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Resumo. Este artigo apresenta a ferramenta NetLogo para estudos em sistemas 

multiagentes, em que destaca a simplicidade da ferramenta e o fácil manuseio 

de estudantes leigos para trabalhar com simulação e modelagem no auxílio de 

trabalhos de iniciação científica. 

1. Introdução 

    Este artigo apresenta a ferramenta NetLogo, que é especialmente desenvolvida para a 

simulação e/ou modelagem de fenômenos naturais e sociais, possibilitando que o 

desenvolvedor trabalhe com milhares de agentes. Esta ferramenta é de simples manuseio 

e torna possível que estudantes leigos, com um prévio conhecimento sobre sistemas 

multiagentes, consigam desenvolver simulações ou modelagem para aplicações em 

trabalhos de iniciação científica.  Os Sistemas Multiagentes são formados por atividades 

de um grupo de agentes autônomos em um universo multiagente.  Neste contexto, a 

palavra “autônoma” significa que os agentes tem uma existência e objetivo próprios a 

atingir. Por a iniciação científica ser uma modalidade de pesquisa acadêmica 

desenvolvida por alunos de graduação em diversas áreas do conhecimento, normalmente 

os estudantes que se dedicam a estas atividades possuem pouco ou nenhuma experiência 

em trabalhos ligados à pesquisa científica. Com isso, a ferramenta NetLogo apresenta 

uma linguagem e interface muito simples, possibilitando que qualquer aluno sem 

conhecimento, consiga desenvolver trabalhos com simulação e modelagem 

computacional. 

 

2. Sistemas Multiagentes  

    Os Sistemas Multiagentes (SMA) formam uma subárea da Inteligência Artificial 

Distribuída e são sistemas construídos a partir de dois ou mais agentes.  Eles são 

compostos por atividades de um conjunto de agentes autônomos em um universo 

multiagente.  A metáfora de inteligência utilizada pelos Sistemas Multiagentes é a de 

comunidade inteligente, ou seja, o comportamento social que é a base para a inteligência 

do sistema. Os desafios do estudo de sistemas multiagentes incluem: acesso a 

informação que seja relevante, identificação de oportunidades, ação no momento 

preciso, manipulação de grandes quantidades de informações, integração e simulação de 

novos processos para seu entendimento. As palavras chaves podem ser ubiquidade, 

gerenciamento e inteligência.  

 



  

3. Ferramenta NetLogo 

O NetLogo é uma  ferramenta  que  possui  uma  linguagem  de  programação  

simples, sendo  este  voltado  para  modelagem  e  simulação  de  fenômenos  naturais  

e/ou  sociais. (Prisma, 2011; NetLogo, 2012). Essa ferramenta é especialmente adequada 

para modelar sistemas complexos, que evoluem ao longo do tempo. 

Os desenvolvedores podem dar instruções a dezenas, centenas ou milhares de  

agentes,  que  funcionam  de  forma  independente,  interagindo entre  si  e  com  o  

ambiente.  Tornando-se assim possível de explorar a ligação  entre  o comportamento  

dos  indivíduos  locais  e  padrões  macroscópico  que  surgem  através  de suas 

interações.   Além disso, é um ambiente que possui uma interface acessível e de simples 

manuseio, proporcionando a facilidade para criar, usar, testar e alterar modelos que já 

existem em sua biblioteca.  O NetLogo possui uma extensa documentação e tutoriais 

que auxiliam o usuário,  podendo  ele  ser  leigo, como estudantes de primeiro ou 

segundo ano, ou  profissional.  A ferramenta apresenta  também  a biblioteca Models, 

que possui uma extensa coleção de modelos pré-escritos que podem ser testados e até 

modificados como citado acima.  Suas simulações são particularmente endereçadas a 

áreas de conteúdos como ciências naturais e sociais,  incluindo  a  biologia,  medicina,  

física,  química,  matemática,  ciência da computação, ciência econômica e psicologia 

social.   O  NetLogo  pode  ser  executado  de  duas  maneiras:  a  primeira  é  através  de  

download, permitindo  utilizar  o  NetLogo  como  um  software  aplicativo,  e  a  

segunda  é  como  applet em uma página web, no seu browser. Ainda que seja fácil usar 

um modelo sob a forma de applet, o download  do  software  ainda  apresenta  algumas  

vantagens,  como:  menor quantidade  de  problemas,  em  questão  a  compatibilidade  

com  os  vários  sistemas operacionais  e  browsers;  seu  carregamento  se  torna  mais  

rápido;  os  modelos  executam mais  rápido;  disponibiliza menu para edição,  e  por  

fim  permite  a  criação de novos  modelos. 

                                             
         

3.1 Exemplo de Utilização do NetLogo 

    A ferramenta possui uma interface e uma linguagem muito simples, o que facilita 

seu manuseio, ferramentas para o controle de painel ou análise de um projeto são 

facilmente inseridos por meio de uma opção no menu, que trás as opções Button, Slider, 

Switch, Chooser, Input, Monitor, Plot, Output e Not. A inserção dessas ferramentas 

tornam a simulação ou modelagem desenvolvida interativa, tanto para o desenvolvedor 

quanto para usuários. Como pode-se observar na Figura1: a Ferramenta Button pode 

controlar as iterações dos agentes envolvidos no mundo, usando comandos como “GO”, 

“GO once” e “setup”. Sliders podem possuir variáveis que dão valores de entrada para 

interagir com o programa, como por exemplo determinar o número de animais de 

determinada espécie. Através do Monitor, pode-se visualizar os números, e a ferramenta 

Plot, que ao ser inserida na interface do programa mostra gráficos determinados pelo 

desenvolvedor.                                               

Apresenta também uma área específica para implementação, em que se pode alterar, 

excluir e criar eventos diretamente no código. Para leigos, o NetLogo disponibiliza um 

manual de usuário e um dicionário próprio de sua linguagem, além de possuir uma 

biblioteca muito extensa, com modelos de simulação e/ou modelagem já prontos, em 



  

que pode-se acessar, interagir e alterar os códigos e interface, auxiliando no estudo para 

novas implementações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura1: Interface de um modelo 

 

 

 

Abaixo, um exemplo da linguagem Logo, própria do NetLogo, inicialmente 

apresenta-se a criação das variáveis que são intrínsecas a um agente, criados pela linha1, 

usando a variável own. 

 
1.  politics-own [    

2.  P_cust     

3.  P_temp     

4.  P_impact   

5.  P_op       

6.  P_emp      

7.  P_luc      

8.  P_imp      

9.  P_total ]  

 

     A seguir, foram criadas  as  características  para  cada  agente  que  vive  no  

ambiente (Patches),  que  são  chamados  através  da  variável  setup,  que  possibilita  a  

plotagem  de  cada  agente  e  suas  quantidades,  aleatoriamente  no  mundo,  conforme  

se  observa  no código a seguir:  

 to setup  

     clear-all  

     politic-setup    

     industria-setup  

     secretario-setup  

     populacao-setup  

     setup-patches   

     reset-ticks   

   end  

Após,  a  criação  de  um  dos  agentes  inseridos  no  mundo  e  nos  patches,  entre  as 

linhas 1 e 4 são definidas características “física” do agente Politic,  como  cor,  forma  e 

quantidade , como pode-se observar abaixo:  



  

  

1.  to politic-setup        

2.  create-politics 10 [set color red]                         

3.  set-default-shape politics "person"    

4.  ask politics [forward 10]       

 

 

Conclusão 

O presente trabalho visa mostrar a facilidade que a ferramenta NetLogo apresenta para o 

desenvolvimento de trabalhos com Sistemas Multiagentes, contribuindo para que 

estudantes com pouco conhecimento na área possam atuar e desenvolver trabalhos de 

iniciação científica com essa ferramenta. Espera-se que, com ferramentas desse nível, o 

aprendizado de lógica de programação, bem como da área de SMA, possa ser realizado 

de forma facilitada. 
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