
to, 

programaçã

o. 

 

 

Simulações 

Coordenação, 

negociação, 
Simulação, 

ajustável, 

autonomia. 

Protótipos de 

software baseados 
em agentes, 

produtos 

implantados. 

Simulação, 

controle, 
planejamen

to. 

Cadeia de 
suprimentos 

Conhecimento 
partilhado, leilão, 

confiança, 

interoperabilidade 

Conceitos de 
pesquisa, 

protótipo de 

software baseado 

em agentes 

Planejamen
to, 

integração, 

coordenaçã

o. 

 

 

Rede 

 

Aprendizagem 

distribuída, 
raciocínio, 

compartilhamento 

de conhecimento, 
confiança, 

negociação, 

coordenação. 

 

Conceitos de 

pesquisa, 
protótipo de 

software baseado 

em agentes. 

 

Segurança, 

Transmissã
o de dados, 

Redes, 

Provisiona
mento de 

serviços de 

detecção de 
intrusão 

Diagnóstico 

Distribuído 

Aprendizagem 

distribuída, 
raciocínio, 

compartilhamento 

de conhecimento, 
interoperabilidade

. 

Protótipo de 

software baseado 
em agente, 

demonstradores 

de hardware. 

Diagnóstico

, simulação, 
coleta de 

dados. 

7. Conclusão 
Pode-se concluir através das pesquisas que o 

sistema Multiagente é um sistema viável para aplicação 

na futura e próxima revolução indústria, a Indústria 4.0. 

É um Sistema que se encaixa nos requisitos da 

manufatura avançada, e que está sendo utilizado em 

vários projetos. 

 Por isso o Sistema Multiagente se torna viável 

quando se deseja uma interação, troca de informações 

rápidas, autonomia, agilidade para resolução de 

problemas, mudança de situações (onde o agente pode 

ter a capacidade de aprender com esses casos). Não 

existe um tipo melhor de agente para ser empregado 

dentro da indústria, cada agente trabalha em um tipo de 

atuação diferente, mas com a interação deles tornamos 

sistema complexo, mas com uma grande capacidade. 
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