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Flávia Cardoso Pereira dos Santos

Dissertação apresentada como requisito
parcial para a obtenção do grau de
Mestre em Modelagem Computacional

Orientadora: Profa. Dra. Graçaliz Pereira Dimuro
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RESUMO

Esta dissertação apresenta a modelagem de uma ferramenta baseada em SMA para
a simulação da produção e gestão social de um ecossistema urbano, a organização social
do Projeto da Horta San Jerónimo(SJVG), localizado no Parque San Jerónimo Sevilha,
Espanha, que é coordenado pela confederação Ecologistas en Acción.

Estes processos sociais observados no projeto do SJVG são caracterizados pela
ocorrência de uma série de interações e trocas sociais entre os participantes.

Além disso, os comportamentos periódicos, interações e comunicações são regu-
lados pelo Regimento de Normas Internas, estabelecidos pela comunidade em assembleia,
sob a supervisão e coordenação da confederação EA.

O SMA foi concebido como um sistema JaCaMo multidimensional, composto
por cinco dimensões integradas: a população de agentes, os artefatos normativos (a
organização), os artefatos fı́sicos (o ambiente dos agentes), artefatos de comunicação (o
conjunto de interações) e os artefatos normativos (polı́tica normativa interna).

A ferramenta utilizada no projeto é o framework JaCaMo, uma vez que apresenta
suporte de alto nı́vel e modularidade para o desenvolvimento das três primeiros dimensões
acima mencionadas.

Mesmo tendo enfrentado alguns problemas importantes que surgiram adotando o
framework JaCaMo para desenvolvimento do Projeto SJVG-SMA, como: (i) a impossi-
bilidade de especificação da periodicidade no modelo MOISE, (ii) a impossibilidade de
definir normas, seus atributos básicos (nome, periodicidade, papel a que se aplica) e as
sanções, e (iii) a inexistência de uma infraestrutura modular para a definição de interações
através da comunicação, foi possı́vel adotar soluções modulares interessantes para manter
a ideia de um SMA de 5 dimensões, desenvolvidos na plataforma JaCaMo.

As soluções apresentadas neste trabalho são baseadas principalmente no âmbito do
CArtAgO, apontando também para a integração de artefatos organizacionais, normativos,
fı́sicos e de comunicação.

Palavras-chave: Modelagem Computacional de Agentes, Simulação Social, Sistemas
Multiagente, framework JaCaMo.



ABSTRACT

This dissertation presented the modeling of a MAS-based tools for the simula-
tion of the social production and management processes of an urban ecosystem, namely,
the social organization of the San Jerónimo Vegetable Garden project, located in San
Jerónimo Park (Seville, Spain), which is coordinated by the confederation Ecologistas en

Acción.
Such social processes observed in the SJVG’s project are characterized by the

occurrence of a lot of interactions and social exchanges between the participants.
Moreover, the periodic behaviors, interactions and communications are regulated

by Internal Regulation Norms, established by the community in assembly, under the su-
pervision and coordination of the EA confederation.

The MAS was conceived as system JaCaMo multi-dimensional, composed by five
integrated dimensions: the population of agents, organization artifacts (the organization),
physical artifacts (the environment), communication artifacts (the set of interactions) and
the normative artifacts (policy internal normative).

Tool used in the project is the Jacamo framework , since it presents high-level and
modular facilities for the development of the first three dimensions mentioned above. Al-
though we have faced important problems when using JaCaMo framework (namely: (i)
the impossibility of specifying periodicity in the MOISE model, (ii) the impossibility of
to define norms, their basic attributes (name, periodicity, applying role) and the sanctions,
and (iii) the inexistence of a modular infrastructure for defining interactions via commu-
nication), we found interesting modular solutions so that we could maintain our idea to
have a 5-dimension MAS developed in JaCaMo.

The solutions presented in this work are mainly based in the CArtAgO framework,
pointing also to the integration of organizational, normative, communication and physical
artifacts.

Keywords: Computational Modeling Agents, Social Simulation, Multiagent Systems,
JaCaMo framework.
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1 INTRODUÇÃO

Os Sistemas Multiagentes são considerados sistemas computacionais centrados na
resolução de problemas complexos, e sua investigação está focada no desenvolvimento de
princı́pios e modelos computacionais para construir, descrever, implementar e analisar as
formas de interação e coordenação de agentes em sociedades.

Um sistema multiagente (SMA) é um conjunto de entidades computacionais inte-
ligentes, autônomas, pró-ativas e situadas, capazes de se comunicar e coordenar, perceber
seu ambiente através de sensores e agir sobre ele usando atuadores (WOOLDRIDGE,
2002), (WEISS, 1999), (RUSSEL; NORVIG, 2004).

O Projeto SJVG-SMA (SANTOS et al., 2012, 2013; RODRIGUES; COSTA; DI-
MURO, 2013; SANTOS et al., 2012), aborda de forma interdisciplinar, o desenvolvi-
mento de ferramentas baseadas em SMA para a simulação dos processos de gestão social
observados em ecossistemas urbanos – um esforço conjunto de interrelacionar conheci-
mento, buscando interpretações coletivas, adotando como estudo de caso para simulação
multiagente a atual tendência de (re) aproximar o campo à cidade através de hortas urba-
nas (DIMURO, 2009).

Em particular, o foco é o projeto da horta social San Jerónimo, realizado no Par-
que San Jerónimo (Sevilha/Espanha), liderado pela Confederação Ecologistas en Acción

(EA) (DIMURO; JEREZ, 2010) (DIMURO; JEREZ, 2011).

A Horta San Jerónimo (SJVG) é uma horta urbana mantida por seus próprios
usuários. A colheita é ecológica, a produção é apenas para auto-consumo, mas as pessoas
podem trocar produtos e serviços.

A organização social da SJVG se caracteriza por permitir e promover uma série
de interações e trocas sociais entre os participantes. No entanto, os comportamentos,
interações e comunicações são regulados por normas estabelecidas pela comunidade em
assembleia, sob a supervisão e coordenação da EA.

O objetivo geral do projeto SJVG-SMA é desenvolver uma ferramenta de
simulação multiagente, baseada na análise da realidade atual do projeto SJVG, forne-
cendo recursos para fomentar as discussões sobre a metodologia adotada, e também
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para ajudar na investigação de novas ideias que possam ser aplicadas no contexto da
organização social do SJVG (por exemplo, mudanças nos papéis assumidos pelos agentes
na organização, ações, comportamentos, interação/comunicação de protocolos formais,
normas de regulação), especialmente do ponto de vista da participação do agente no pro-
cesso de tomada de decisão, podem transformar esta realidade, desde o ponto de vista
social, ambiental e econômico, e contribuir para a sustentabilidade do projeto.

Entre os modelos de agentes utilizados na simulação baseada em agentes dos pro-
cessos de decisão em ambientes complexos, há os de natureza intencional, cujos compor-
tamentos podem ser explicados por atribuir certas atitudes mentais para os agentes, como
o conhecimento, as crenças, desejos, intenções, obrigações, compromissos. Um exemplo
pode ser visto na discussão apresentada em (SUBAGDJA; SONENBERG; RAHWAN,
2009).

A arquitetura de agentes BDI (crenças, desejos, intenções), descreve o processa-
mento interno do agente por um conjunto de categorias mentais. A definição de uma
arquitetura de controle pelo qual o agente, de forma racional, seleciona o seu curso de
ação (RAO; GEORGEFF, 1991), (RAO; GEORGEFF, 1992).

O caráter intencional do modelo BDI é adequado para o problema abordado no
Projeto SJVG-SMA, ou seja, a simulação de processos de produção e gestão social. Em
seguida, a fim contemplar todas as caracterı́sticas adequadas da organização social SJVG,
o SMA foi desenvolvido como um sistema social de agente BDI multidimensional, envol-
vendo o desenvolvimento de cinco componentes:

1. população dos agentes (onde os processos de tomada de decisão do sistema ocor-
rem);

2. a organização do sistema (descreve os comportamentos permitidos no SMA);

3. o ambiente do sistema (possivelmente agindo como uma interface com o mundo
fı́sico);

4. o conjunto de interações realizadas entre os agentes desempenhando papéis organi-
zacionais (por exemplo, protocolos de comunicação para se chegar a acordos);

5. estrutura polı́tica normativa (normas internas regulamentares estabelecidas pela co-
munidade da SJVG).

As duas últimas dimensões, ou seja, o ambiente e a estrutura normativa são es-
pecialmente importante no contexto desse projeto, uma vez que as modificações
nas estruturas de interação/comunicação e normativa podem afetar diretamente os
processos sociais em análise neste projeto.
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Um framework que, atualmente, provê suporte de alto nı́vel e modular para de-
senvolver as primeiras três dimensões acima mencionadas é o JaCaMo (BORDINI;
HüBNER, 2013), que na verdade é o uso sinérgico de três tecnologias distintas: o Ja-
son, interpretador da linguagem AgentSpeak (BORDINI; HUBNER; WOOLDRIDGE,
2007a); a estrutura do CArtAgO (RICCI; SANTI; PIUNTI, 2012); e o modelo MOISE
(HüBNER, 2003), (HüBNER et al., 2010). O primeiro é usado para desenvolver
população dos agentes, o segundo permite a programação do ambiente e o último é um
framework de organização.

Todos os componentes do SMA estão programados/desenvolvidos de forma mo-
dular e em um alto nı́vel de abstração, tornando JaCaMo um framework rico e relativa-
mente fácil de utilizar no desenvolvimento SMA.

No entanto, três principais problemas foram observados quando adotou-se o Ja-
CaMo como o framework de desenvolvimento do Projeto SJVG-SMA.

Em primeiro lugar, verificou-se que os comportamentos de muitos papéis organi-
zacionais são de natureza periódica, isto é, as rotinas periódicas, em que um determinado
objetivo pode ser satisfeito várias vezes, o que não era possı́vel ter no modelo organizaci-
onal MOISE (SANTOS et al., 2012).

Em segundo lugar, o framework JaCaMo não permite de forma nativa e modular
definir as interações permitidas entre os agentes, nem na população do agente, nem na
dimensão organização (RODRIGUES; COSTA; DIMURO, 2013).

Finalmente, surge a necessidade de lidar com os vários tipos de normas internas
estabelecidas pela comunidade SJVG.

Ainda assim, foi possı́vel observar que essa modularidade fornecida pelo fra-

mework JaCaMo mostrou-se fundamental para a modelagem das organizações do mundo
real, especialmente quando um grupo de trabalho interdisciplinar está envolvido, como
no Projeto SJVG-SMA.

Além disso, este desenvolvimento modular facilita modificações na organização,
o que é realmente importante para a análise do impacto das mudanças nos processos de
produção e gestão social, concluindo desta forma que, mesmo não tendo sido desenvol-
vido para modelagem em Simulação Social, a plataforma JaCaMo pode ser adotada como
ferramenta de desenvolvimento do projeto SJVG apresentado nesta dissertação.

O objetivo desta dissertação é apresentar a solução encontrada para a modelagem
da organização social SJVG usando o framework JaCaMo, adotando um ponto de vista de
um sistema multiagente (SMA) de 5 dimensões, fornecendo soluções para os problemas
acima mencionados, baseada principalmente na estrutura do framework CArtAgO.

Essa dissertação mostra a integração de tais dimensões, bem como a metodologia
adotada, o qual pode ser aplicado em vários outros contextos.



17

1.1 Processos de Gestão Social em Ecossistemas Urbanos
A sociedade vive em uma era de abundantes trocas de informações e ao mesmo

tempo assiste-se a extinção de culturas e destruição de ecossistemas. Ou seja, evolui
e cresce em diversos aspectos, mas em relação a muitos outros caminha-se rumo a um
sentido progressivo de deterioro, principalmente quando está centrado nas relações entre
seres humanos, e entre estes com a natureza.

Pode-se considerar os sistemas humanos como ecossistemas urbanos, concebendo
a cidade como um conjunto de organismos interconectados e com certo grau de autono-
mia, funcionando como suporte para os sistemas sociais e articulando a escala global e
local.

Para enfrentar os diferentes problemas causados pela sociedade industrial, é pre-
ciso a utilização de paradigmas capazes de tratar os novos agentes sociais e os novos con-
flitos surgidos da flexibilidade gerada pela civilização industrial da era de informação, in-
cluindo, obviamente, temas relacionados com as questões ecológicas e econômicas desta
sociedade (TOURAINE, 2005): uma reforma no raciocı́nio cientı́fico que produza um
“pensar sobre do contexto e do complexo” (MORIN, 2010), ou seja, unificando o que era
antes compartimentado, que respeite a diversidade e, ao mesmo tempo em que reconhece
a unidade, um pensamento que não isole, mas que considere o objeto de estudo por sua
relação com o entorno social, econômico, polı́tico, ambiental, i.e., que aceite a incerteza
de suas ações.

Ao analisar este pensamento complexo, considerando-se um ponto de vista mais
ecológico e sistêmico, surge uma alternativa capaz de diminuir a degradação social, am-
biental e econômica em que vivemos, que está relacionada com o conceito de sustenta-
bilidade. Embora muitos autores estimem que o sucesso desta “nova” terminologia seja,
em boa parte, devido à própria ambiguidade conceitual que lhe acompanha (NAREDO,
1996), é possı́vel conduzir a sua aplicação a partir de uma abordagem complexa.

Considerando as várias discussões relacionadas com o conceito de sustentabili-
dade, fica claro que a sustentabilidade não se refere apenas ao tipo de interação humana
com o mundo que preserva seu meio ambiente para não comprometer os recursos naturais
das futuras gerações.

A aplicação do conceito sob o enfoque da complexidade inclui as reflexões da
ecologia social e urbana, que consideram, respectivamente, a relação holı́stica entre os
seres humanos e o meio ambiente – em especial como a ação humana costuma incidir
destrutivamente sobre a natureza (VIERIA; BREDARIOL, 1998) – e a utilização da eco-
logia cientı́fica, simulação social e ambiental, inteligência artificial, sistemas multiagentes
(SMA), etc., para entender e interpretar a realidade urbana (BETTINI, 1998), (GILBERT;
TROITZSCH, 1999).

Para reparar danos ambientais é necessário solucionar questões sociais e
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econômicas, que implicam mudanças mentais e comportamentais, ampliando a
participação e envolvimento de cidadãos na defesa do seu entorno. É neste ponto que
se faz a conexão entre a ecologia urbana e a produção e gestão social do hábitat (LOBO,
1998; ORTIZ, 2010; PELLI, 2010; ROMERO et al., 2004).

Então, transpondo a sustentabilidade da teoria para a prática significa conceber
o ser humano e o território onde a maioria das espécies se desenvolve (i.e., as cidades)
como parte da natureza, sob o conceito de “ecossistemas urbanos” (TERRADAS, 2001;
DIMURO; JEREZ, 2011). Assim, um ecossistema urbano não é uma simples agregação
de espaços aleatórios, mas um todo conectado com redes dentro de redes com causas e
efeitos; um hábitat com uma estrutura coerente com os paradigmas culturais e necessida-
des especı́ficas de um determinado grupo e contexto; um processo de incremento inces-
sante de informações; um território fisicamente fechado, mas aberto a fluxos de energia e
recursos.

O conceito de produção e gestão social de ecossistemas urbanos pode ser compre-
endido como a geração de novas situações, fı́sicas ou relacionais, mediante a construção,
transformação ou eliminação de objetos fı́sicos e/ou de objetos relacionais com o objetivo
de assegurar, nas novas situações produzidas, o cumprimento de suas funções sociais e
ambientais (ORTIZ, 2010; PELLI, 2007, 2010).

Isto inclui a participação cidadã nos processos de planejamento e transformação
urbana, articulando distintos agentes envolvidos (governo, instituições, técnicos, ci-
dadãos), formando uma rede estruturada e apoiada em mecanismos e ferramentas que
possibilitem a distribuição igualitária de poder na tomada de decisões, de modo que todos
os agentes possam participar e dialogar ativamente em todo o processo de um determinado
projeto, desde a sua planificação até sua gestão.

A produção e a gestão social de ecossistemas urbanos contribuem ao fortaleci-
mento de práticas comunitárias, ao aumento da responsabilidade por um projeto coletivo,
ao exercı́cio da democracia, ao desenvolvimento de ações mais solidárias, incluindo tanto
temas produtivos e econômicos, como ambientais.

A Horta San Jerónimo (SJVG), principal interesse do Projeto SJVG-SMA, é um
exemplo de um ecossistema urbano localizado em Sevilha, Espanha.

1.2 A Horta Urbana do Parque San Jerónimo (SJVG)
(Seville/Spain)

A Horta San Jerónimo (SJVG) é uma iniciativa da confederação Ecologistas en

Acción (EA), com o objetivo de fomentar a participação social em práticas de agricultura
orgânica, mediante o uso e desfrute de hortas urbanas de lazer, e realização de atividades
vinculadas com a educação ambiental. A principal caracterı́stica é o fato de ser uma
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horta social sem fins lucrativos, ou seja, a produção é dedicada para autoconsumo dos
participantes (a venda é ilegal).

As hortas estão localizadas no Parque San Jerónimo, ocupando cerca 1,5 hectares,
divididos em 42 parcelas (de dimensões que variam entre 75m2 e 150m2), designadas a
hortelãos de diferentes idades, especialmente aposentados e o direito a utilização (e não
a propriedade) da parcela ocorre por um prazo de dois anos prorrogáveis – sempre que
cumpram as normas e regras estabelecidas no regulamento definido pela EA.

O papel da confederação EA é supervisionar o trabalho dos hortelãos, fornecendo
suporte técnico, e também controla utilização de agrotóxicos, que é estritamente proibida.

Os hortelãos, por sua vez, para garantir sua permanência no projeto, devem cum-
prir uma série de determinações estabelecidas nas normas no Regimento Interno da SJVG,
incluindo, por exemplo, a exigência para a agricultura biológica e a proibição de venda
ou troca dos produtos mencionados anteriormente, mas também outras regras, como a de
manter a parcela limpa, cuidar das áreas comuns a todos, participar das assembleias, irri-
gar por gotejamento de água, colaborar com a operação das instalações e infraestruturas,
pagar uma taxa mensal, entre outras .

Uma caracterı́stica fundamental do projeto é o tempo de horizontalidade para to-
mar decisões, que são sempre tomadas nas assembleias SJVG e estabelecido na forma de
consenso entre a comunidade de hortelãos e técnicos da confederação EA.

Além do cultivo de parcelas individuais, o projeto SJVG inclui os cuidados de uma
estufa para produção de mudas e um galinheiro. Ligada ao galinheiro, a confederação EA
tem um projeto interessante de reciclagem de lixo orgânico chamado “Seu lixo vale um
ovo”, onde hortelãos compartilham a responsabilidade de alimentar as galinhas com restos
orgânicos em determinados dias e, em troca, eles recebem ovos.

A EA também realiza alguns acordos com a Universidad de Sevilla e outras
instituições acadêmicas e apóia os alunos em estágios. Finalmente, de acordo com o
orçamento anual, a EA também realiza trabalhos com as escolas do bairro através de
hortas escolares (ACCIóN PROVı́NCIA SEVILLA, 2008).

Na Horta San Jerónimo (SJVG) quem verifica o cumprimento destas normas é
a EA e quando alguma norma é desobedecida, deve ser aplicada uma punição/sanção
de acordo com o regulamento da horta, podendo o hortelão responsável ser expulso da
parcela sob sua responsabilidade.

1.3 Objetivos

O objetivo geral desta dissertação é desenvolver a modelagem de um SMA multi-
dimensional para simulação de processos de produção e gestão social de um ecossistema
urbano, utilizando a plataforma JaCaMo, com base na integração de artefatos organizaci-
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onais, normativos, fı́sicos e de comunicação.
Os objetivos especı́ficos são:

1. Identificação dos papéis envolvidos na organização social do projeto SJVG;

2. Estudo do regulamento do projeto SJVG, coordenado pela confederação Ecologis-

tas en Acción;

3. Elaboração da Tabela de Normas Regulativas, com base neste regulamento;

4. Descrição textual das rotinas de papéis da SJVG, e análise de suas periodicidades;

5. Elaboração de Diagrama de Venn, com base na Teoria dos Conjuntos, para
visualização dos perı́odos de execução das rotinas dos papéis da SJVG;

6. Modelagem da organização da SJVG no modelo organizacional MOISE bem como
seus artefatos organizacionais, cuja integração será realizada pela plataforma Ja-
CaMo;

7. Desenvolvimento dos diagramas de atividades da UML, permitindo visualizar as
interações e comunicação entre os papéis da organização;

8. Desenvolver, a partir dos diagramas de atividades, os artefatos de Comunicação no
CArtAgO;

9. Adaptação do framework MSPP Modelagem e Simulação de Polı́ticas Públicas para
polı́ticas normativas da organização SJVG;

10. Desenvolver, a partir da tabela de normas, os artefatos normativos no CArtAgO;

11. Desenvolver os artefatos fı́sicos relativos a SJVG no CArtAgO;

12. Propor uma arquitetura que possa integrar os artefatos nestas diversas dimensões;

13. Integrar artefatos da arquitetura proposta, anteriormente definidos, através do fra-

mework JaCaMo;

14. Avaliar com exemplos de uso, a arquitetura proposta no contexto da aplicação à
simulação dos processos de gestão e produção social observados no projeto da
SJVG.

1.4 Organização do Texto
O Capı́tulo 2 aborda os principais elementos da área de SMA relacionados com

o desenvolvimento e a elaboração desta dissertação de mestrado: sistemas multiagentes -
SMA, comunicação entre agentes, organização e agentes, arquitetura BDI (Beliefs, Desi-

res and Intentions).
As principais caracterı́sticas das tecnologias da plataforma JaCaMo estão descri-

tas no Capı́tulo 3, apresentando os principais conceitos e caracterı́sticas da Plataforma de
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Agentes Jason e da Linguagem AgentSpeak-L, CArtAgO e MOISE e também é apresen-
tado o framework MSPP (Modelagem e Simulação de Polı́ticas Públicas).

No Capı́tulo 4 descreve-se como foi desenvolvida a modelagem da organização
social SJVG usando a estrutura JaCaMo, baseado na integração de artefatos Organiza-
cionais, Normativos, Fı́sicos e de Comunicação. Também é realizada uma descrição do
ambiente desenvolvido e o uso dos artefatos através de simulações realizadas.

No Capı́tulo 5, são apresentados os trabalhos relacionados ao tema desta
dissertação.

No Capı́tulo 6, são apresentadas as conclusões e os trabalhos futuros.
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2 SISTEMAS MULTIAGENTES - SMA

Os Sistemas Multiagente (SMA) (WOOLDRIDGE, 2002) são sistemas compos-
tos por múltiplos agentes, que exibem um comportamento autônomo, mas ao mesmo
tempo interagem com os outros agentes presentes no sistema, apresentando duas carac-
terı́sticas fundamentais: serem capazes de agir de forma autônoma tomando decisões
levando à satisfação dos seus objetivos e serem capazes de interagir com outros agentes
utilizando protocolos de interação social inspirados nos humanos e incluindo pelo menos
algumas das seguintes funcionalidades: coordenação, cooperação, competição, interação,
negociação e comunicação.

Em sistemas multiagentes, a comunicação é uma forma dos agentes chegarem a
um acordo, (em situações onde uma negociação é necessária) ou quando um objetivo não
pode ser realizado individualmente pelos agentes (necessitando então de cooperação).

Sendo a comunicação uma caracterı́stica importante para a tecnologia de sistemas
multiagentes, apresenta-se a seguir alguns aspectos que envolvem a comunicação entre
agentes.

2.1 Comunicação entre Agentes

Agentes como uma entidade, usam a comunicação como mecanismos de troca de
informações com o ambiente e entre os próprios agentes. Essa troca, intencional, ocorre
a partir de mudanças percebidas no ambiente, realimentando o estado e a capacidade de
um agente, em especı́fico no modelo BDI (RAO; GEORGEFF, 1991; WOOLDRIDGE,
2000, 1999).

Para estabelecer a comunicação e permitir a troca de mensagens entre agentes, é
fundamental a existência de um meio de comunicação, utilizando uma linguagem comum
denominada ACL (Agent Communication Language).

As linguagens desenvolvidas para comunicação de agentes têm sido diretamente
influenciadas, pela teoria dos atos de fala, permitindo, além da transmissão de informação,
expressar a intenção da informação contida em uma mensagem. Uma ACL tem o obje-
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tivo de definir a sintaxe e a semântica para a comunicação de agentes em um sistema
multiagente, independentemente da tecnologia utilizada na implementação dos agentes.

O mecanismo de comunicação é imprescindı́vel para que agentes de software, em
um sistema multiagente, possam exercer suas habilidades de comunicação, negociação e
coordenação.

Entre as linguagens desenvolvidas para comunicação de agentes podem ser des-
tacadas FIPA ACL(Foundation for Intelligent Physical Agents, Agent Communication

Language) e KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) (WOOLDRIDGE,
2002).

• Linguagem KQML
KQML é uma linguagem de alto nı́vel para comunicação de agentes e especifica
um formato comum para mensagens. Em outras palavras, KQML determina um
conjunto de performativas de comunicação (que indicam a intenção de quem fala)
e alguns campos para parametrizar a mensagem. O conteúdo bruto da mesma não
é regulamentado pela linguagem.

• Padrão FIPA
FIPA é uma organização ligada a IEEE Computer Society, que promove
especificações e padrões para tecnologia de agentes e sistemas multiagente, bem
como a interoperabilidade da tecnologia de agentes com outras tecnologias (FIPA,
2010). As especificações FIPA representam um conjunto de padrões designados a
promover o desenvolvimento de agentes. As especificações têm um ciclo de vida
que possui os seguintes estados: preliminar, experimental, padrão, abandonado ou
obsoleto.

• Linguagem FIPA ACL
Para existir comunicação, entre agentes deve existir um entendimento semântico
bem definido e comum aos participantes do diálogo, ou seja, é difı́cil falar em
comunicação e interoperabilidade sem existir padrões. Neste sentido a FIPA desen-
volveu a especificação de uma linguagem para comunicação de agentes chamada
FIPA ACL, que visa padronizar a comunicação entre agentes.

• Atos performativos FIPA
Os atos performativos da linguagem FIPA ACL, têm como base os atos perfor-
mativos da linguagem humana e são fundamentais na comunicação de agentes. É
através do ato performativo, informado como parâmetro da mensagem, que o agente
interpreta o objetivo de uma mensagem.

Os atos performativos definidos pela linguagem FIPA ACL descritos no documento
“FIPA Communicative Act Library Specification – SC00037J (2002)” são:
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– Accept Proposal: indicar a aceitação de proposta recebida previamente para
execução de ação;

– Agree: indicar a concordância com a execução de ação;

– Cancel: indicar o cancelamento da execução de ação;

– Call for Proposal: efetuar consulta de proposta para execução de ação;

– Confirm: indicar que determinada proposição é verdadeira;

– Disconfirm: indicar que determinada proposição é falsa

– Failure: indicar falha na execução de ação

– Inform: informar que uma proposição é verdadeira

– Inform If : informar que uma proposição pode ser verdadeir ou não.

– Inform Ref : informar ao receptor um objeto através do descritor deste;

– Propose: Informar uma proposta para execução de ação;

– Refuse : indicar a recusa em executar uma ação;

– Reject Proposal: informar a rejeição a proposta de execução de ação;

– Request: solicitar a execução de ação.

Não são apresentados maiores detalhes destas linguagens, visto que isto foge do
escopo do trabalho. A intenção nesta seção é apresentá-las para a contextualização
da infraestrutura de comunicação dos artefatos de comunicação apresentados ao
longo desta dissertação. Uma comparação entre KQML e FIPA–ACL pode ser
encontrada em (LABROU, 2001).

2.2 Organização
O conceito de organização refere-se ao conjunto de compromissos globais, crenças

e intenções comuns aos agentes quando agem juntos para atingir um dado objetivo. Tais
elementos definem um conjunto de diretrizes a serem seguidas por cada um dos agentes
do SMA, descrevendo uma polı́tica de interação entre os agentes (HüBNER, 2003).

2.2.1 Agentes

Agentes são entidades imersas em ambientes virtuais onde, a partir de sistemas
computacionais complexos e técnicas da Inteligência Artificial (IA) (RUSSEL; NOR-
VIG, 2004), interagem com outros agentes e com o próprio meio, possuindo capacidade
de perceber alterações, agir de acordo com regras pré-definidas ou criadas a partir dessas
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percepções, comunicar-se e interagir, explicitar e representar entidades, objetos e grande-
zas fı́sicas com personalidade e autonomia, raciocinar, deliberar e tomar decisões, além
de apresentar uma capacidade para aprender.

Um agente pode também possuir capacidade de aprender com as experiências, de
cooperar, de negociar e de se comunicar com outros agentes, além de mobilidade. Se-
gundo (WOOLDRIDGE, 2002), para um agente ser considerado inteligente deve possuir
as capacidades de perceber e reagir a mudanças no ambiente onde habita, de agir por
iniciativa própria e ter habilidades sociais que permitam a interação com outros agentes
(inclusive humanos), a fim de satisfazer seus objetivos.

Sendo os agente entidades autônomas, sua coordenação é necessária para que não
haja conflitos e uma técnica utilizada para este fim é a utilização de organizações, onde
são definidos seus papéis e objetivos.

Desta forma, é realizada uma divisão conceitual na criação de sistemas multiagen-
tes cognitivos, considerado-se dois nı́veis: o populacional e o organizacional.

No nı́vel populacional tem-se os agentes com seus objetivos, crenças e planos
individuais, mas nem sempre cooperativos ou coordenados.

No nı́vel organizacional, obtém-se a descrição dos papéis que esses agentes podem
assumir, dentro de uma organização criada para aquele sistema.

Assim, um agente pode assumir um papel, permitindo usar apenas algumas de
suas habilidades individuais, limitando sua liberdade. Essa limitação é uma forma de
coordenar as ações dos agentes, para estimular as interações desejáveis no sistema.

Sistemas cognitivos utilizam esta forma de organização, mas nos sistemas reati-
vos, a organização é implı́cita, no sentido de estar distribuı́da em cada agente, no seu
comportamento individual.

A reação aos estı́mulos do ambiente constitui-se na organização do sistema e o
comportamento de cada agente gera o comportamento do sistema inteiro.

Uma revisão sobre organizações em sistemas multiagentes pode ser encontrada
em (HüBNER, 2003).

• Agentes Reativos: são agentes que reagem a estı́mulos sem ter memória do que já
foi realizado no passado e nem previsão da ação a ser tomada no futuro. Não tem
representação do seu ambiente ou de outros agentes e são incapazes de prever e
antecipar ações.

• Agentes Cognitivos: ao contrário dos agentes reativos, os agentes cognitivos podem
raciocinar sobre as ações tomadas no passado e planejar ações a serem tomadas no
futuro. Assim, um agente cognitivo é capaz de “resolver” problemas por ele mesmo.
O agente cognitivo tem objetivos e planos explı́citos os quais permitem atingir seu
objetivo final.
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2.3 Arquitetura BDI (Belief–Desire–Intention)

Entre os diversos segmentos da Inteligência Artificial (IA), alguns são dedicados
ao estudo de arquiteturas de agentes deliberativos baseadas em estados mentais. Entre
estes estados mentais estão crenças, desejos e intenções. As arquiteturas que utilizam esta
trı́ade de estados são denominadas, na literatura, como arquiteturas Belief, Desire and

Intention (BDI) (RAO; GEORGEFF, 1991; WOOLDRIDGE, 2000, 1999).

2.3.1 Estados Mentais

As arquiteturas baseadas em estados mentais fazem parte da arquitetura de agentes
deliberativos. Os estados mentais humanos possuem um vı́nculo com o mundo através do
qual estabelecem sua existência e significância.

A caracterı́stica pela qual os estados mentais humanos referem-se a objetos ou
situações do mundo é chamada de intencionalidade. Crença, desejo, expectativa, capa-
cidade e intenção são exemplos de estados intencionais. As denominações associadas a
estes estados mentais, ou seja, os conceitos individuais associados a esses estados são
descritos na subseção a seguir.

2.3.2 Arquitetura BDI

De forma esquemática, a arquitetura BDI genérica pode ser apresentada como na
Figura 2.1, conforme proposto em (WOOLDRIDGE, 1999).

Figura 2.1: Arquitetura BDI Genérica.
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Esta arquitetura de agente está estruturada da seguinte forma:

m Crenças – representam aquilo que o agente sabe sobre o estado do ambiente e dos
agentes naquele ambiente (inclusive sobre si mesmo).

m Desejos – representam estados do mundo que o agente quer atingir (quer que pas-
sem a ser verdadeiros). Em tese, desejos podem ser contraditórios, ou seja, pode-se
desejar coisas que são mutuamente exclusivas do ponto de vista prático. Normal-
mente se refere a objetivos como um subconjunto dos desejos que são todos com-
patı́veis entre si.

m Intenções – representam sequências de ações especı́ficas que um agente se com-
promete a fazer para atingir um determinado objetivo.

o Função de Revisão de Crenças – chamada FRC na Figura 2.1, esta função recebe a
informação sensória (i.e., percebe alterações no ambiente) e, consultando as crenças
anteriores do agente, atualiza estas crenças para que elas reflitam o novo estado do
ambiente. Com esta nova representação do estado do ambiente, é possı́vel que
novas opções fiquem disponı́veis (opções de estados a serem atingidos).

o Gera Opções – função que verifica quais as novas alternativas de coisas possı́veis
de serem feitas (consultando quais as intenções com que o agente já está compro-
metido), e então uma deliberação deve ocorrer para a escolha de algumas destas
novas opções com as quais o agente se comprometerá (atualizando então os desejos
do agente). Definido o conhecimento e a motivação do agente, é preciso em seguida
decidir que curso de ações especı́fico será usado para alcançar os objetivos atuais
do agente (para isto é preciso levar em conta os outros cursos de ações com os quais
o agente já se comprometeu, para evitar ações incoerentes).

o Filtro – função que atualiza o conjunto de intenções do agente, com base nas
crenças e desejos atualizados e nas intenções já existentes.

o Ação – com o conjunto de intenções já atualizado, esta função determina qual será
a próxima ação especı́fica, entre aquelas pretendidas, a ser realizada pelo agente no
ambiente.

2.4 Considerações Finais do Capı́tulo
Em sistemas multiagentes, a comunicação é uma forma dos agentes chegarem a

um acordo em situações de negociação ou quando um objetivo não pode ser realizado
individualmente pelos agentes, necessitando de cooperação.
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A comunicação pode ocorrer pelo envio de mensagens entre os agentes. Pesquisas
buscando Linguagens de Comunicação de Agentes (ACL) geraram duas linguagens de
ampla utilização: KQML e FIPA-ACL. Ambas baseiam-se no formalismo de atos de fala.

Na arquitetura BDI, um agente é composto por um conjunto de crenças
(informações obtidas do ambiente ou de outros agentes), desejos (estados do mundo que
o agente quer atingir) e intenções (planos de ação para atingir objetivos, com os quais o
agente já se comprometeu). Essa arquitetura permite a programação de agentes em alto
nı́vel de abstração, conferindo-lhe robustez e flexibilidade.

No próximo Capı́tulo serão apresentadas as tecnologias que compõem o fra-

mework JaCaMo (Jason, CArtAgO e MOISE) e o framework MSPP para Modelagem
e Simulação de Polı́ticas Públicas, apresentando suas principais caracterı́sticas.
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3 JACAMO

JaCaMo é um framework para programação de sistemas multiagentes, que com-
bina três tecnologias distintas: Jason (para a programação de agentes), CArtAgO (para
programação do ambiente) e MOISE + (para a programação da organização multia-
gente) (BOISSIER et al., 2011), (BORDINI; HüBNER, 2013).

Nas seções que se apresentam, destacam-se as principais caracterı́sticas destas tec-
nologias, que cobrem alguns dos nı́veis de abstrações que são necessários para o desen-
volvimento de sistemas multiagentes sofisticados. Também é apresentado o framework

MSPP para modelar e simular polı́ticas públicas, que foi construı́do no contexto da Ja-
CaMo e foi adaptado para a modelagem das normas internas do projeto SJVG.

3.1 Plataforma de Agentes Jason e a Linguagem Agent-
Speak-L

Esta seção apresenta as principais caracterı́sticas da plataforma de agen-
tes Jason (BORDINI; HUBNER; WOOLDRIDGE, 2007b) e da linguagem Agent-

Speak(L) (BORDINI; HüBNER, 2004).

3.1.1 A Plataforma Jason

Jason é um interpretador para a linguagem AgentSpeak-L e provê uma plataforma
para desenvolvimento de sistemas multiagentes, incluindo comunicação entre agentes
baseada na teoria dos atos de fala. Utilizando o JADE (Java Agent Development Fra-

mework), um SMA desenvolvido em Jason pode ser distribuı́do em uma rede de compu-
tadores sem muito esforço.

Existem muitas implementações ad hoc de sistemas BDI, contudo uma carac-
terı́stica importante do AgentSpeak-L é sua fundamentação teórica. Outra caracterı́stica
importante do Jason em comparação com outros sistemas BDI é que ele é implementado
em Java (portanto multi-plataforma) e é disponı́vel como Open Source sob a licença GNU
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LGPL (BORDINI; HUBNER; WOOLDRIDGE, 2007a).
Além de interpretar a linguagem AgentSpeak(L) original, o Jason possui os recur-

sos:

• Negação forte (strong negation), tanto sistemas que consideram mundo-fechado
(closed-world) quanto mundo-aberto (open-world) são possı́veis;

• Tratamento de falhas em planos;

• Comunicação baseada em atos de fala: comunicação entre agentes executados na
plataforma Jason é provida através de performativas de comunicação baseadas na
linguagem KQML. Uma lista com todos os tipos de comunicação pode ser encon-
trada em (BORDINI; HUBNER; WOOLDRIDGE, 2007a).

• Anotações em identificadores de planos, que podem ser utilizadas na elaboração de
funções personalizadas para seleção de planos;

• Suporte para o desenvolvimento de ambientes (que normalmente não é programada
em AgentSpeak-L; no Jason o ambiente é programado em Java);

• A possibilidade de executar o SMA distribuidamente em uma rede (usando o
SACI);

• Possibilidade de especializar (em Java) as funções de seleção de planos, as funções
de confiança e toda a arquitetura do agente (percepção, revisões de crenças, comuni-
cação e atuação);

• Possuir uma biblioteca básica de “ações internas”;

• Possibilitar a extensão da biblioteca de “ações internas” (por ser escrito em Java).

3.1.2 A Linguagem AgentSpeak(L)

A linguagem AgentSpeak-L foi projetada para a programação de agentes BDI na
forma de sistemas de planejamento reativos (reactive planning systems). Sistemas de
planejamento reativos são sistemas que estão permanentemente em execução, reagindo a
eventos que acontecem no ambiente em que estão situados através da execução de pla-
nos que se encontram em uma biblioteca de planos parcialmente instanciados(BORDINI;
HUBNER; WOOLDRIDGE, 2007b).

A linguagem de programação AgentSpeak-L é uma extensão natural e elegante
de programação em lógica para a arquitetura de agentes BDI. Um agente AgentSpeak-L

corresponde à especificação de um conjunto de crenças que formarão a base de crenças
inicial e um conjunto de planos. Um átomo de crença é um predicado de primeira ordem
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na notação lógica usual, e literais de crença são átomos de crenças ou suas negações. A
base de crenças de um agente é uma coleção de átomos de crença.

AgentSpeak-L distingue dois tipos de objetivos: objetivos de realização (achie-

vement goals) e objetivos de teste (test goals). Objetivos de realização e teste são pre-
dicados, tais como crenças, porém com operadores prefixados ‘!’ e ‘?’, respectivamente.
Objetivos de realização expressam que o agente quer alcançar um estado no ambiente
onde o predicado associado ao objetivo é verdadeiro.

Na prática, esses objetivos iniciam a execução de subplanos. Um objetivo de teste
retorna a unificação do predicado de teste com uma crença do agente, ou falha caso não
seja possı́vel a unificação com nenhuma crença do agente.

Um evento ativador (triggering event) define quais eventos podem iniciar a
execução de um plano. Um evento pode ser interno, quando gerado pela execução de
um plano em que um subobjetivo precisa ser alcançado, ou externo, quando gerado pelas
atualizações de crenças que resultam da percepção do ambiente. Eventos ativadores são
relacionados com a adição e remoção de atitudes mentais (crenças ou objetivos). Adição
e remoção de atitudes mentais são representadas pelos operadores prefixados ‘+’ e ‘-’.

Planos fazem referência às ações básicas que um agente é capaz de executar em
seu ambiente. Essas ações são definidas por predicados com sı́mbolos predicativos espe-
ciais (chamados sı́mbolos de ação) usados para distinguir ações de outros predicados.

Um plano é formado por um evento ativador (denotando o propósito do plano),
seguido de uma conjunção de literais de crença representando um contexto. O contexto
deve ser consequência lógica do conjunto de crenças do agente no momento em que o
evento é selecionado pelo agente para o plano ser considerado aplicável.

O resto do plano é uma sequência de ações básicas ou subobjetivos que o agente
deve atingir ou testar quando uma instância do plano é selecionada para execução.

A especificação de um agente ag em AgentSpeak-L deve ser feita de acordo com
a gramática apresentada na Figura 3.1. Em AgentSpeak-L, um agente é especificado por
um conjunto de crenças bs (beliefs) correspondendo à base de crenças inicial do agente, e
um conjunto de planos ps que forma a biblioteca de planos do agente.

As fórmulas atômicas at da linguagem são predicados onde P é um sı́mbolo predi-
cativo e t1, ..., tn são termos padrão da lógica de primeira ordem. É chamada de crença

uma fórmula atômica at sem variáveis e b é meta-variável para crenças.

O conjunto inicial de crenças de um programa AgentSpeak-L é uma sequência de
crenças bs.

Um plano em AgentSpeak-L é dado por p, onde te (triggering event) é o evento ati-
vador, ct é o contexto do plano (uma conjunção de literais de crença) e h é uma sequência
de ações, objetivos ou atualizações de crenças. A construção te : ct é dita a cabeça do
plano, e h o corpo do plano. O conjunto de planos de um agente é dado por ps como uma
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Figura 3.1: Sintaxe AgentSpeak(L).

lista de planos.

Um evento ativador te corresponde à adição/remoção de crenças da base de
crenças do agente (+at e -at, respectivamente), ou à adição/remoção de objetivos (+g

e -g, respectivamente).

O agente possui um conjunto de ações básicas que utiliza para atuar sobre o am-
biente. Ações são referidas por predicados usuais com a exceção de que um sı́mbolo de
ação A é usado no lugar do sı́mbolo predicativo. Objetivos g podem ser objetivos de
realização (!at) ou de teste (?at). Finalmente, +at e -at (no corpo de um plano) represen-
tam operações de atualização (update) da base de crença u, através da adição ou remoção
de crenças respectivamente.

Uma fórmula !g no corpo de um plano gera um evento cujo evento ativador é
+!g. Portanto, planos escritos pelo programador que tenha um evento ativador que possa
ser unificado com +!g representam alternativas de planos que devem ser considerados
no tratamento de tal evento. Planos com evento ativador do tipo +at e -at são utilizados
no tratamento de eventos que são gerados quando crenças são adicionadas ou removidas
(tanto como consequência da percepção do ambiente, como devido a alterações de crenças
explicitamente requisitadas no corpo de um plano).

3.2 CArtAgO
CArtAgO (Common ARTifact infrastructure for AGents Open environments) é um

framework para a programação e execução de ambientes virtuais para sistemas multia-
gentes.

Através doframework CArtAgO é possı́vel implementar ambientes virtuais, onde
implementa-se o ambiente como uma camada computacional que encapsula as funcionali-
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dades e os serviços não-autônomos que os agentes podem explorar em tempo de execução.

CArtAgO é baseado no meta-modelo Agents & Artefacts (A & A) (RICCI; SANTI;
PIUNTI, 2012) para modelar sistemas multiagentes.

Este modelo introduz uma metáfora de alto nı́vel retirada da ideia de que humanos
trabalham de forma cooperativa com o seu ambiente: agentes são como entidades com-
putacionais que realizam algum tipo de tarefa orientada para alcançar um objetivo (em
analogia aos trabalhadores humanos), e artefatos são como recursos e ferramentas dina-
micamente construı́das, manipuladas e compartilhadas pelos agentes para dar suporte e
realizarem suas atividades individuais e coletivas (como artefatos no contexto humano).

Assim, é possı́vel desenvolver artefatos os quais são instanciados no ambiente e
podem prover serviços para os agentes, podendo inclusive realizar uma comunicação com
serviços externos do tipo web-services, contribuindo para programação de agentes. CAr-
tAgO é uma tecnologia Open Source, disponı́vel em (RICCI; SANTI; PIUNTI, 2012), e
inclui uma API baseada na linguagem Java para programar os artefatos e o ambiente de
execução.

Um ambiente CArtAgO é constituı́do por workspaces (espaços de trabalho), que
contém os artefatos. Em cada ambiente CArtAgO há pelo menos um workspace, chamado
default, que provê as funcionalidades mais básicas do framework, como a criação de
artefatos e a entrada e saı́da dos workspaces.

Tais operações são realizadas por agentes, através das ações ex-
ternas makeArtifact (criação de artefato), joinWorkspace e
joinRemoteWorkspace (entrada em workspace local e remoto, respectivamente).
Um agente pode trabalhar simultaneamente em vários workspaces.

Inicialmente, para utilizar um ambiente CArtAgO, no arquivo de configuração
da plataforma JaCaMo deve ser informado que o ambiente será construı́do através do
framework, por meio do parâmetro c4jason.CartagoEnvironment no campo en-

vironment.

Dessa forma, é inicializado um nodo CArtAgO, com os principais serviços de
comunicação entre nodos já inicializados. Adicionalmente, podem ser informados outros
parâmetros, que alteram as possibilidades de acesso e conexão entre nodos pela rede.

Por padrão, a especificação do parâmetro c4jason.CartagoEnvironment
cria um nodo CArtAgO que pode acessar outros nodos, mas que não é acessı́vel. Este
termo pode ser parametrizado de modo a permitir outras configurações de comunicação.
Os parâmetros existentes são:

• standalone: o nodo não é acessı́vel pela rede mas pode se conectar a nodos
remotos (é a configuração padrão);

• infrastructure: o nodo pode ser acessado e acessar outros nodos, além de
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permitir seu uso por agentes locais (no mesmo computador);

• remote: o nodo não é acessı́vel pela rede nem permite seu uso por agentes locais,
mas pode se conectar a outros nodos (inclusive em outro computador), usando seus
artefatos;

• local: o nodo não é acessı́vel pela rede nem permite seu uso por agentes locais,
usando artefatos instanciados em outro nodo mas no mesmo computador.

A criação de um artefato consiste na implementação de uma classe na linguagem
Java que estenda a classe Artifact. Todo artefato deve implementar um método init,
que funciona como o construtor do artefato.

Dentro deste método todos os procedimentos referentes à inicialização do mesmo
devem ser realizados (inicialização de variáveis, por exemplo). O método init é obri-
gatoriamente do tipo void.

Todo artefato pode conter propriedades observáveis. Estas propriedades ficam
visı́veis aos agentes que estão no ambiente e toda vez que seu valor for alterado eles
recebem uma percepção informando-lhes dessa modificação.

Uma propriedade observável pode ser qualquer tipo primitivo da linguagem Java
ou um objeto. O framework CArtAgO se encarrega de traduzir os tipos de dados entre os
definidos na linguagem Java e aqueles definidos na linguagem AgentSpeak-L.

Uma propriedade observável é visı́vel a todos os agentes que realizarem a ação
externa focus sobre o artefato que a contiver. A operação focus informa ao framework

que o agente tem interesse naquele artefato e nas alterações que puderem ocorrer nele.

Assim como as propriedades observáveis, os signals (sinais) podem ser apre-
sentados a todos os agentes que realizaram a operação focus sobre o artefato, mas di-
ferentemente delas, também podem ser apresentados de forma direcionada, ou seja, é
possı́vel enviar o sinal a apenas um agente.

A utilização dos artefatos se dá por meio das operações disponı́veis neles, que
são sua interface com os agentes. Estas operações são métodos da classe que define o
artefato implementado. Obrigatoriamente devem ser do tipo void e conter a anotação
@OPERATION.

Dessa forma o framework as identifica no código e as torna operações disponı́veis
aos agentes. Caso seja necessário retornar algum valor para o agente, após executar
a operação, deve ser utilizado um parâmetro que funciona como retorno de valor, o
OpFeedbackParam<t>.

Este tipo de dado é parametrizado com o tipo t do valor que deseja-se retornar.
Dentro da operação, o valor de retorno é configurado através da operação set(X), sendo
X o valor.
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Tal como num programa convencional, a execução de uma operação é sı́ncrona,
ou seja, o inı́cio de sua execução retira o fluxo de controle de quem a invocou, e só o
devolve após o término da operação.

No caso da invocação da operação por um agente, o fluxo de controle do mesmo
não cessa totalmente, somente o fluxo do plano no qual a operação foi utilizada.

Outra possibilidade oferecida pelo framework CArtAgO é a interligação de arte-
fatos. Um agente pode interligar artefatos de modo que a utilização de uma operação
provida por um deles dispara uma operação em outro. Para tal, é necessária a definição
de uma porta de comunicação entre os artefatos. Isso é feito através da anotação
@ARTIFACT INFO antes da definição da classe do artefato.

Nem todas as operações definidas na interface de um artefato são passı́veis de
execução por outro. Para isso ser possı́vel, a operação deve possuir a anotação @LINK

em sua definição. Para os agentes, a semântica é a mesma de uma operação normal, mas
para um artefato significa que ela pode ser executada por ele.

Por fim, agentes podem conectar artefatos entre si através da ação externa
linkArtifacts, parametrizada com os nomes dos artefatos e a porta de comunicação
entre eles.

Alternativamente, um artefato pode se ligar com outro, sem a necessidade de um
agente realizar a conexão. Isso somente é possı́vel para artefatos criados internamente
dentro de outros artefatos.

3.3 MOISE+

O modelo organizacional MOISE+ (HüBNER; SICHMAN; BOISSIER, 2002) foi
desenvolvido para modelar a organização de SMA e consiste na especificação de três
dimensões: a estrutural, onde definem-se papéis e ligações de heranças e grupos; a fun-
cional, onde é estabelecido um conjunto de planos globais e missões para que as metas
sejam atingidas; e a normativa, que é a dimensão responsável pela definição de qual papel
tem obrigação ou permissão para realizar cada missão.

Assim, MOISE é um modelo de organização para sistemas multiagentes base-
ado em noções como papéis, grupos e missões. Isso permite que o sistema tenha sua
organização explı́cita e que seja usada uma plataforma que faça os agentes cumprirem
com suas obrigações da organização.

3.3.1 Especificação Estrutural - EE

Em uma Especificação Estrutural (EE), os nı́veis individual, social e coletivo po-
dem ser definidos a partir de três conceitos: papéis (conjunto de restrições comportamen-
tais que um agente aceita ao entrar em um grupo), relações entre papéis (nı́vel social -
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relações impostas às interações entre os papéis) e grupos (nı́vel coletivo - representa um
conjunto de agentes com afinidades maiores e objetivos mais próximos).

A EE pode ser representada por uma tupla:

ss = (RG,Rss,@) (3.1)

onde

• RG é o conjunto de especificação de grupos raı́zes de ss;

• Rss é o conjunto de todos os papéis da Especificação Estrutural;

• @ é a relação de herança sobre os papéis deRss.

3.3.2 Especificação Funcional - EF

A Especificação Funcional no MOISE é constituida por um conjunto de ES (sche-

mes sociais), que é um conjunto de metas estruturado por meio de planos. As Metas
Globais representam o estado do mundo que é desejado pela organização, diferenciando-
se da meta local pelo fato desta ser de um único agente.

Na especificação formal do MOISE, o conjunto de todos os regimes sociais é
denotado pelo sch e um esquema é representado pela tupla

sch = (G,P ,M,mo, nm) (3.2)

onde

• G é o conjunto de metas do ES sch;

• P é o conjunto planos(constrói a árvore de decomposição de metas);

• M é o conjunto de missões;

• mo:M 7→ P (g) é uma função que determina o conjunto de metas de cada missão;

• nm: M 7→ N× N determina o número (mı́nimo e máximo) de agentes que devem
se comprometer em cada missão.

3.3.3 Especificação Normativa - EN

A Especificação Normativa (EN) é onde são especificadas quais missões que um
papel tem permissão ou obrigação de se comprometer. Esta especificação define uma
permissão (per) ou de uma obrigação (obr) relacionados a uma missão (m) que um agente
com um papel na organização está comprometido.

A Figura 3.2 mostra a ligação entre o EE e EF, especificado pela EN.
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Figura 3.2: Especificação Normativa: ligando EE e EF

3.4 MSPP framework(Modelagem e Simulação de
Polı́ticas Públicas)

O framework foi inicialmente apresentado em ... com o objetivo de modelar... .
Na Seção ... serão apresentadas as adaptações ..., objeto desta dissertação, para aplicação
no SJVG.

O framework MSPP (Modelagem e Simulação de Polı́ticas Públicas) foi inicial-
mente apresentado em (SANTOS; ROCHA, 2012) com o objetivo de modelar e simular
polı́ticas públicas. Na Seção 4.3 (Modelagem das Normas e Artefatos Normativos) serão
apresentadas as adaptações para uso do framework para aplicação na SJVG.

O MSPP concretiza-se no formato de artefatos CArtAgO para modelar e projetar
sistemas multiagente.

O framework MSPP adota como fundamentação conceitual de Polı́tica Pública, a
abordagem definida em (HILL, 2009) (EASTON, 1965) a qual em termos gerais aborda
o conceito de Polı́ticas Públicas como um conjunto de ações para buscar soluções para
problemas da sociedade, orientando práticas e resguardando direitos a fim de atender as
demandas e garantindo o direito coletivo.

O processo de criação e aplicação de polı́ticas públicas sequencial o qual o fra-

mework MSPP se baseia é concebido como uma sequência de etapas a serem realizadas,
a cada momento, por um dos diferentes atores ou conjunto deles envolvidos no processo.
O ciclo de etapas é da seguinte maneira (SANTOS; ROCHA, 2012):

1. Identificação e formulação do problema a ser resolvido através da emissão e
implementação de uma polı́tica pública;

2. Formulação e análise comparativa das várias possı́veis polı́ticas alternativas capazes
de resolver o problema;

3. Escolha de uma das polı́ticas para a implementação dessas;

4. Implementação da polı́tica pública escolhida;

5. Avaliação dos efeitos da implementação da polı́tica pública, e eventual ajustamento
da polı́tica, para melhorar os resultados e reduzir os efeitos negativos (retornando
assim o processo para a etapa 1).
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Neste framework estão incluı́dos dois tipos de artefatos normativos que são: Nor-
mObrig e NormPrb, modelando normas de obrigação e proibição, respectivamente. Além
dos artefatos, o framework contém os seguintes tipos de agentes para executar/verificar
tais normas:

• o agente emissor de polı́ticas, responsável por emitir as normas, ou seja, criar junto
aos artefatos normativos um conjunto de regras;

• os agentes sociais que estão submetidos às normatizações e buscam atingir objetivos
próprios;

• os agentes governamentais detectores e ou efetores responsáveis por detectar o cum-
primento das normas emitidas, como também aplicar possı́veis sanções a ações que
caracterizarem o descumprimentos das normas, e por fim regularizar os recursos
disponı́veis no ambiente.

O mecanismo pré-estruturado do framework pressupõe adotar estes tipos de agen-
tes para a simulação de uma polı́tica.

O framework pressupõe adotar estes quatro tipos de agentes interagindo para pro-
mover o ciclo de polı́tica, para que seja criada uma polı́tica na qual os agentes sociais,
assim como também os governamentais, tomem conhecimento desta e, por fim que todos
passem a ter seus objetivos orientados, seguindo aquilo que foi estipulado e de acordo
com seus papéis.

As normas previamente inseridas estão estruturadas da seguinte maneira em
(SANTOS; ROCHA, 2012):

• Id: o identificador da norma;

• Destinatário: especifica o papel ao qual a norma se aplica;

• Ação: especifica uma ação a ser realizada pelo agente que assume o papel ao qual
a norma foi endereçada;

• Condição: especifica uma condição contextual necessária para a aplicação da
norma;

• Periodicidade: especifica o evento que deve ocorrer (mês, semana, ou uma ação
especı́fica) para que se verifique a condição;

• Exceção: especifica uma condição na qual a norma não se aplica;

• Sanção: especifica a sanção a ser aplicada no caso da violação da norma.
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Um exemplo de aplicação desta estrutura pode ser observado através de uma das
normas da Horta San Jerónimo, onde o Hortelão tem a obrigação de Irrigar a horta, a
exceção é caso chova não precisa irrigar.

Norma (n22, Hortelão, Irrigar, Obrigação, Se chover

não irriga, Falta Grave).

Os componentes do MSPP estão dispostos na forma de uma API (Application

Programming Interface), sendo estes planos, funções, artefatos e operações que interagem
com a estrutura JaCaMo.

Os planos são utilizados pelos agentes para emitir normas. No caso do agente
emissor de polı́ticas públicas, há planos para detectar as normas criadas e inserir na base
de crenças de um agente, outros auxiliam na fiscalização do cumprimento das normas,
até mesmo planos para que o agente possa verificar se determinada ação que ele decida
executar é uma infração.

As funções disponı́veis estão relacionadas a utilização dos artefatos normativos.
Há operações para criar, modificar e excluir as normas nos artefatos.

3.5 Considerações Finais do Capı́tulo
Neste Capı́tulo foi apresentada uma abordagem de estudo do framework JaCaMo

e do framework MSPP.

O Jason é um interpretador da linguagem AgentSpeak-L, possuindo a capacidade
de implementar as facilidades esperadas e previstas para agentes em um ambiente social
(especialmente a comunicação).

A linguagem AgentSpeak-L (inspirada na arquitetura BDI) é uma extensão
do paradigma de programação em lógica, tendo sido a abordagem predominante na
implementação de agentes inteligentes ou “racionais”.

CArtAgO é um framework Open Source que provê uma API para a programação
e execução de ambientes virtuais para sistemas multiagentes com base no modelo Agent
& Artifacts (A & A).

O modelo organizacional MOISE foi desenvolvido para modelar a organização de
um SMA e consiste na especificação de três dimensões: a estrutural, onde definem-se
papéis e ligações de heranças e grupos; a funcional, onde é estabelecido um conjunto de
planos globais (schemes) e missões para que as metas sejam atingidas; e a normativa, que
é a dimensão responsável pela definição de qual papel tem obrigação ou permissão para
realizar cada missão.

O framework MSPP foi desenvolvido para simular polı́ticas públicas e disponi-
biliza funções que estão relacionadas a utilização de artefatos normativos, permitindo o
uso de operações para criar, modificar e excluir as normas nos artefatos, possibilitando a
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modelagem de rotinas periódicas e a definição de ações de normas.
O próximo Capı́tulo apresenta a modelagem do sistema da SJVG, onde é apresen-

tada a solução adotada para a modelagem da organização social SJVG usando a plata-
forma JaCaMo, baseado na integração de artefatos (CArtAgO) Organizacionais, Norma-
tivos, Fı́sicos e de Comunicação.
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4 MODELAGEM SOCIAL DA SJVG NA
PLATAFORMA JACAMO

A modelagem da SJVG é apresentada neste Capı́tulo, onde apresenta-se uma
solução para a modelagem da organização social SJVG usando a estrutura JaCaMo, ba-
seado na integração de artefatos (CArtAgO) Organizacionais, Normativos, Fı́sicos e de
Comunicação.

4.1 Modelagem Organizacional e Artefatos Organizacio-
nais

A modelagem da organização da SJVG foi realizada no modelo organizacional
MOISE+, que possui três dimensões – a estrutural, a funcional e a normativa, conforme
é descrito na Seção 3.3 e a modelagem completa da SJVG no Anexo D. No entanto, a
integração concretizou-se através da dimensão estrutural (grupos, papéis e relações entre
estes grupos e papéis), tendo sido as demais dimensões desenvolvidas através do fra-

mework MSPP.

Esta adaptação foi necessária para ajustar o problema identificado na modelagem
com relação a periodicidade nas rotinas.

A Figura 4.1 é de um exemplo de scheme de proibição da SJVG (dimensão
funcional do MOISE), com uma situação prevista no regulamento de normas, onde o
hortelão, ao descumprir uma norma poderá ser expulso.

Observa-se na Figura 4.1 que as duas ações “vender produtos e construir” são
proibidas na horta e, no scheme denominado “atitudes proibidas na horta” é prevista a
verificação em “sequência” desta ação através dos objetivos g13 e g14, porém no mo-
delo MOISE, ao atingir um objetivo, este é dado como satisfeito e no caso da SJVG estas
ações ocorrem várias vezes (rotinas periódicas).

Da mesma forma, na Figura 4.2 as normas são criadas e verificadas, ou seja,
demonstra como no MSPP foram modeladas essas mesmas ações, tanto de criação das
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normas de proibição pelo agente “EA”, como da verificação da penalidade cometida pelo
agente através dos parâmetros modelados no framework MSPP e que podem ser repetidos
(periódicos). Na Seção 4.2 é descrito com maior detalhe a escolha do framework MSPP.

Figura 4.1: Schemes de proibição da SJVG no modelo MOISE+
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Figura 4.2: Criação de normas e verificação de penalidades no MSPP

Na Figura 4.3, demonstra-se o exemplo do modelo estrutural para organização
SJVG, modelado no MOISE, onde são especificados papéis, grupo e sub-grupos, relações
entre grupos e papéis dos grupos.

Nesta EE, foi especificado um grupo SJVG como grupo raiz e seus sub-grupos
PARCELA e EA. Os papéis que podem ser assumidos nestes sub-grupos são, respectiva-
mente: hortelão e hortelão auxiliar, administração, secretaria e técnico da EA.

As relações entre estes papéis podem ser de autoridade (que é o caso da
administração da EA com relação à secretaria, técnico e hortelão), comunicação e com-
patibilidade (entre hortelão auxiliar e aspirante a hortelão), entre outras.

Na primeira etapa do trabalho, para desenvolver a modelagem, foi estudado o re-
gulamento determinado pela confederação EA para o uso da Horta São Jerônimo - SJVG,
definindo algumas ferramentas básicas em relação ao modelo a ser desenvolvido.

Estas ferramentas se referem ao ambiente em que os agentes foram inseridos (no
caso, a SJVG), os papéis em si (os diferentes tipos) e as interações dos mesmos.

Com o estudo realizado, além da tabela de normas (Anexo C) que foi a base de
todas as regras da estrutura da horta, foram elaboradas as rotinas dos papéis (Anexo A),
os Diagramas de Venn, representando a periodicidade das rotinas para cada um dos papéis
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Figura 4.3: Especificação Estrutural da SJVG no modelo MOISE+

(Anexo B), a modelagem da organização no modelo organizacional MOISE (Anexo D),
a discriminação das rotinas em Diagramas de Atividades para análise das interações entre
os papéis(Anexo E).

4.1.1 Identificação dos papéis, normas, e rotinas dos papéis

Do ponto de vista organizacional, a EA presta assessoria técnica aos hortelãos,
divididos em:

• hortelão titular (responsável pela parcela, nesta dissertação referido simplesmente
por hortelão);

• hortelão auxiliar (hortelão que trabalha em uma parcela, normalmente um familiar,
mas não é o responsável) e;

• aspirante a hortelão (cidadãos que fazem parte da lista de espera).
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As interações internas da SJVG podem ser observadas no mapa conceitual mos-
trado na Figura 4.4, discutido com mais detalhe em (DIMURO et al., 2011), onde também
são apresentadas as interações externas ao projeto da SJVG.

Figura 4.4: Mapa conceitual do projeto da SJVG

Com base no regulamento da confederação EA Ecologistas en Acción (ACCIóN
PROVı́NCIA SEVILLA, 2008), foi elaborada a descrição formal das normas regulativas
que regem o sistema social da SJVG (proibição, obrigação, direito ou permissão), descri-
tos no Anexo C.

A Figura 4.5 mostra exemplos destas regras, discutidas em maior detalhe
em (SANTOS et al., 2012) e apresentadas no Anexo C. Por exemplo, durante o uso
da horta, o agente hortelão precisa de permissão junto a organização para “plantar árvores
com ciclo maior que dois anos”, que pode ou não ser autorizada e não tem uma sanção
como resultado.

Por outro lado, tem-se a norma “proibido vender produto cultivados na horta”, que
é considerada uma falta grave e se o hortelão acumular três faltas graves, uma assembleia
é convocada e é decidido por votação dos hortelãos que possuem parcelas na SJVG se o
“hortelão infrator” permanece ou será expulso do projeto.

Os papéis que compõem a organização da SJVG e suas rotinas, com base em
normas regulativas (proibição, obrigação, direito ou permissão), construı́das a partir do
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Figura 4.5: Parte da tabela de normas da SJVG – descrita no Anexo C

regulamento da SJVG, são descritos a seguir. No Anexo D, apresenta-se a modelagem
realizada utilizando o modelo organizacional MOISE, nas dimensões estrutural, funcional
e normativa.

Os papéis organizacionais que compõem a SJVG, identificados a partir da Tabela
de Normas são os seguintes:

• Hortelão (Phortelao): usuário(titular) da horta, já aceito pela EA, com direito à par-
cela individual, ajudantes, instrumentos de cultivo, irrigação, assistir a palestras
instrutivas;

• Aspirante a Hortelão (Paspirante a hortelao): interessado em participar do projeto, já
se inscreveu em lista de espera para aceitação de participação;

• Hortelão Auxiliar (Phortelao auxiliar): usuário da horta, já aceito pela EA, deve aju-
dar o hortelão titular a que está vinculado e tem direito a instrumentos de cultivo,
irrigação, assistir a palestras instrutivas;

• Técnicos (Ptecnico): técnico especializado em cultivo natural indicado pela EA para
ajudar os hortelãos a usar corretamente o ambiente, através de oficinas de ensino;

• Secretaria (Psecretaria): órgão da EA responsável por ações administrativas me-
diante decisão prévia da Assembleia da EA. Ela apenas realiza ações, não sendo
responsável pelas decisões que levam a elas;

• Administração (Padministracao) da EA: órgão da EA responsável por cuidar de fal-
tas graves (contabilizando-as) realizadas pelos participantes do projeto, sem relizar
punições mais severas. Órgão permanente da EA que cuida de ações de manutenção
da ordem no ambiente.

Para organizar e estabelecer os comportamentos e rotinas dos diferentes papéis,
assim como a periodicidade dessas rotinas, foram utilizados Diagramas de Venn com
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objetivo de auxiliar na visualização das rotinas de cada papel da Horta, facilitando o
entendimento do comportamento dos agentes no sistema, bem como a identificação das
interações entre eles e com o ambiente.

Como exemplo, a Figura. 4.6 mostra a modelagem em Diagramas de Venn das
rotinas da Secretaria da EA. Demais diagramas no Anexo B.

Figura 4.6: Diagrama da Rotina da Secretaria

As rotinas da Secretaria estão descritas da seguinte forma:

SECRETARIA DA EA Diariamente

1. Receber documentação de candidatos a participar no projeto: na secretaria da EA
são recebidos os documentos de candidatos a participar do projeto.

2. Realizar inscrição: realizar inscrições para participação no projeto (aspirante a hor-
telão.

3. Receber requisição de transferência de posse: a secretaria da EA recebe do hortelão
as requisições para transferência da posse da parcela.

Mensalmente

1. Receber pagamento de mensalidade: receber a mensalidade no valor de 6 euros,
paga pelo hortelão para fins de cobrir custos com água (goteamento), material para
controle de pragas, uso de ferramentas comuns entre hortelãos.

2. Informar datas de assembleias (mural): a secretaria deve colocar em lugar visı́vel a
todos hortelãos as datas de assembleias mensais.

3. Cadastrar vinculação de Hortelão Auxiliar: a secretaria efetua o cadastro de vı́nculo
de hortelão auxiliar no projeto, informado pelo hortelão titular.
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Bianualmente

1. Receber pedido de permanência: o hortelão encaminha pedido de permanência no
projeto e faz sua inscrição.

4.2 Solução adotada para problemas na Modelagem da
SJVG

A organização social da SJVG é baseada na realização das rotinas periódicas pe-
los papéis e também no cumprimento das normas que regulam seus comportamentos
periódicos, ou seja, possuem rotinas que devem ser seguidas periodicamente. Um exem-
plo pode ser observado no diagrama na Figura 4.7, onde o Hortelão ao ingressar no projeto
da SJVG tem a obrigação efetuar o pagamento de mensalidade.

Figura 4.7: Diagrama da Rotina do Hortelão

Em JaCaMo, a modelagem de rotinas periódicas como citada acima, não pode
ser feita facilmente, pois não há ferramentas nativas na plataforma que permitam esta
especificação.

Atualmente, os processos permitidos no sistema multiagente, isto é, os objetivos
que devem ser atingidos, podem ser descritos por meio do modelo MOISE. Este mo-
delo permite um bom nı́vel de abstração para especificação destas unidades, bem como a
definição de uma hierarquia entre os mesmos. Entretanto, uma rotina envolve a satisfação
de objetivos periódicos (perı́odos de um mês, uma semana, um dia), e no modelo não há
estruturas para isto.

Em sistemas sociais, há também muitas situações onde ocorre a aplicação de nor-
mas, que impõem sanções sob ações realizadas pelos agentes. Na Horta San Jerónimo,
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foram identificadas diversas ações normatizadas desta forma, como “vender produtos da
horta”, “irrigar com mangueiras” e “usar produto quı́mico na horta”.

Da mesma forma como não há estruturas na plataforma para definição de perio-
dicidades (de ações, de satisfação de objetivos), não há meio para definir normas, seus
atributos básicos (nome, perı́odo, papel que a aplica) e as suas sanções.

Com o objetivo de oferecer uma forma modular para descrição de normas
periódicas, de modo a facilitar a modelagem do sistema social compreendido pela Horta
San Jerónimo, optou-se por utilizar o framework MSPP para Modelagem e Simulação de
Polı́ticas Públicas.

O mesmo complementa o modelo MOISE, oferecendo mais uma camada de
abstração. Nele, rotinas são modeladas e sofrem ação de normas definidas no framework,
enquanto que abaixo, no modelo MOISE, são especificadas as ações normatizadas, e que
constituem as rotinas.

Assim, na integração da organização não foi necessário utilizar as dimensões fun-
cional e normativa, anteriormente modeladas no modelo organizacional MOISE e descri-
tas no Anexo D, pois as mesmas foram suportadas pelo framework MSPP apresentado na
Seção 3.4.

O SMA foi desenvolvido como um sistema JaCaMo multi-dimensional, composto
por cinco dimensões integradas: a população, a organização, o ambiente, o conjunto de
interações e a polı́tica normativa interna.

Apesar de ter enfrentado problemas e ter realizado adaptações no decorrer do tra-
balho com a adoção do framework JaCaMo, no caso do nosso projeto: especificação de
periodicidade no modelo MOISE, definição de normas e seus atributos básicos (nome,
periodicidade, o papel da aplicação) e as sanções e, a inexistência de uma infraestrutura
modular para a definição de interações através da comunicação, foi possı́vel identificar
nas soluções encontradas, uma modularidade que possibilitou manter nossa ideia ter um
sistema multiagente (SMA) de 5 dimensões desenvolvido em JaCaMo.

Estas soluções são baseadas principalmente no âmbito da CArtAgO, apontando
também para a integração de artefatos organizacionais, normativos, de comunicação e
fı́sicos.

O framework JaCaMo, foi escolhido para este trabalho uma vez que apresenta su-
porte modular de alto nı́vel para o desenvolvimento das três primeiras dimensões acima
mencionadas (população, organização e ambiente) e esta modularidade ajudou a modela-
gem da organização deste estudo de caso real, que é a SJVG.

Além disso, este desenvolvimento modular facilita modificações na organização,
o que é realmente importante para a análise do impacto das mudanças nos processos de
produção e gestão social, concluindo desta forma que, mesmo não tendo sido desenvol-
vido para modelagem em Simulação Social, a plataforma JaCaMo pode ser adotada como
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ferramenta de desenvolvimento do projeto SJVG apresentado nesta dissertação.

4.3 Modelagem das Normas e Artefatos Normativos

Para a modelagem das polı́ticas normativas de regulação da Horta San Jerónimo
foram propostos quatro artefatos normativos: artefato para normas de proibição, artefato
para normas de obrigação, artefato para normas de permissão e artefato para normas de
direito.

Artefato para normas de proibição estabelece ações as quais os agentes sociais
(hortelãos) são coibidos a executá-las. Por exemplo, há uma norma na regulamentação da
Horta que diz ser proibido criar animais. Já as normas de obrigação, submetem ao agente
a realizar determinada ação como pagar a mensalidade.

Normas de permissão são aquelas que o agente deve requisitar ou verificar junto
aos agentes governamentais (técnicos, secretarias, etc.) se é possı́vel realizar determinada
ação. Por exemplo, há uma norma que diz que para que se plantem árvores com um ciclo
maior que o de dois anos é necessário que o agente solicite permissão.

Por fim têm-se as normas de direito que são normas que estabelecem ao agente
social poder pleno de executar a ação prevista desde que não infrinja as demais nor-
mas (RODRIGUES et al., 2013).

As normas que regulamentam a Horta San Jerónimo neste modelo, são criadas
através de planos pelo agente governamental EA assim que se inicia a simulação. Quando
estes planos são executados pelo agente EA, ações contidas nestes criam as normas através
do artefato normativo correspondente dentre os quatro tipos citados.

Ao término da criação de um conjunto de normas, sejam estes os conjuntos das
normas de proibição, obrigação, direito ou permissão, o agente emissor responsável pela
criação das normas executa um broadcast (ação do Jason para disseminar mensagem
para todos os agentes) para que os demais agentes percebam e comecem a buscar os
artefatos normativos já contendo o respectivo conjunto de normas. Isso é ilustrado na
Figura 4.8.

Uma vez que os agentes recebem a mensagem enviada pelo agente governa-
mental EA, isso é transformado em uma crença, e então o agente através da operação
lookupArtifact, (ação disponibilizada pelo CArtAgO) busca o artefato normativo,
adiciona as devidas crenças correspondente a cada norma criada, por exemplo, “+proi-
bido (criarAnimais)” e por fim continua observando este artefato através da operação
focus para caso haja alguma modificação destas normas ou mesmo a exclusão.

Os agentes efetuadores e ou detectores responsáveis por verificar o cumprimento
das normas, assim como os agentes sociais, têm conhecimento das normas (crenças) emi-
tidas pelo agente emissor EA para que, eventualmente, seja verificado junto aos artefatos
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Figura 4.8: Normas e Artefatos Normativos

normativos qualquer ação ou sanção prevista.

Esses agentes tomam conhecimento das ações executados pelos agentes sociais
por comunicação, ou seja, os agentes sociais informam ao agente governamental detector
e ou efetuador a ação executada e estes por sua vez tem a missão de verificar junto aos arte-
fatos normativos se tal ação é uma violação ou não ao que está descrito na regulamentação
do projeto.

Ressalta-se que ações que não estão previstas no regulamento da horta são inter-
pretadas pelo agente governamental detector e ou efetuador como legais e não acarretam
em qualquer tipo de sanção ao agente que a executou.

As mensagens que os agentes sociais enviam aos agentes governamentais tem a
caracterı́stica: action(actionRealized, myName), onde action serve para que
o agente que a recebe qualifique-a como uma informação que contém uma ação e que
esta deve ser verificada; actionRealized trata-se especificamente da ação que o
agente realizou e myName é a identificação do agente que executou a ação. Um exem-
plo é dado como: .send(detectorAgent, tell, action(cleanGarden,

socialAgent).

A ação .send neste exemplo é enviada pelo agente social comunicando ao agente
detector que ele limpou a sua parcela de cultivo. Isso será verificado pelo agente detector,
que compara se o parâmetro cleanGarden é uma proibição, mas como se trata de uma
ação prevista no regulamento e é uma obrigação, não acarretará em nenhuma outra ação.
Caso a ação seja uma infração a alguma proibição, como abaixo:

.send(detectorAgent, tell, action(sellProducts,

socialAgent)
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O agente detector ao receber a mensagem verificaria que se trata de uma infração,
e então buscaria em suas bases de crenças a devida penalidade, notificaria o agente infrator
sua infração e aplicaria a sanção registrando-a no artefato de registro de penalidades.

Por fim, verificaria junto ao mesmo artefato de registro de penalidades se o agente
infrator é reincidente, em caso afirmativo e reincidências igual ou superior a três faltas
graves e cumulativas o agente social é submetido à “assembleia”.

A assembleia é convocada pelo agente detector/efetuador da organização. Trata-
se de reunir todos os agentes sociais para que opinem sobre a permanência ou não do
agente infrator no projeto social. Isso é feito através de comunicação entre os agentes,
onde o agente que detectou a terceira reincidência convoca os outros agentes através da
ação .broadcast com os parâmetros (tell, assembly(Agent)), onde assembly
representa a crença e Agent o nome do infrator.

Assim que os agentes votantes (isso exclui o agente infrator) recebem essa crença,
eles buscam em suas bases um valor que previamente foi randomizado entre 0 e 1 para que
possam dar seu voto sendo este maior que 0.5 uma decisão, menor que 0.5 uma decisão
contrária (RODRIGUES et al., 2013).

É importante destacar que os agentes possuem a capacidade de qualificar suas
próprias ações através de planos já inseridos no framework MSPP, e por objetivos maiores
decidir cometer infrações. Por exemplo, um agente com necessidades pode colocar sua
necessidade de saná-las acima do regulamento da SJVG e vender os produtos cultivados,
cometendo assim uma falta.

As ações que os agentes sociais assumem podem ser desencadeadas de diferentes
formas, seja esta por comunicação com outro agente, ou de acordo com uma rotina esta-
belecida ou até mesmo por um artefato CArtAgO, por exemplo, que simule um calendário
com informações referentes a época de plantio, colheita e limpeza da horta.

Os Artefatos Normativos tem a função de demonstrar como ocorrem as relações e
interações entre os papéis com relação às normas da SJVG e sendo esta uma organização
social baseada no cumprimento das normas que regulamentam os comportamentos dos
agentes, adaptou-se com alguns ajustes, à tabela de normas demonstrada no Anexo C
aos parâmetros do framework MSPP (SANTOS; ROCHA, 2012) descrito na Seção 3.4,
pois foram identificados na tabela que regulamenta a SJVG, além dos tipos de normas de
obrigação e proibição, outras duas sendo elas as normas de permissão e direito, as quais
foram inseridas ao framework com o objetivo de adequação ao sistema da organização da
SJVG que possui estas normas explicitas no regulamento.

A estrutura das normas implementadas mediante a tabela segue a seguinte forma:

Norma (Id; Tipo de norma: obrigatório, proibido,

direito ou permissão; Ação; Sanção; Parâmetro de extensão

da sanção).
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Assim, um exemplo de norma aplicada a SJVG ficaria estruturada da seguinte
forma:

Norma (n22, Obrigação, Pagar a Mensalidade, Falta

Grave, Cumulativa).

Nota-se portanto a adição do parâmetro de extensão da sanção, isto pois as sanções
previstas na HSJ estipulam que o agente social pode ser penalizado com uma falta leve,
falta grave ou expulsão arbitrária, mas há casos em que as faltas são cumulativas, e que ha-
vendo reincidência destas, num total de três vezes é convocada uma assembleia para deter-
minar a continuação desse “infrator” no projeto. Também foi acrescentado um parâmetro
que informa o tipo de norma: obrigação, proibição, direito ou permissão.

4.4 As Interações Sociais e os Artefatos de Comunicação
A comunicação é feita por artefatos que permitem a especificação modular das

possı́veis interações nos SMA, encapsulando as mensagens (RODRIGUES; COSTA; DI-
MURO, 2013).

Assim, é possı́vel criar novos protocolos e diferentes formas de comunicação ape-
nas com a criação dos respectivos artefatos. A infraestrutura de comunicação oferece os
seguintes recursos:

• A comunicação entre os agentes programados em ambos AgentSpeak-L e Java;

• A comunicação entre os agentes é distribuı́da;

• Definição modular de protocolos de comunicação e outros tipos de interação,
através do seu encapsulamento dentro de artefatos.

A infraestrutura de comunicação é composta por artefatos de comunicação, que
são divididas em dois grupos: artefatos de protocolo, que encapsulam as lógicas de algum
protocolo de comunicação (um tipo de comunicação que é, em geral, mais complexo) e
artefatos de atos de fala, que executam discurso simples.

As duas classes básicas de infraestrutura de comunicação são:
SpeechAct-Artefato e ProtocolArtifact.

A primeira classe define o comportamento básico de um artefato de ato de fala,
utilizado para comunicações mais simples. Para gerenciar as conversas em andamento
que utilizam artefatos deste tipo, armazenando os participantes da conversa, assim como
as filas de mensagens de cada um.

A segunda classe define o comportamento básico de um artefato de protocolo,
usado para as comunicações mais complexas.
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A comunicação é realizada através da invocação das operações disponı́veis nos ar-
tefatos e após os procedimentos de inicialização e criação dos artefatos, obrigatoriamente
a primeira ação que os agentes devem realizar é seu cadastro nos artefatos, através da
operação subscribe.

Em seguida, é necessária a execução da operação focus para cada artefato em
uso. Dessa forma o agente perceberá quaisquer mudanças nas propriedades observáveis
dos artefatos, mapeando-as para sua base de crenças.

Além disso, será possı́vel a percepção de sinais, possibilidade essencial para o
uso da infraestrutura de comunicação, uma vez que eles operam como mediadores de
comunicação, sua função é a rota de qualquer mensagem para seus respectivos receptores
e supervisionem a ordem em que eles são enviados, se os protocolos são usados.

Assim, a comunicação se dará pela chamada às operações disponı́veis nos artefa-
tos, parametrizadas com os identificadores da conversa(id), do agente destinatário, tipo de
mensagem, a mensagem e o remetente.

Cada operação de envio dispara um sinal, percebido pelo receptor. Isto lhe in-
forma que há uma mensagem nova, bem como quem a mandou e qual o identificador da
conversa.

Os artefatos implementados no projeto são: AcceptProposal, Agree, CallForPro-

posals, Failure, Inform, Message, Propose, Reject e Request. Contudo, para o contexto
da SJVG foram utilizados os artefatos Request e Inform, pois, supriram as necessidades
do sistema organizacional da Horta.

Um exemplo de uso dos artefatos de comunicação na SJVG é mostrado no Dia-
grama de Atividades da Figura 4.9, um agente com papel “hortelão” faz um pedido de
apoio técnico ao agente com papel “técnico” da EA.

Nesta interação, dois artefatos de atos de fala são utilizados, os request e o inform.
O agente que desempenha o papel hortelão cria os artefatos e inicia a comunicação en-
viando uma mensagem de solicitação de apoio técnico ao agente técnico, perguntando se
ele pode usar fertilizante quı́mico. A resposta a esse evento é uma mensagem inform,
contendo a resposta da solicitação. Neste caso, a resposta é “não”, pois é uma norma de
proibição da horta.

A Figura 4.9 apresenta um Diagrama de Atividades com os principais passos
seguidos neste exemplo.
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Figura 4.9: Diagrama de Atividades – uso de artefatos de comunicação na SJVG

4.5 O Ambiente e os Artefatos Fı́sicos

Os sistemas multiagente (SMA) (WOOLDRIDGE, 2002) são sistemas compostos
por múltiplos agentes, que exibem um comportamento autônomo mas ao mesmo tempo
interagem com os outros agentes presentes no sistema. Ainda para Wooldridge, um agente
é definido como um sistema em um determindado ambiente, sendo capaz de exercer ações
autônomas para atingir objetivos que foram definidos em sua modelagem computacio-
nal (WOOLDRIDGE, 2002).

Ambiente é um espaço computacional ou fı́sico em que agentes serão situados,
onde serão definidas e desenvolvidas suas noções de percepções, ações e interações, ou
seja, percebem e atuam (RICCI; PIUNTI; VIROLI, 2011).

Os Artefatos Fı́sicos para o SJVG foram desenvolvidos utilizando o framework

CArtAgO, os quais são abstrações sobre o ambiente, representando os recursos ou ferra-
mentas que os agentes podem instanciar dinamicamente.

Estes artefatos no ambiente da SJVG são recursos como enxada, pá,

rastelo, parcela, recibo, regador, semeadeira, sementes,
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armário, relógio, implementados no CArtAgO.

Na Figura 4.10 verifica-se como ocorre a sequência de ações para os agentes uti-
lizarem os artefatos fı́sicos.

Figura 4.10: Ambiente e os Artefatos Fı́sicos

Os agentes, quando o artefato é criado pela EA, recebem uma mensagem (que é
transformada em uma crença) e então o agente através da operação lookupartifact,
(ação disponibilizada pelo CArtAgO) busca o artefato fı́sico.

Os agentes também receberem signals do artefato ”calendário“ para executar
ações disponı́veis no ambiente virtual, podendo compartilhar e usar estes artefatos como
suporte em suas atividades diárias da SJVG, e essas atividades podem ser individuais ou
em grupo.

Demonstra-se na Figura 4.11 o código do Jason, apresentando a criação do ar-
tefato pelo agente EA através da operação makeArtifact, a busca do agente que irá
utilizar através da operação lookupartifact e por fim, o agente recebendo o signal
do artefato calendário.
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Figura 4.11: Artefato Calendário - código Jason

4.6 A Integração dos Artefatos

O JaCaMo integra as três plataformas (Jason, CartAgO e Moise) através de uma
relação semântica em especial entre conceitos das diferentes dimensões de programação,
ou seja, definindo as junções entre os conceitos desta dimensões de programação das
tecnologias utilizadas (o agente, o ambiente e a organização), através de um meta-modelo
(CArtAgO), para obter um modelo de programação uniforme e consistente, objetivando
simplificar a combinação dessas dimensões para programação de SMA (BOISSIER et al.,
2011).

A integração dos artefatos do modelo da Figura 4.13, com os outros compo-
nentes da plataforma JaCaMo é baseada no meta-modelo A & A (Agents & Artifacts)
e ocorre por meio de dois artefatos existentes por padrão no framework CArtAgO: o
GroupBoard e SchemeBoard. Ambos, pertencem ao pacote ora4mas.nopl,
contido na distribuição padrão do framework.

O ORA4MAS constitui uma infra-estrutura baseada em artefato, com base no
CArtAgO, onde os elementos organizacionais são modelados como artefatos, assim como
entidades de primeira classe do sistema.

O artefato GroupBoard permite aos agentes adotar papéis (adoptRole) e
deixar papéis (leaveRole) definidos na organização do SMA, bem como adicionar
(addScheme) e remover scheme (removeScheme) do mesmo. Suas propriedades
observáveis permitem saber o estado atual dos grupos definidos na organização (se estão
corretamente formados ou não) e os papéis adotados por cada agente.

O artefato SchemeBoard permite aos agentes se comprometerem com a
realização de missões e alterarem o estado de objetivos, após cumpri-los. Da mesma
forma, é possı́vel saber quais agentes estão comprometidos com cada missão e o estado
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de cada objetivo, através de suas propriedades observáveis.

A ideia inicial deste trabalho para modelagem da SJVG, ou seja, a arquitetura pro-
posta de integração entre os artefatos e o ambiente para o domı́nio da SJVG é mostrado na
Figura 4.12, onde tem-se os artefatos organizacionais compostos a partir da modelagem
no MOISE e os artefatos de normativos através do framework MSPP e em seguida a pro-
posta de estruturar e implementar os artefatos de comunicação e fı́sicos no CArtAgO. As
setas direcionais indicam que os agentes ao assumirem um papel na organização podem
utilizar os artefatos no ambiente desenvolvido no Jason. Na Figura 4.13 observa-se, a
evolução desta proposta com instanciação da arquitetura inicial, no sentido da descrição
dos componentes que constituiram a modelagem ao longo do desenvolvimento do projeto.

Figura 4.12: Arquitetura Proposta

A implementação tem dois tipos de agentes, detector e efetuador, dividindo-se em:

• Agente Emissor de Polı́ticas, denominado ‘‘EA’’(efetuador): que é o res-
ponsável emitir as normas, ou seja, criar junto aos artefatos normativos um conjunto
de regras as quais serão utilizados para interação dos agentes que adotam papéis na
organização e que estão presentes no ambiente e utilizam os artefatos para atingir
seus objetivos, realizar suas tarefas (rotinas);
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Figura 4.13: Integração dos Artefatos SJVG

• Agente Governamental denominado ‘‘admin, técnico ou

secretaria’’ (detectores ou efetuadores): é o responsável
por detectar o cumprimento das normas emitidas, verifica se houve infrações,
buscando em sua base de crenças a devida penalidade, notificando o agente infrator
a sua infração através de mensagem (artefato de comunicação Inform) e em seguida
aplicando possı́veis sanções à ações que caracterizarem o descumprimentos das
normas, registrando-a no artefato de penalidades do agente. Também são estes
agentes que regularizam os recursos disponı́veis no ambiente;

• Agentes Sociais, denominados ‘‘hortelão, hortelão auxiliar,

aspirante a hortelão’’: os agentes sociais estão submetidos às
normatizações e buscam atingir objetivos na organização de acordo com a
normas e com as rotinas inerentes ao seu papel.

Os agentes foram programados no Jason e o ambiente virtual onde são executados
os artefatos tais como abstrações sobre o ambiente, o modelo organizacional e os artefatos
normativos, foram programados no CArtAgO.
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4.7 O uso dos Artefatos Fı́sicos no Ambiente da
Simulação

Esta seção tem como objetivo exemplificar como o agente utiliza os artefatos
fı́sicos no ambiente da simulação, tendo em vista que o uso dos mesmos é coletivo, o
agente realiza, através do artefato “Parcela” um teste para verificar se o artefato que ne-
cessita está ou não em uso.

Na simulação da SJVG existem agentes com suas rotinas (objetivos), descritos no
Anexo A, como por exemplo plantar, cultivar, colher, irrigar, manter a horta, etc., devendo
assumir papéis na organização para então interagirem com outros agentes nesse ambiente
e também perceberem artefatos e compartilhar destes recursos.

No ambiente da SJVG, foi criado um artefato fı́sico denominado “Parcela” no
formato de uma matriz bidimensional, simulando uma grade de parcelas cultiváveis da
horta, com objetivo de testar se a parcela está ocupada e se já está sendo utilizado algum
artefato fı́sico naquele espaço.

Um exemplo de uso é mostrado na Figura 4.14, onde o agente “romeu”, após ter
recebido o signal do artefato “calendario”, realiza consulta e se o valor da consulta re-
tornar 0 (linha 14), então retornará uma mensagem (linha 16) de “Espaço não cultivado”,
indicando que o artefato poderá ser utilizado, na simulação citada é o artefato “Rastelo”.

Figura 4.14: Testa Parcela na SJVG
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4.8 Exemplos de Simulações

Com objetivo de executar e verificar as simulações da modelagem, foram inseridos
agentes que pudessem através de alguma ação no ambiente virtual da SJVG, explorar as
funcionalidades dos artefatos no ambiente.

A seguir uma descrição por grupo e respectivos papéis na organização, definidos
na modelagem no modelo organizacional MOISE. Os seguintes agentes forma desenvol-
vidos no Jason:

Grupo HSJ – Agente Social – aspirante a hortelão: denominado “caio”, é um
agente que não comete infração, pois ainda não pertence a horta.

Sub-grupo PARCELA – Agente Social – hortelão e hortelão auxiliar: denomi-
nados “cicero, genaro, luis, pedro, romeu, lucas e samuel”, são agentes que podem ou não
cometer infrações, podendo variar de uma falta com nenhuma punição, com falta grave
ou falta grave e cumulativa.

Sub-grupo EA – Agente Governamental e emissor – admin, EA, secretaria
e técnico: denominados “admin, EA, amália e teodoro”, são agentes que criam as nor-
mas, fiscalizam o cumprimento das normas, verificam as sanções, registram no artefato
calendário e aplicam punições.

Na modelagem da organização no modelo MOISE, os grupos e papéis têm suas
respectivas cardinalidades definidas, fazendo com que a integração da organização passe
a ter uma formação correta se a cardinalidade mı́nima for respeitada.

Na Figura 4.15 é mostrada a tela do sub-grupo Parcela, onde a formação está de
acordo a definição da modelagem do MOISE, onde foi especificado para este sub-grupo
ter dois tipos de papéis, “hortelão e hortelão auxiliar” e como é mostrado na Figura 4.16
a cardinalidade é (1, 10).

Um exemplo disso é o caso do papel “hortelão”, que de acordo com a Figura 4.16
a cardinalidade é (1, 10), indicando que deve existir no mı́nimo um e no máximo dez
agentes com o papel “hortelao”.

Na integração com a organização, a ação para um agente adotar um papel em
um grupo ou sub-grupo especı́fico é realizada através da operação adoptRole. Na
Figura 4.17 um agente denominado “cicero”, através da operação lookupArtifact,
busca o artefato GroupBoard para então adotar o papel de “hortelão” no sub-grupo
Parcela na SJVG (linhas 12 e 13).
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Figura 4.15: Agentes e papéis do Sub-grupo Parcela na SJVG

Figura 4.17: Operação “lookupArtifact” e “adopteRole” na SJVG – código Jason
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Figura 4.16: Especificação do sub-grupo Parcela na SJVG

Observa-se nas linhas 15, 23, 27 e 32 que os “agentes sociais” adicionam
crenças em suas bases, sendo estas, provenientes da confirmação de criação dos artefatos
(operação makeArtifact) que o agente “EA” envia através de um .broadcast.

Em seguida, seguem buscando os artefatos de comunicação (linha 16 e 17), o
artefato calendário (emite signals para agentes sobre ações disponı́veis no ambiente vir-
tual) (linha 24), artefatos fı́sicos (linha 28) e normativos (linha 33) através da operação
lookupArtifact, com a estrutura lookupArtifact(ArtName, IdArt), onde
é realizada a busca de um artefato por seu nome e identificador, para que possam executar
suas ações com o uso destes recursos no ambiente virtual da SJVG.

Ainda nesta execução é realizada a operação focus (linhas 13, 20, 21, 25, 29 e 34),
onde o agente continua observando modificações que possam ocorrer nestes artefatos ou
mesmo a exclusão de algum deles do ambiente.

Um importante conceito da organização é o conjunto de normas estabelecidas pela
confederação EA, que tem o objetivo de regular as ações dos agentes, ajudando-os a
cumprirem as regras da Horta.

Para modelar as normas foram desenvolvidos os Artefatos Normativos, descrito
na Seção 4.3, os quais regulamentam as normas que são criadas através de planos pelo
agente “EA” no inı́cio da simulação, como é mostrado na Figura 4.18. Assim que o agente
executa estes planos e as ações contidas neles, são criadas as normas através dos artefatos
normativos (obrigação, permissão, direito e proibição).
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Figura 4.18: Criação de normas – Artefatos Normativos na SJVG

Na Figura 4.18, (linha 81 do código e linha 4 da simulação), a norma
‘‘pagarMensalidade’’ é obrigatória e o não cumprimento constitui uma
‘‘falta grave cumulativa’’.

Esta é uma ação verificada pelo agente “efetuador/detector (agente governamental
– admin)”, responsável por verificar o cumprimento das normas, bem como verificar junto
aos artefatos normativos se a ação é uma violação de fato.

Após essa verificação, conforme mostra a Figura 4.19, o agente “admin” busca
em sua base de crenças a penalidade e notifica o infrator sua infração (linha 3 e 4), para
que se aplique a sanção ao agente que executou a ação proibida, registrando-a no artefato
‘‘Registro de Penalidades (RP)’’ (linha 23).

Através da verificação do número de penalidades registradas no artefato RP que
ocorre a convocação da assembleia para votação, um exemplo é mostrado na Figura 4.19
e se após a verificação junto ao artefato de registro, for confirmado que o agente infrator
é reincidente com falta maior ou igual ao número de três, uma assembleia é convocada
(linha 25 ) pelo agente governamental “admin” e é realizada a votação para permanência
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ou expulsão do agente.

No exemplo simulado da Figura 4.19, de acordo com o número de votos que o
agente “cicero” recebeu (5 votos), ele foi expulso da Horta (linha 31), mas no caso de
empate, é necessário a decisão por parte de um agente governamental.

A estrutura da norma do exemplo da Figura 4.19 é: Norma (n08,

proibido, venderProdutos, faltaGrave, grave-Cumulativa) onde
o agente ao vender produtos da horta que é uma ação proibida, receberia como execução
uma falta grave e o registro da mesma.

Figura 4.19: Infração de normas e assembleia na SJVG

Os Artefatos de Comunicação, devem cumprir a função de mediar à comunicação,
ou seja, encaminhar mensagens aos respectivos destinatários, fiscalizando a ordem de
execução do envio destas.

Um exemplo de uso de comunicação na SJVG é observado na Figura 4.20, onde
um agente denominado “lucas – papel hortelão auxiliar”, solicita permissão através
de uma mensagem request para o agente “admin – agente governamental”, para
plantarArvores (linha 9) na horta. O agente “admin” em resposta, através de uma
mensagem inform, informa que a ação é proibida (linha 11).

Outra comunicação possı́vel na SJVG é a do agente “caio” (linha 8) da Figura 4.20
que está usando um mensagem inform informando para o agente “admin” que está
realizando inscricaonoProjeto, a qual não necessita uma resposta do destinatário.
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Figura 4.20: Exemplos de uso da comunicação na SJVG - Artefatos de Comunicação

Figura 4.21: Diagrama Atividades Pagamento Mensalidade - SJVG

A Figura 4.21 mostra um diagrama de atividades simplificado de uso dos Artefatos
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Fı́sico, Normativo e de Comunicação, onde um agente com papel “hortelão” durante o uso
da horta, tem a “obrigação” (artefato normativo) de efetuar o pagamento de mensalidade
junto a secretaria da organização e para isso “faz a solicitação” (artefato de comunicação
request) de um “recibo” (artefato fı́sico ). A secretaria recebe a solicitação e emite o
recibo para o hortelão, nesse momento é emitido uma mensagem “inform” ao hortelão.

4.9 Considerações Finais do Capı́tulo
Este Capı́tulo apresentou o desenvolvimento da modelagem de um sistema multi-

agente (SMA) multidimensional através de ferramentas SMA, utilizadas para simulação
de processos de produção e gestão social da SJVG, através da integração de Artefatos
Organizacionais, Normativos, Fı́sicos e Comunicação na plataforma JaCaMo.

Os processos sociais observados na SJVG caracterizam-se pela ocorrência de
uma série de interações e trocas sociais entre os participantes da Horta que são regu-
lados através do Regulamento de Normas Internas, sob a coordenação e supervisão da
confederação EA Ecologistas en Acción.

Durante o desenvolvimento da simulação, foram verificados e solucionados alguns
problemas na modelagem da SJVG, sob o ponto de vista de utilização do framework

JaCaMo para simulação de interações sociais, no caso do projeto da SJVG:

• especificação de periodicidade no modelo MOISE;

• definição de normas, seus atributos básicos (nome, periodicidade, papel da
aplicação) e as sanções;

• a inexistência de uma infraestrutura modular que pudesse definir interações através
da comunicação.

Contudo, essas soluções interessantes modulares foram adotadas para que fosse
possı́vel manter a ideia ter um sistema multiagente (SMA) de 5 dimensões desenvolvi-
dos em JaCaMo, bem como utilizar o framework MSPP para dar suporte a estrutura da
dimensão normativa.

Outra solução encontrada foi a utilização de uma infraestrutura de comunicação,
através dos Artefatos de Comunicação.

Estas adaptações e soluções encontradas permitiram identificar que, embora não
tenham sido encontrados na literatura publicações com aplicações em Simulação So-
cial através da plataforma JaCaMo, na modelagem da SJVG foi possı́vel realizar esta
aplicação.

As soluções apresentadas nesta dissertação, são baseadas principalmente no
âmbito da CArtAgO, apontando também para a integração de Artefatos Organizacionais,
Normativos, Fı́sicos e de Comunicação.
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5 TRABALHOS RELACIONADOS

No projeto SJVG utiliza-se a integração de artefatos para modelagem de um ecos-
sistema urbano, com base em uma abordagem multiagentes. Os artefatos atuam em dife-
rentes nı́veis do Sistema Social: Organizacionais, Fı́sicos, Normativos e de Comunicação.

Na literatura, não foram encontrados trabalhos onde os artefatos são utilizados em
sistemas reais, como apresentado nesta dissertação de mestrado. Contudo, a seguir são
relacionados alguns trabalhos que apresentam como a infraestrutura JaCaMo poderia ser
aplicada.

Em (HüBNER et al., 2009), foi apresentada uma visão geral de uma aplicação
usando exemplos “Cowboys”, tendo o objetivo de formalizar o uso de artefatos poderiam
ser usados e os avanços desse tema.

Em (BALDONI et al., 2010) é usado um exemplo hipotético, onde a proposta é
a adoção de uma abordagem social para comunicação baseada em um modelo que inclui
uma representação explı́cita, não só dos agentes, mas também de seu ambiente, como uma
coleção de recursos fı́sicos e virtuais, ferramentas e serviços, “artefatos” CArtAgO, que
são compartilhados, utilizados e adaptados pelos agentes, de acordo com seus objetivos.

Uma abordagem significativa quanto ao uso de artefatos, é descrita em (RICCI;
PIUNTI; VIROLI, 2011)apresentando a noção de programação de ambientes em software
para sistemas multiagentes e descreve um modelo computacional concreto baseado em
artefatos implementados no CArtAgO.

Segundo (RICCI; PIUNTI; VIROLI, 2011), ao utilizar o ambiente como parte
programável do SMA, programadores passam a ter uma nova dimensão para encontrar
soluções para problemas complexos e para construir sistemas eficazes. O CArtAgO de-
sempenha este papel, fornecendo os recursos que são importantes do ponto de vista de
engenharia de software, em particular: (i) abstração, preservando o nı́vel de abstração
do agente; (ii) modularidade e encapsulamento, pois fornece uma forma explı́cita de
modularizar o ambiente, onde os artefatos são componentes que representam unidades
de funcionalidade, encapsulando um estado parcialmente observável e um conjunto de
operações; (iii) extensão (que fornece um suporte direto para extensibilidade ambiente) e
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adaptação (artefatos podem ser construı́dos de forma dinâmica (instanciado), eliminados,
substituı́dos e adaptado por agentes); (iv) capacidade de reutilização (artefato podem ser
reutilizados, como ferramentas de aplicação em diferentes contextos).

Em (FARIAS, 2012), é apresentado um modelo hı́brido de agente BDIFuzzy, ba-
seado na teoria das trocas sociais de Piaget. O modelo foi desenvolvido na plataforma
de agentes Jason, com habilidades de avaliar de forma qualitativa os valores de trocas
sociais. Estas trocas sociais são originadas de prestação ou de recebimento de serviços
(não-econômicos).

No contexto de rotinas periódicas, uma alternativa para especificar rotinas organi-
zacionais em SMA, com Redes de Petri Coloridas, é apresentada por (SILVA, 2012), na
qual introduz um conceito de desvios em rotinas, com base no conceito de expectativa.

Relacionado com a modelagem e simulação de ecossistemas (urbanos ou não)
utilizando sistemas multiagentes, não foram localizados trabalho que utilizam artefatos.

Em (ALBERTI; WADDELL, 2000), os agentes e os dados georreferenciados são
utilizados para propor um ecossistema sustentável, tentando explicar como evoluem as
áreas metropolitanas. Em (ADAMATTI et al., 2005) e (KOUTIVA; MAKROPOULOS,
2012), a abordagem multiagentes é usada para modelar a gestão de água em regiões urba-
nas.
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6 CONCLUSÃO

Esta dissertação de mestrado apresentou os resultados relacionados ao desen-
volvimento da modelagem de uma ferramenta SMA para a simulação de processos de
produção social de um ecossistema urbano, em particular a organização social da Horta
San Jerónimo, localizada em Sevilha, Espanha, que é coordenada pela confederação Eco-

logistas en Acción.

Na SJVG, os processos sociais observados possuem a caracterı́stica de ocorrência
de uma série de interações e trocas sociais entre os participantes. Além disso, observou-
se que, em geral, as rotinas realizadas pelos papéis são periódicas. Os comportamentos
periódicos, interações e comunicações são reguladas pelo Regulamento de Normas in-
ternas, estabelecido pela comunidade em conjunto, sob a supervisão e coordenação da
confederação EA.

O desenvolvimento do SMA foi realizado como um sistema JaCaMo multidimen-
sional, composto por cinco dimensões integradas: os agentes (a população), artefatos or-
ganizacionais (a organização), artefatos normativos (polı́tica normativa), artefatos fı́sicos
(o ambiente) e artefatos de comunicação (o conjunto de interações). As duas últimas
dimensões, de comunicação e normativa, são especialmente importantes, uma vez que
modificações nessas dimensões pode afetar diretamente os processos sociais em análise
neste projeto.

O framework JaCaMo foi a ferramenta adotada para o desenvolvimento do SMA,
pois apresenta suporte modular de alto nı́vel para o desenvolvimento das três primeiras
dimensões acima mencionadas e esta modularidade ajudou a modelagem da organização
deste estudo de caso real, que é a SJVG.

Embora a plataforma JaCaMo não possibilite especificação modular de periodi-
cidade, comunicação e a definição de normas, foi possı́vel encontrar soluções modulares
interessantes ao projeto, principalmente do âmbito do CArtAgO através do desenvolvi-
mento e integração de artefatos especı́ficos, permitindo manter a ideia de um sistema
multiagente de 5 dimensões desenvolvidos no JaCaMo e identificando que é possı́vel re-
alizar aplicações em Simulação Social através da plataforma JaCaMo.
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Através deste desenvolvimento modular, o JaCaMo, torna-se especialmente fa-
cilitor para o trabalho interdisciplinar do grupo do Projeto SJVG-SMA, possibilitando
realizar modificações na organização, visando a análise do impacto dessas mudanças nos
processos de gestão e produção social.

As contribuições desta dissertação de mestrado são descritas a seguir:
Contribuições Gerais:

Através da modelagem da ferramenta SMA, este trabalho contribui para a análise
da realidade atual do experimento SJVG, fornecendo recursos para fomentar as discussões
sobre a metodologia adotada e para ajudar na investigação de novas ideias possı́veis que
podem ser aplicadas no contexto da organização do SJVG, do ponto de vista social, am-
biental e econômico.

Os resultados alcançados com a modelagem no JaCaMo, permitem identificar e
testar possibilidades de modelagem em outros domı́nios, pois o modelo de integração
desenvolvido através do JaCaMo e o framework MSPP consegue atender regras de com-
portamentos de agentes e relações que atuam sobre o sistema da organização da SJVG.

Ao utilizar a plataforma JaCaMo, identificou-se que mesmo não tendo sido desen-
volvida para aplicações em Simulação Social, na modelagem da SJVG conclui-se que é
possı́vel realizar esta aplicação e contribuir com a plataforma através do trabalho desen-
volvido nesta dissertação de mestrado.

Contribuições Especı́ficas:

1. Apoio na elaboração da Tabela de Normas Anexo C), com base no regulamento de
normas internas da SJVG;

2. Descrição textual das rotinas de papéis da SJVG, e análise de suas periodicidades;

3. Elaboração de Diagramas de Venn (Anexo B), para visualização do perı́odos de
execução das rotinas dos papéis da SJVG;

4. Modelagem da organização da SJVG no modelo organizacional MOISE (Anexo 4)
bem como seus artefatos organizacionais;

5. Desenvolvimento dos Diagramas de Atividades da UML (Anexo E), permitindo
visualizar as interações e comunicação entre os papéis da organização;

6. Desenvolver, a partir dos diagramas de atividades, os artefatos de Comunicação
no CArtAgO, colaborando para o desenvolvimento de uma infraestrura de
comunicação para o JaCaMo;

7. Desenvolver, a partir da tabela de normas, os artefatos normativos no CArtAgO,
possibilitando a adaptação do framweork MSSP para utlização em polı́ticas norma-
tivas internas;
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8. Desenvolvimento dos artefatos fı́sicos relativos ao ambiente da SJVG no CArtAgO;

9. Proposta de uma arquitetura de integração de artefatos de diversas dimensões;

10. Integração de artefatos da arquitetura proposta, anteriormente definidos, através do
framework JaCaMo;

6.1 Trabalhos Futuros
Como trabalhos futuros, pretende-se buscar uma melhoria da interface gráfica para

definir um ambiente de forma automatizada para executar as simulações.
Desenvolvimento de simulações de diferentes cenários para a análise da produção

social e os processos de gestão do projeto da SJVG.
Seria interessante que os agentes consultassem qualquer informação relevante ao

realizar a votação na assembleia, seja ela uma relação com o agente que está sendo subme-
tido à votação ou mesmo uma reputação deste, para que então decida seu voto e informe
sua decisão ao agente governamental que iniciou a assembleia.
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social del hábitat. Mexico: CYTED-HABYTED-Red XIV.F, 2004.

RUSSEL, S.; NORVIG, P. (Ed.). Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: Else-
vier/Campus, 2004.

SANTOS, F. C. P.; DIMURO, G.; RODRIGUES, T. F.; ADAMATTI, D. F.; DIMURO,
G. P.; COSTA, A. C. R. Modelando a Organização Social de um SMA para Simulação
dos Processos de Produção e Gestão Social de um Ecossistema Urbano: o caso da Horta
San Jerónimo da cidade de Sevilla, Espanha. In: J. F. HüBNER, A. A. F. BRANDãO,
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ANEXO A DESCRIÇÃO DAS ROTINAS
DOS PAPÉIS DA SJVG

HORTELÃO
Primeiro dia (quando recém aceito no projeto)

1. Assistir a palestra instrutiva sobre o cultivo: obrigação do hortelão de assistir pales-
tras explicativas sobre cultivo, agricultura orgânica e educação ambiental.

2. Adquirir armário para armazenar utensı́lios de cultivo: direito do hortelão durante
o uso da horta.

3. Obter ou comprar sementes e ferramentas de cultivo: o hortelão tem o direito de
receber sementes da EA ou comprá-las.

4. Conhecer sua parcela: o hortelão irá até o local onde está sua parcela para conhecê-
la.

5. Planejar plantio: o hortelão verifica a época/perı́odo de plantio de
hortaliças(legumes, verduras) para planejar seu plantio.

6. Verificar horário de irrigação: ciclo pré-estabelecido de horários para irrigar sua
parcela.

Diário

1. Chegar até a horta: é quando o hortelão chega no parque São Jerônimo e dirige-se
até o local onde está a horta.

2. Identificar-se perante a EA na portaria: ao chegar na horta, o hortelão identifica-se
para o porteiro da EA.

3. Chegar até sua parcela: consiste na chegada do hortelão até o local onde está sua
parcela na horta.

4. Plantar na semeadeira (esperar crescer e futuramente usar as mudas no plantio ): o
hortelão tem a opção de cultivar/produzir suas próprias mudas em uma semeadeira
localizada em sua parcela.

5. Adquirir mudas no viveiro da EA: direito do hortelão em adquirir mudas para plan-
tio advindas do viveiro produzido pela EA.
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6. Cuidar da parcela: limpar sua parcela, verificar existência de ervas daninhas, manter
limpo material de uso diário.

7. Manutenção da horta: o hortelão ajuda a manter a horta em condições de uso, ou
seja, funcionamento de instalações/espaços comuns e infra-estrutura (estradas, sis-
tema de irrigação, armazenagem, armários, ferramentas, cercas, estufas, banheiros,
limpeza em geral).

8. Irrigar: o hortelão molha seu plantio através do sistema de goteamento(pode não
realizar esta tarefa em caso de chuva).

9. Requisição de auxı́lio (quando necessário): o hortelão tem o direito de pedir ajuda
ou auxı́lio técnico em caso de dúvida sobre o plantio, pragas em suas plantas.

10. Respeitar as normas da horta: obrigação do hortelão em respeitar as normas esta-
belecidas pela EA para o bom funcionamento do projeto.

11. Transferir posse da parcela: o hortelão poderá a qualquer momento solicitar a se-
cretaria da EA a transferência da posse da parcela.

12. Sair da parcela: é o momento em que o hortelão se retira do espaço de sua parcela
ao final de suas tarefas.

13. Sair da horta: é quando o hortelão sai do espaço da horta.

Mensalmente

1. Comparecer à horta: norma da EA, na qual o hortelão ou hortelão auxiliar deve
comparecer a horta pelo menos uma vez ao mês, ou seja, não pode deixar de com-
parecer até sua parcela todos os meses.

2. Pagamento da mensalidade: obrigação do hortelão de acordo com as normas da EA,
durante o uso da horta efetuar o pagamento de mensalidade para cobrir custos com
água(goteamento), material para controle de pragas, uso de ferramentas comuns
entre hortelãos.

3. Solicitar ajudante: (não tem formalidade, documentação associada deverá infor-
mar na secretaria o nome) o hortelão tem direito a um ou mais ajudantes, ou seja,
hortelão auxiliar para ajudar nas tarefas das parcelas.

4. Participar de assembleias: o hortelão deve participar de assembleias mensais para
discussões e decisões sobre assuntos da horta/parcela, como melhorias, penalidades
não cumprimento das normas.

5. Cultivar horta: ato de fertilizar a terra, manter condições para desenvolvimento do
plantio, exercer agricultura.

6. Decidir continuidade no projeto: o hortelão poderá optar por continuar ou não no
projeto (se não continuar deverá informar esta decisão formalmente na assembleia).

Bianualmente
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1. Decidir permanência no projeto: o projeto tem o prazo de 2 anos, portanto o hor-
telão deverá decidir sua permanência no projeto.

2. Inscrição no projeto: caso decida permanecer no projeto, o hortelão deve inscrever-
se novamente.

3. Limpar a parcela, caso saia: ao sair do projeto o hortelão deverá deixar a parcela
limpa (terreno - não é necessário deixar a terra pronta para o cultivo), retirar seus
pertences e ferramentas de sua propriedade.

Sazonalmente
1. Colher mudas no viveiro: consiste em colher as mudas de acordo com

época/perı́odo para plantio.

2. Plantar: realizar semeadura de mudas na terra.

3. Colher: ato de colheita do que plantou.

4. Adubar: manter a terra fértil para plantio.

HORTELÃO AUXILIAR
Primeiro dia (quando recém aceito no projeto)

1. Assistir a palestra instrutiva sobre o cultivo: obrigação do hortelão de assistir pales-
tras explicativas sobre cultivo, agricultura orgânica e educação ambiental.

2. Chegar até a parcela o titular: consiste na chegada do hortelão auxiliar até o local
onde está a parcela na horta em que irá trabalhar.

3. Utilizar armário para armazenar utensı́lios de cultivo: o hortelão auxiliar durante
seu trabalho tem acesso ao armário adquirido pelo hortelão junto a EA.

4. Utilizar sementes e ferramentas de cultivo: o hortelão auxiliar durante seu trabalho
utiliza sementes adquiridas pelo hortelão, bem como as ferramentas necessárias
para o cultivo.

5. Planejar plantio: auxilia o hortelão no planejamento do plantio, verifica a época
(perı́odo) de plantio de hortaliças(legumes, verduras).

6. Verificar horário de irrigação: ciclo pré-estabelecido de horários para irrigar a par-
cela.

Diário
1. Chegar até a horta: é quando o hortelão auxiliar chega no parque São Jerônimo e

dirige-se até o local onde está a horta.

2. Identificar-se perante a EA na portaria: ao chegar na horta, o hortelão auxiliar
identifica-se para o porteiro da EA.

3. Chegar até a parcela do titular: consiste na chegada do hortelão auxiliar até o local
onde está a parcela na horta em que irá trabalhar.

4. Cuidar da parcela: limpar sua parcela, verificar existência de ervas daninhas, manter
limpo material de uso diário.
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5. Manutenção da horta: o hortelão auxiliar ajuda a manter a horta em condições de
uso, ou seja, funcionamento de instalações/espaços comuns e infra-estrutura (es-
tradas, sistema de irrigação, armazenagem, armários, ferramentas, cercas, estufas,
banheiros, limpeza em geral).

6. Irrigar: o hortelão auxiliar molha o plantio através do sistema de goteamento (pode
não realizar esta tarefa em caso de chuva).

7. Respeitar as normas da horta: o hortelão auxiliar também deverá respeitar as normas
estabelecidas pela EA para o bom funcionamento do projeto.

8. Sair da parcela: é o momento em que o hortelão auxiliar se retira do espaço de sua
parcela ao final de suas tarefas.

9. Sair da horta: é quando o hortelão auxiliar sai do espaço da horta.

Mensalmente
1. Comparecer à horta: norma da EA, na qual o hortelão ou hortelão auxiliar deve

comparecer a horta pelo menos uma vez ao mês, ou seja, não pode deixar de com-
parecer até sua parcela todos os meses.

2. Cultivar horta: ato de fertilizar a terra, manter condições para desenvolvimento do
plantio, exercer agricultura.

3. Decidir continuidade no projeto como auxiliar: o hortelão auxiliar poderá optar por
continuar ou não no projeto como auxiliar.

4. Inscrever-se na lista de espera: o hortelão auxiliar pode inscrever-se na lista de
espera para participar do projeto como hortelão titular.

Bianualmente
1. Decidir permanência no projeto como auxiliar: o projeto tem o prazo de 2 anos,

portanto o hortelão auxiliar deverá decidir sua permanência no projeto.

2. Inscrição no projeto: caso decida permanecer no projeto, o hortelão deve inscrever-
se novamente.

Sazonalmente
1. Colher mudas no viveiro: consiste em colher as mudas de acordo com

época/perı́odo para plantio.

2. Plantar: realizar semeadura de mudas na terra.

3. Colher: ato de colheita do que plantou.

4. Adubar: manter a terra fértil para plantio.

ASPIRANTE A HORTELÃO
Diário

1. Comparecer ao local de inscrição (Secretaria da EA): o aspirante a hortelão poderá
ir até a secretaria da EA com objetivo de inscrever-se no projeto.
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2. Realizar inscrição: o aspirante a hortelão pode realizar sua inscrição para participar
do projeto junto a secretaria da EA.

Semestral

1. Reafirmar interesse de participação: o aspirante a hortelão poderá ir até a secretaria
da EA com objetivo de inscrever-se no projeto.

2. Renovar inscrição: o aspirante a hortelão deverá renovar sua inscrição para partici-
par do projeto junto a secretaria da EA.

TÉCNICOS DA EA
Diário

1. Fiscalizar cumprimento de regras: cabe ao técnico da EA, fiscalizar o cumprimento
das regras do projeto: como irrigação, uso de agrotóxicos, etc.

2. Verificar ajuda técnica: todos os dias o técnico, ao passar nas parcelas da horta
deverá verificar a necessidade de ajuda técnica.

3. Conceder ajuda técnica: o técnico da EA concede ajuda técnica aos hortelãos e
auxiliares sobre plantio, pragas, etc.

Mensalmente

1. Organizar assembleia: o técnico da EA organiza as assembleias mensais obri-
gatórias, onde são tratados assuntos sobre a horta/parcelas.

2. Realizar palestras: o técnico realiza palestras instrutivas sobre plantio, cultivo,
adubo, agricultura orgânica, educação ambiental.

SECRETARIA DA EA
Diário

1. Receber documentação de candidatos a participar no projeto: na secretaria da EA
são recebidos os documentos de candidatos a participar do projeto.

2. Realizar inscrição: realizar inscrições para participação no projeto(aspirante a hor-
telão.

3. Receber requisição de transferência de posse: a secretaria da EA recebe do hortelão
as requisições para transferência da posse da parcela.

Mensalmente

1. Receber pagamento de mensalidade: receber a mensalidade no valor de 6 euros,
paga pelo hortelão para fins de cobrir custos com água(goteamento), material para
controle de pragas, uso de ferramentas comuns entre hortelãos.

2. Informar datas de assembleias(mural): a secretaria deve colocar em lugar visı́vel a
todos hortelãos as datas de assembleias mensais.



84

3. Cadastrar vinculação de Hortelão Auxiliar: a secretaria efetua o cadastro de vı́nculo
de hortelão auxiliar no projeto, informado pelo hortelão titular.

Bianualmente
1. Receber pedido de permanência: o hortelão encaminha pedido de permanência no

projeto e faz sua inscrição.

ADMINISTRAÇÃO DA EA
Diário

1. Verificar irregularidades no comportamento dos participantes: a administração da
EA verifica irregularidades, ou seja, descumprimento das normas do projeto.

Mensalmente
1. Expulsar hortelão infrator: é papel da administração, após decisão em asssembléia,

expulsar hortelão infrator do projeto.

Anualmente
1. Buscar recursos financeiros: a administração busca recursos financeiros através de

projetos e renovações de acordos junto ao governo/prefeitura.

Bianualmente
1. Decidir/definir/escolher quem continua ou inicia no projeto: a cada 2 anos a

administração deverá, após pedidos de permanência e inscrições , decidir conti-
nuidade de hortelãos que já estão no projeto e o ingresso de novos hortelões.

Sazonalmente
1. Decidir o que fazer com parcelas reservadas: a EA tem direito a reservar parcelas

para uso em projetos escolares, universitários e de apoio a dependentes quı́micos e
a administração deve decidir a distribuição destas parcelas.

2. Decidir o que fazer com parcelas de desistência: quando houver desistência de
posse das parcelas, a administração decide o que será feito com as mesmas.
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ANEXO B REPRESENTAÇÃO DA PERIO-
DICIDADE DAS ROTINAS DOS PAPÉIS COM
DIAGRAMAS DE VENN

Para organizar e estabelecer os comportamentos e rotinas dos diferentes papéis,
assim como a periodicidade dessas rotinas, foram utilizadas Diagramas de Venn no sen-
tido de auxilir na visualização das rotinas de cada papel, o que facilita o entendimento
do comportamento dos agentes no sistema, bem como a identificação das interações entre
eles e com o ambiente. A modelagem em Diagramas de Venn das rotinas para todos os
papéis da SJVG foram realizadas descrições textuais. No Anexo A apresenta a descriçõe
dessas rotinas.



86

Figura B.1: Diagrama de Venn da Rotina Hortelão

Figura B.2: Diagrama de Venn da Rotina Hortelão Auxiliar
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Figura B.3: Diagrama de Venn da Rotina Aspirante a Hortelão

Figura B.4: Diagrama de Venn da Rotina Secretaria
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Figura B.5: Diagrama de Venn da Rotina de Técnicos

Figura B.6: Diagrama de Venn da Rotina EA
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ANEXO C TABELA DE NORMAS
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Figura C.1: Tabela de Normas da SJVG
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Figura C.2: Tabela de Normas da SJVG
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Figura C.3: Tabela de Normas da SJVG
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Figura C.4: Tabela de Normas da SJVG
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Figura C.5: Tabela de Normas da SJVG
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ANEXO D MODELAGEM DA SJVG NO
MOISE+

O modelo organizacional MOISE+ (HüBNER; SICHMAN; BOISSIER, 2002) foi
desenvolvido para modelar a organização de SMA e consiste na especificação de três
dimensões: a estrutural, onde definem-se papéis e ligações de heranças e grupos; a fun-
cional, onde é estabelecido um conjunto de planos globais e missões para que as metas
sejam atingidas; e a normativa, que é a dimensão responsável pela definição de qual papel
tem obrigação ou permissão para realizar cada missão. A seguir, são apresentadas as três
dimensões para SJVG.

D.1 Especificação Estrutural - EE
Em uma Especificação Estrutural (EE), os nı́veis individual, social e coletivo po-

dem ser definidos a partir de três conceitos: papéis (conjunto de restrições comportamen-
tais que um agente aceita ao entrar em um grupo), relações entre papéis (nı́vel social -
relações impostas às interações entre os papéis) e grupos (nı́vel coletivo - representa um
conjunto de agentes com afinidades maiores e objetivos mais próximos).

Para representar o caso da SJVG no modelo organizacional MOISE+ na definição
de organização hierarquizada, uma definição de grupo, sub-grupo e seus respectivos
papéis são apresentados na Figura D.1. Assim, a EE pode ser representada por uma tupla:

ss = (RG,Rss,@) (D.1)

onde

• RG é o conjunto de especificação de grupos raizes de ss;

• Rss é o conjunto de todos os papéis da Especificação Estrutural;
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• @ é a relação de herança sobre os papéis deRss.

Na Figura D.1, demonstra-se o exemplo do modelo estrutural para a organização
da SJVG, onde são especificados papéis, grupo e sub-grupos, relações entre papéis e
grupos. Nesta EE, tem-se especificado um grupo SJVG como grupo raiz e seus sub-
grupos PARCELA e EA. Os papéis que podem ser assumidos nestes sub-grupos são,
respectivamente: hortelão e hortelão auxiliar, administração, secretaria e técnico da EA.
As relações entre estes papéis podem ser de autoridade (que é o caso da administração da
EA com relação à secretaria, técnico e hortelão), comunicação e compatibilidade (entre
hortelão auxiliar e aspirante a hortelão), etc.

Figura D.1: Especificação Estrututal da Horta San Jerónimo com modelo MOISE+
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Assim, a EE é dada como:

ssSJVG = 〈{gt SJVG}, RSJVG, @〉 (D.2)

onde o conjunto de papéis é

(RSJVG = {Psoc,Phortelao,Padministracao,Phortelao auxiliar,

Paspirante a hortelaoPtecnico,Psecretaria});

a relação de herança sobre os papéis é dada como:

(Psoc @ Phortelao,Psoc @ Padministracao ∧

Phortelao @ Phortelao auxiliar,Padministracao @ Ptecnico,Padministracao @ Psecretaria).

A especificação de grupo e sub-grupo da Figura. D.1 foi formalizada da seguinte
forma:

gt = 〈R,SG,Lintra,Linter, Cintra, Cinter, np, ng〉 (D.3)

onde

• o conjunto de papéis: (RSJVG = {Psoc,Phortelao,Padministracao,Phortelao auxiliar,

Ptecnico,Psecretaria});

• relação de herança sobre os papéis:(Psoc @ Phortelao,Psoc @ Padministracao e
Phortelao @ Phortelao auxiliar,Padministracao @ Ptecnico,Padministracao @ Psecretaria);

A especificação de grupo e sub-grupo da Figura 4.20, foi formalizada da seguinte
forma

gt = 〈R,SG,Lintra,Linter, Cintra, Cinter, np, ng〉 (D.4)

onde

• R é o conjunto de papéis que podem ser assumidos em grupos criados a partir da
especificação de grupo gt.

R ⊆ Rss (D.5)

• SG é o conjunto de sub-grupos possiveis no grupo gt.

SG ⊆ Gτ (D.6)
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• Lintra eLinter: os conjuntos de ligações internas e externas ao grupo gt.

• Cintra e Cinter: os conjuntos de compatibilidades internas ou externas ao grupo gt.

• np: Rss 7→ N × N um mapeamento parcial para cardinalidade de papéis (indica
respectivamente um valor mı́nimo e máximo para cada papel).

• ng: SG 7→ N×N um mapeamento parcial para cardinalidade de sub-grupos (indica
respectivamente um valor mı́nimo e máximo para cada sub-grupo).

No nı́vel coletivo, as ligações passam a possuir um escopo: internas ou externas ao
grupo. Na Figura D.1, um exemplo de ligação interna de autoridade é o caso em que um
agente com papel hortelão tem autoridade sobre hortelão auxiliar do seu grupo (Parcela),
ou seja, grupo ao qual os dois pertencem, o que denota-se por
link(Phortelao,Phortelao auxiliar, aut) ∈ Lintra. Se link(Phortelao,Phortelao auxiliar, com) ∈
Linter, então qualquer agente com papel hortelão pode se comunicar com outros agentes
com papel hortelão auxiliar no contexto do grupo raiz SJVG no qual todos os papéis
estão incluı́dos, mostrando um exemplo de ligação externa de comunicação.

As compatibilidades também possuem um escopo quando incluı́das em um grupo
e são válidas para os agentes do grupo. Na Figura D.1, um exemplo de compatibilidade
interna é o caso em que um agente com papel Phortelao auxiliar em um grupo pode assu-
mir o papel Paspirante a hortelao no mesmo grupo, o que denota-se por Phortelao auxiliar ./

Paspirante a hortelao ∈ Cintra. E, para especificar que um agente pode assumir papéis em
grupos diferentes , adiciona-se Cinter, ou seja, compatibilidade externa ao seu grupo.

Através das funções np e ng em uma especificação de grupo estabelecem-se as
cardinalidades para os papéis e sub-grupos, definindo limites mı́nimos e máximos para
estes elementos do grupo. Estabelece-se, desta forma, o que determina a boa formação do
grupo. Por exemplo, na especificação de grupo SJVG, pode-se dizer que np(Phortelao) =

(1, 30) e ng(gt PARCELA) = (1, 42), portanto o grupo SJVG é considerado bem
formado se de um a trinta agentes assumem o papel de hortelão e se houver de uma a
quarenta e duas parcelas no grupo. Caso contrário, o grupo não é bem formado.

Neste trabalho a EE descrita na Figura D.1 demonstra a criação de três
especificações de grupo, onde SJVG é o grupo raiz, PARCELA e EA são sub-grupos. A
especificação destes grupos é mostrada na Figura D.2.

Na formalização da EE, observa-se que a especificação do grupo gt SJVG possui
um único papel que pode ser assumido por algum agente, que é o de aspirante a hortelão,
pois este não faz parte ainda do grupo PARCELA, ou seja, ele é um candidato a hor-
telão. No sub-grupo EA, os papéis de secretaria, técnico e administração, assim como no
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gt SJVG = 〈
{Paspirante a hortelao}, %R
{gtPARCELA, gtEA}, %SG
{}, %Lintra

{link(Phortelao,Phortelao, com), link(Phortelao,Phortelao auxiliar, com)} %Linter

{}, %Cinter
{Phortelao auxiliar ./ Paspirante a hortelao}, %Cintra
{Paspirante a hortelao 7−→ (1, 1)} %np
{gtPARCELA 7−→ (1, 42), gtEA 7−→ (1, 1)}〉 %ng

gt EA = 〈
{Ptecnico,Psecretaria,Padministracao}, %R
{}, %SG
{link(Padministracao,Ptecnico, aut), link(Ptecnico,Ptecnico, com),
link(Padministracao,Psecretaria, aut), link(Psecretaria,Padministracao, com),
link(Ptecnico,Padministracao, com), link(Ptecnico,Psecretaria, com),
link(Psecretaria,Paspirante a hortelao, com)} %Lintra

{link(Padministracao,Phortelao, aut)} %Linter

{}, %Cintra
{}, %Cinter
{Ptecnico 7−→ (1, 3),Psecretaria 7−→ (1, 1),Padministracao 7−→ (1, 1)} %np
{}〉 %ng

gt PARCELA = 〈
{Phortelao,Phortelao auxiliar}, %R
{}, %SG
{link(Phortelao,Phortelao auxiliar, aut), } %Lintra

{}, %Linter

{}, %Cintra
{}, %Cinter
{Phortelao 7−→ (1, 30)} %np
{}〉 %ng

Figura D.2: Especificação Estrutural da SJVG
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sub-grupo PARCELA, os papéis hortelão e hortelão auxiliar, podem ser assumidos por
algum agente, e suas ligações podem ocorrer através de links que correspondem ao tipo
de ligação que cada papel apresenta. Por exemplo, qualquer hortelão pode se comunicar
com qualquer hortelão auxiliar, independentemente de grupo.

Há ainda a relação de compatibilidade no grupo SJVG, onde um hortelão auxi-
liar pode assumir o papel de aspirante a hortelão, pois este pode, ao mesmo tempo em
que exerce a função de hortelão auxiliar em uma parcela, estar inscrito em uma lista de
espera como candidato a ter sua própria parcela e este papel é chamado de aspirante a
hortelão. Uma instância do grupo SJVG é bem formada se possuir uma instância do
sub-grupo EA e no mı́nimo uma e no máximo quarenta e duas parcelas do sub-grupo (gt
PARCELA)7−→(1,42).

D.2 Especificação Funcional - EF
De acordo com (HüBNER, 2003), estabelecer procedimentos para realizar deter-

minadas atividades é uma forma de melhorar a eficiência de uma sociedade, da mesma
forma como ocorre nas sociedades na natureza. A EF no MOISE+ é constituida por
um conjunto de ES (schemes sociais), que é um conjunto de metas estruturado por
meio de planos. As Metas Globais representam o estado do mundo que é desejado pela
organização, diferenciando-se da meta local pelo fato desta ser de um único agente. Cada
meta global g (no MOISE+) é associada a uma combinação de três valores que indicam:

1. Nı́vel de satisfatibilidade: indica se a meta já foi alcançada - valor satisfied ou
unsatisfied, ou a meta é impossı́vel de ser alcançada - valor impossible.

2. Nı́vel de alocação: indica se já existe algum agente comprometido com a satisfação
da meta - valor impossible.

3. Nı́vel de ativação: indica se as pré-condições necessárias para que a meta seja sa-
tisfeita estão presentes - valor permitted e forbiden. Por exemplo, meta “inscrição
no projeto” é forbiden até que a inscrição seja efetivada na secretaria.

O valor inicial de uma meta é: unsatisfied, uncommitted, forbiden e seu valor vai sendo
alterado no decorrer do funcionamento do sistema.

O nı́vel individual (missões) representa um conjunto coerente de metas globais
que podem ser atribuı́das a um agente através de um de seus papéis. O agente que se com-
promete com uma missão é responsável pela satisfação de todas as metas desta missão,
podendo ser ele mesmo a executá-las ou passar a outro agente esta tarefa (Figura D.3).

O nı́vel coletivo (esquema social) é uma árvore de decomposição de metas glo-
bais na qual a raiz é a meta do ES e a decomposição da meta é feita através de planos
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denotados através do operador “=”. Por exemplo, na Figura D.3, onde

manter a horta = g tecnico, g aspirante, g administracao,

g secretaria, g hortelao, g hortelao auxiliar

a meta manter a horta é decomposta em 6 sub-metas indicando que ela será satisfeita
como resultante de suas sub-metas

g tecnico, g aspirante, g administracao, g secretaria, g hortelao, g hortelaoauxiliar

também serem satisfeitas.

Figura D.3: Esquema Social parcial da Estrutura da SJVG com modelo MOISE+

D.2.1 Operadores Usados na Construção de um Plano

São três os operadores para construção de um plano:

Sequência “,”: a Figura D.4 mostra um exemplo usado na especificação do estudo de
caso da SJVG. O plano “sazonais administração = decidir o que fazer com parcelas re-

servadas, decidir o que fazer com parcelas de desistencia” significa que a meta “sazonais

administracao” será satisfeita se a meta “decidir o que fazer com parcelas reservadas”
for satisfeita e depois também a meta “decidir o que fazer com parcelas de desistência” o
for. O nı́vel de satisfatibilidade de “decidir o que fazer com parcelas reservadas” é dada
por:

isSatisfied (sazonaisadministracao) ⇐

isSatisfied (decidir o que fazer comparcelas reservadas) ∧

isSatisfied (decidir o que fazer comparcelas de desistencia)

Escolha “|”: o plano gx = gy|gz significa que a meta gx será satisfeita se uma, e somente
uma, das metas gy ou gz for satisfeita, isto é:
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Figura D.4: Esquema Social parcial da Estrutura usando operador Sequencial

isSatisfied (gx) ⇐ isSatisfied (gy) ∧ ¬ isSatisfied (gz)

¬ isSatisfied (gy) ∧ isSatisfied (gz)

Paralelismo “||”: o plano g administracao é atingido seguindo um plano de paralelismo,
significando que a meta g administracao será satisfeira quando ambas as metas “sequen-

ciais administração” e “sazonais administração” também o forem. Contudo, ao contrário
da escolha, as duas ou mais sub-metas podem ser buscadas em paralelo. Tem-se que:

isSatisfied (g administracao) ⇐ isSatisfied (sequenciaisadministracao) ∧

isSatisfied (sazonaisadministracao)

D.3 Esquema Social
O conjunto de todos os esquemas sociais é denotado por SCH e um esquema sch

é representado pela tupla

sch = (G,P ,M,mo, nm) (D.7)

onde

• G é o conjunto de metas do ES sch;

• P é o conjunto planos(constrói a árvore de decomposição de metas);

• M é o conjunto de missões;

• mo:M 7→ P (g) é uma função que determina o conjunto de metas de cada missão;

• nm: M 7→ N× N determina o número (mı́nimo e máximo) de agentes que devem
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se comprometer em cada missão.

Como na Especificação Estrutural (EE), diz-se que o ES é bem formado se os
valores da função nm são respeitados. Caso a função não tenha mapeamento para alguma
missão, assume-se como cardinalidade o valor (1,∞), isto é, um ou infinitos agentes
podem se comprometer com a missão. Os agentes que se comprometem com a missão
raiz do ES têm direito de iniciar a execução do ES.

sch funcionamentoSJV G = ({g0, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, g10, g11, g12, g13,
g14, g15, g16, g17, g18, g19, g20, g21, g22, g23, g24, g25, g26, g27, g28, g29, g30, g31,

g32, g33, g34, g35, g36, g37, g38, g39, g40, g41, g42, g43, g44, g45, g46, g47, g48, g49,

g50, g51, g52, g53, g54, g55, g56, g57, g58, g59, g60, g61, g62, g63, g64, g65, g66, g67,

g68, g69, g70, g71, g72, g73, g74, g75, g76, g77, g78, g79, g80, g81, g82, g83, g84, g85,

g86, g87, g88, g89, g90, g91, g92, g93, g94, g95, g96, g97, g98, g99, g100, g101, g102,

g103, g104, g105, g106, g107, g108, g109, g110, g111, g112, g113},

{”g0 = g1||g9||g16||g29||g43||g82”, ”g1 = g2, g6”, ”g2 = g3, g4, g5”, ”g6 = g7, g8”

”g17 = g18, g20, g22, g24”, ”g9 = g10, g13”, ”g10 = g11, g12”, ”g13 = g14, g15”,

”g16 = g17||g26”, ”g24 = g25”g16 = g17||g26”, ”g17 = g18, g20, g22, g24”,

”g18 = g19”, ”g20, g21”, ”g22 = g23”, ”g24 = g25”, ”g26 = g27, g28”,

”g29 = g30||g41”, ”g30 = g31, g35, g39”, ”g31 = g32, g33, g34”,

”g35 = g36, g37, g38”, ”g39 = g40”, ”g41 = g42”, ”g43 = g44||g77”,
”g44 = g45, g52, g66, g73”, ”g45 = g46, g47, g48, g49, g50, g51”,

”g52 = g53, g54, g55, g56, g57, g58, g59, g60, g61, g62, g63, g64, g65”,

”g66 = g67, g68, g69, g70, g71, g72, g73, g74, g75.g76”,

”g77 = g78, g79, g80, g81”, ”g82 = g83||g109”, ”g83 = g84, g91, g101, g106”

”g84 = g85, g86, g87, g88, g89, g90”,

”g91 = g92, g93, g94, g95, g96, g97, g98, g99, g100”,

”g101 = g102, g103, g104, g105”, ”g106 = g107, g108”,

”g109 = g110, g111, g112, g113”

},
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{diario aspirante, semestral aspirante, pd hortelao auxiliar,
diario secretaria, diario tecnico,mensal administracao,mensal hortelao,

sz secretaria,mensal secretaria, bianual hortelao auxiliar,mensal tecnico,

mensal hortelao auxiliar, diario hortelao, bianual secretaria,

sz hortelao auxiliar, sz hortelao, diario administracao,

anual administracao, sz administracao, diario hortelao auxiliar,

pd hortelao, bianual hortelao, bianual administracao

},

{diario aspirante 7→{g10}, semestral aspirante 7→{g13},
pd hortelao auxiliar 7→{g83}, diario secretaria 7→{g30},
diario tecnico 7→{g2},mensal administracao 7→{g20},
mensal hortelao 7→{g65}, sz secretaria 7→{g65},
mensal secretaria 7→{g34}, bianual hortelaoauxiliar 7→{g105},
mensal tecnico 7→{g6},mensal hortelao auxiliar 7→{g105},
diario hortelao 7→{g51}, bianual secretaria 7→{g38},
sz hortelao 7→{g76}, sz hortelao auxiliar 7→{g108},
anual administracao 7→{g22}, diario administracao 7→{g18},
diario hortelao auxiliar 7→{g90}, sz administracao 7→{g25},
pd hortelao 7→{g44}, bianual hortelao 7→{g72},
bianual administracao 7→{g23}
},

{diario aspirante 7→ (1, 15), semestral aspirante 7→ (1, 15),

pd hortelao auxiliar 7→ (1, 1), diario secretaria 7→ (1, 1),

diario tecnico 7→ (1, 3),mensal administracao 7→ (1, 1),

mensal hortelao 7→ (1, 1), sz secretaria 7→ (1, 1),

mensal secretaria 7→ (1, 1), bianual hortelaoauxiliar 7→ (1, 1),

mensal tecnico 7→ (1, 3),mensal hortelao auxiliar 7→ (1, 1),

diario hortelao 7→ (1, 1), bianual secretaria 7→ (1, 1),

sz hortelao 7→ (1, 1), sz hortelao auxiliar 7→ (1, 1),

anual administracao 7→ (1, 1), diario administracao 7→ (1, 1),

diario hortelao auxiliar 7→ (1, 1), sz administracao 7→ (1, 1),

pd hortelao 7→ (1, 1), bianual hortelao 7→ (1, 1),

bianual administracao 7→ (1, 1)

})
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D.4 Especificação Normativa - EN
É onde especifica-se quais missões que um papel tem permissão ou obrigação de

se comprometer. Uma permissão per(p,m, tc) determina que uma agente com papel p
pode se comprometer com a missão m. Restrições temporais (tc) são estabelecidas para
a permissão, isto é, se estabelece um conjunto de perı́odos de tempo onde a permissão é
válida. Por exemplo, todo dia, qualquer hora, etc. Existe um conjunto denotado por Any
que contém todos os perı́odos de tempo, e este conjunto será usado na especificação deste
trabalho aqui apresentado. Uma obrigação obl(p,m, tc) estabelece que um agente com
papel p é obrigado a se comprometer com a missão m nos perı́odos de tempos determina-
dos em tc. Para estes dois predicados as seguintes fórmulas são válidas:

obl(p,m, tc)⇒ per(p,m, tc) (D.8)

obl(p,m, tc) ∧ p @ p′ ⇒ obl(p,m, tc) (D.9)

per(p,m, tc) ∧ p @ p′ ⇒ obl(p′,m, tc) (D.10)

A primeira regra indica que quando um papel é obrigado a executar uma missão então ele
também tem permissão para executá-la. As duas outras regras determinam o comporta-
mento das relações normativas quanto a herança. A ED de uma organização é represen-
tada pela tupla

(P ,O) (D.11)

onde

• P é o conjunto de permissões;

P ⊆ Rss ×Mfs × P(Any) (D.12)

• O o conjunto de obrigações.

O ⊆ Rss ×Mfs × P(Any) (D.13)

Toda EN tem pelo menos a seguinte relação normativa:

obl(Psoc,msoc, Any) ∈ O (D.14)

Como todos os papéis são especializações de Psoc, todos agentessão obrigados a se com-
prometer com a missão msoc (a missão rais do ES schsoc). Uma vez que o schsoc repre-
senta o plano global para alcançar a finalidade do SMA, está obrigação implica que todos
agentes estejam comprometidos com a finalidade do sistema. Na especificação do estudo
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de caso das hortas, a especificação normativa ficaria a seguinte:

ds SJV G = 〈{obl(P aspiranteahortelao, sch.diario aspirante, Any),

obl(P aspiranteahortelao, sch.semestral aspirante, Any)}〉
ds EA = 〈{(P tecnico, sch.diario tecnico, Any),

obl(P tecnico, sch.mensal tecnico, Any),

obl(P administracao, sch.diario administracao, Any),

obl(P administracao, sch.mensal administracao, Any),

obl(P administracao, sch.anual administracao, Any),

obl(P administracao, sch.bianual administracao, Any),

obl(P administracao, sch.sz administracao, Any),

obl(P secretaria, sch.diario secretaria, Any),

obl(P secretaria, sch.mensal secretaria, Any),

obl(P secretaria, sch.bianual secretaria, Any),

obl(P secretaria, sch.sz secretaria, Any),

}〉

ds PARCELA = 〈{obl(P hortelao, sch.pd hortelao, Any),

obl(P hortelao, sch.diario hortelao, Any),

obl(P hortelao, sch.mensal hortelao, Any),

obl(P hortelao, sch.bianual hortelao, Any),

obl(P hortelao, sch.sz hortelao, Any),

obl(P hortelaoauxiliar, sch.pd hortelaoauxiliar, Any),

obl(P hortelaoauxiliar, sch.mensal hortelaoauxiliar, Any),

obl(P hortelaoauxiliar, sch.bianual hortelaoauxiliar, Any),

obl(P hortelaoauxiliar, sch.sz hortelaoauxiliar, Any),

}〉

No exemplo demonstrado, o hortelão tem obrigação de se comprometer a realizar
a missão do primeiro dia, denotada por pd hortelão, no tempo em que esta durar devido
ao conjunto estar definido por Any que são todos os perı́odos de tempo.

D.5 Aplicação na Ferramenta MOISE
Nas Figuras D.5, D.6, D.7 e D.8, observa-se a aplicação no modelo organizaci-

onal MOISE+ no caso da SJVG. Na Figura D.5, inicialmente tem-se o código do XML
demonstrando através de parte de sua estrutura o sub-grupo parcela e um de seus papéis,
o hortelao com suas ligações de comunicação e autoridade com relação ao papel de au-

xiliar a hortelao. O resultado do XML na ferramenta MOISE pode ser observado nas
Figuras D.6 onde visualiza-se os grupos com seus respectivos papéis,a Figura D.7 onde
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Figura D.5: Código XML da Especificação Organizacional do MOISE

Figura D.6: Especificação Organizacional do grupo Hortelão no MOISE

são representadas as ligações entre os papéis do Grupo Parcela e a Figura D.8 as ligações
entre os papéis e as cardinalidades destes papéis no Grupo EA.
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Figura D.7: Especificação do grupo Parcela no MOISE

Figura D.8: Interface gráfica da Especificação Organizacional do MOISE
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ANEXO E DIAGRAMAS DE ATIVIDADES
PARA ESPECIFICAÇÃO DE INTERAÇÕES

O Diagrama de Atividades (MEDEIROS, 2004) é um diagrama definido pela Lin-
guagem de Modelagem Unificada (UML), e representa os fluxos conduzidos por proces-
samentos.

É, essencialmente, um fluxograma que mostra o fluxo de controle de uma ativi-
dade para outra. Normalmente, isso envolve a modelagem de passos sequenciais em um
processo computacional.

Os diagramas de atividade são tão importantes para modelar os aspectos dinâmicos
de um sistema ou um fluxograma, mas também para a construção de sistemas executáveis
por meio de engenharia de produção reversa.

E.1 Diagramas de atividade e a interação entre agentes

Os diagramas de atividades da UML permitem visualizar com clareza as
interações entre instâncias de classes. Neste trabalho, foram utilizados estes diagramas
para visualizar as interações entre os papéis da horta SJVG.

Uma caracterı́stica inerente a qualquer agente é a sociabilidade, que é sua capa-
cidade de comunicar-se com outros agentes como um meio de cooperação mútua, por
exemplo. Os diagramas de atividade permitem visualizar a comunicação entre os agentes
e, consequentemente, a identificação dos protocolos utilizados pelos mesmos.

A Figura E.1 é um diagrama de atividade mostrando as interações entre os papéis
de Hortelão Auxiliar e Técnico, onde inicialmente, o agente que assume o papel de Hor-
telão Auxiliar chega ao prédio da EA, e ouve uma palestra.

Esta palestra é dada por um outro agente com o papel do Técnico que ensina
algumas regras sobre como plantar, colher e adubar adequadamente. Esta atividade é exe-
cutada assim que o agente técnico percebe que todos tenham chegado à sala de palestras.
A interação entre cada papel é realizada por meio da comunicação oral, na qual o último
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agente (o Técnico) se comunica com todos.

Após essa interação, outra é realizada entre o Hortelão Auxiliar e o agente Hor-
telão. O primeiro solicita autorização para usar um armário, por meio de comunicação
oral. Finalmente, o Hortelão responde o pedido dando a permissão ao agente Hortelão
Auxiliar para usar o armário solicitado, dando-lhe a chave para acessar o objeto.

Muitas outras interações ocorrem no diagrama mostrado na Figura E.1, porém
o objetivo nesta seção é mostrar brevemente como diagramas de atividades podem ser
usados para estudar as interações em SMA.

Figura E.1: Diagrama de Atividade - Aspirante a Hortelão – Diário

A seguir apresenta-se os Diagramas de Atividades com a discriminação das rotinas
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dos papéis da SJVG.
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Figura E.2: Diagrama de Atividade - Hortelão Auxiliar - Mensal
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Figura E.3: Diagrama de Atividade - Hortelão Auxiliar - Bianual
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Figura E.4: Diagrama de Atividade - Aspirante a Hortelão – Semestral
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Figura E.5: Diagrama de Atividade - Hortelão Auxiliar - Primeiro Dia
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Figura E.6: Diagrama de Atividade - Hortelão – Mensal
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Figura E.7: Diagrama de Atividade - Secretaria – Mensal


