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Resumo:  

Modelos de simulação de multidões têm tido um papel importante em 
ciências da computação já há algumas décadas desde os trabalhos 

pioneiros. No início, agentes simulados em multidões comportavam-se 
todos da mesma maneira, e tal comportamento era controlado pelas 

mesmas regras em todos os agentes. Com o tempo, os modelos de 
simulação evoluiram, e começaram a agregar uma maior variedade de 

comportamentos nos agentes. Modelos de simulação de multidões que 
implementam diferentes comportamentos nos agentes são chamados 

modelos de Multidões Heterogêneas, em oposição aos modelos de Multidões 

Homogêneas precedentes. Avanços nos modelos de simulação de multidões 
que buscam criar agentes com comportamentos humanos realistas, na 

tentativa de atingir tal realismo, exploram heterogeneidade nos 
comportamentos dos agentes. Em geral, estudos em psicologia e 

comportamento humano são usados como conhecimento de base, e os 
comportamentos observados nestes estudos são simulados em agentes 

virtuais. Nesta direção, trabalhos recentes em simulação de multidões 
exploram características de personalidade e modelos de emoções. No 

campo de emoções em agentes virtuais, pesquisadores estão tentando 
recriar fenômenos de contágio de emoções em pequenos grupos de 

agentes, ou mesmo estudar o impacto de contágio de emoção entre agentes 
virtuais e participantes humanos. Sob a crença de que contágio de emoção 

em agentes virtuais possa levar a comportamentos mais realistas em 
multiões, este trabalho foca em recriar modelos computacionais de contágio 

de emoções destinados a pequenos grupos de agentes, adaptando estes 

modelos para um contexto de simulação de multidões. 


