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1. Modelação e simulação:

Noções e conceitos
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Simulação

•  Representar (ou abstrair) um processo ou 
comportamento para fins analíticos, apoio à 
decisão e aprendizagem.

•  Compreender o comportamento dos 
sistemas complexos (funções humanas, 
organização de empresas, tratamento e 
difusão de doenças).
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Estado da Arte da Simulação Social
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Métodos

•  A maior parte das Ciências Sociais não faz por 
avançar as TIC´s, mas sim a emergência de novos 
métodos analíticos, conduzida por:

–  Disponibilidade acrescida de dados sobre os fenómenos 
sociais,

–  Mas os dados são anónimos, agregados, incompletos,

–  Desafios à análise dos fenómenos sociais à escala,

–  Desafios para conceber as políticas práticas e a tomada 
de decisão (feitura de políticas baseadas em evidências).
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Métodos 

•  Clássicos: quando o modelo (sempre simples) é 
expresso em função de fórmulas (ou de equações) que 
permitam inferências formais, e não há necessidade de 
recorrer a computadores para calcular as consequências. 

•  Computacionais: o processo é modelado como uma série 
de instruções precisas (pode ser simples ou complexo).

•  Baseados em agentes:  ABM não é tratável analiticamente, 
dependente do contexto, embora as assunções sejam 
menos drásticas; usado para explorar possibilidades 
inerentes; validado pelos dados, opiniões, e narrativas; 
frequentemente complexo.
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Modelação formal

•  Um sistema formal é aquele que é defindo 
com precisão, usualmente com uma série de 
simbolos, sintaxe e regras de inferência.

•  Exemplos incluem:
–  Conjuntos de equações matemáticas,
–  Modelo em rede,
–  Simulação computacional. 

•  Um modelo é um sistema formal mais um 
conjunto de relações que mapeiam os elementos 
do sistema aos aspetos de um outro sistem (o 
qual é frequentemente, mas nem sempre, um 
sistema observado).
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Simulação e Modelação

Modelos

Simulação

Resultados

Intuição
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Tecnologias

Modelação: teorias, informação, algoritmos, e processos 
que suportam o desenvolvimento de modelos (tipos, 
paradigmas).

Desenvolvimento: técnicas, ferramentas e programas para 
o desenho e construção de simulações (engenharia da 
programação, gestão de projetos).

Computação: computadores e sistemas para hospedarem 
as simulações (arquiteturas, configurações de sistemas).

Dados/Informação: processos e ferramentas para 
captura, armazenamento, transformação e análise (estatística).
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Modelação

• Relações.
• Interações.
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Modelar partes e relações 

  Sistema objeto 
 conhecido desconhecido 

      Modelo 
          entrada 
(parametros, condições iniciais) 

           saída 
        (resultados) 

Descodificação 
 (interpretação) 

Não é um modelo até ser feita a aplicação à especificação do sistema alvo. 

Codificação
(medida)
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Estruturas de redes sociais

•  Para representar as ligações e relações 
entre os agentes, e simplificar a 
complexidade do mundo social.

•  Topologia social: permeabilidade (difusão) e 
mudança (temporal) dos contextos das 
múltiplas relações.

•  Auto-organização: velocidade de consenso 
(dinâmica).
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Usos científicos da modelação 

•  Previsão: Fornece informação acerca do desconhecido por 
inferência da informação conhecida.

•  Explicação: Fornece uma explicação sobre como um 
resultado foi derivado de algumas condições.

•  Analogia: Fornece uma via para pensar sobre um sistema 
complexo.

•  Existem muitos outros usos: ilustração, exploração pessoal, 
persuassão, contra-exemplo, etc.

ABM = Agent Base Modelling
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Modelar ideias em vez de sistemas observados

  Sistema objeto 

Modelo conceptual  

       Modelo 
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Alguns equilíbrios sobre modelos
simplicidade 

generalidade 

falta de erro  
(precisão de resultados) 

 realismo 
(projeto reflecte 
conhecimento do 
sistema alvo)   
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MABS

�
A Simulação Baseada em Múltiplos Agentes (MABS) 
permite a representação e a exploração explícita da 
relação complexa entre comportamento individual e 
a sociedade – a ligação micro-macro. 

Fá-lo através da representação dos estados e das 
ações de cada actor social relevante na simulação 
computacional. O resultado, da sequência de 
interações entre os agentes, é a complexidade. 
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MABS

•  Os atores sociais (pessoas, firmas, partes do ambiente, 
etc.) são representadas por entidades separadas 
(chamados agentes) dentro da simulação. 

•  As interações entre os actores sociais são modeladas 
como mensagens entre os agentes. Às entidades são dadas 
comportamentos na forma de conjuntos de regras inter-
relacionadas e cada agente tem as suas próprias 
características individuais (memória, hábitos). Quando 
toda a simulação é disparada, estas regras são executadas 
em paralelo, de modo que os efeitos de cada regra 
dependerá dos resultados passados das regras (complexo).
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Micro e macro
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MABS e ABSS

•  A técnica (ABSS) permite, para uma representação rica e 
precisa, uma interação complexa dos atores sociais ao 
longo do tempo. Os resultados em termos dos resultados, 
quer nos níveis individual ou social, são observáveis. 

•  Esta via fornece exemplos concretos de toda esta 
interação em termos de traços de simulação particulares. 
Assim, estabelece a plausibilidade das explicações micro-
macro e permite, “in vitro”, a exploração das 
possibilidades.

MABS = Multi-Agent Based Simulation

ABSS = Agent-Based Social Simulation 
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MABS e ABSS

•  Estas técnicas podem ser usadas numa maneira detalhada 
e específica, permitindo a integração coerente de vários 
tipos de evidência (narrativas, séries de tempo, 
panorâmicas), no contexto de uma descrição dinâmica e 
computacional.

•  Este uso contrasta com a modelação reducionista da 
Economia neo-cássica, permitindo a emergência de 
fenómenos sociais e a restrição descendente das ações 
individuais das normas e instituições. Contudo, a 
complexidade faz as simulações difíceis de compreender 
completamente, e os detalhes podem desafiar a validação.



   [22/42] 

O que é a simulação social? (I)

•  Uma nova via para modelar os fenómenos sociais.  

•  Baseada em dados empíricos.

•  Baseada nas teorias existentes.

•  Um novo modo de as explorar, complementando com 
outras formas de modelar e de prever. 

•  Usada para compreender e prospetar.

•  Não apenas um única forma de simulação: dinâmica de 
sistemas, microsimulação, modelos de listas de espera, etc.
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O que é a simulação social? (II)

•  Modelos necessariamente incompletos.

•  Podem sempre ter mais detalhes:

–  Resolução elevada espacial e temporal,

–  Mais e mais atributos detalhados,

–  As ciências geográficas e sociais não são diferentes de qualquer 
outro tipo de ciência neste respeito.

•  Necessidade de avaliar o impacto da decisão sobre como 
modelar.



   [24/42] 

Simulação como método

Modelo Dados 
Simulados

Alvo
Coleção de 

Dados

Adaptado de Gilbert & Troitzsch, p. 17 

Abstração 

Simulação 

Apanhado de 
Dados 

ou Re-Uso 

Validação 

Reconstrução 
da 

População 
Modelo

Implementação
e Verificação 
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Modelação baseada em agentes

•  Simular interações entre populaçõe dinâmicass em ambientes em 
mudança.

•  Populações heterogéneas – cada indivíduo tem  atributos particulares, 
como a idade, género, estatuto sócio-económico, saúde, etc.

•  Processo estocástico – cada execução pode ser diferente da anterior.

•  Noção de emergência – fenómenos de larga escala produzidos através 
de peqenas interações / eventos.

•  Conjuntos de regras simples produzem comportamentos complexos  
– conjuntos podem ser grandes…

•  Pode ajudar a modelar e a analisar fenómenos demasiado complexos, 
pode ser usada na ausência de conhecimento sobre a causalidade.
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Ferramentas ABM

•  Rápido crescimento nos últimos 10 anos.

•  Muitas implementações.

•  Instrumentos (bancadas, plataformas, infraestruturas, 
linguagens “open source”):

–  Swarm

–  MASON                                

–  NetLogo; Agentscript; AgentBase (agent-based simulation in the browser)

–  Repast; Repast Simphony

–  Multi-Agent Simulation Suite (MASS) e MEME

–  Logic for your App: InterProlog (Java+Prolog)
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Ferramentas para Redes

•  Em redor de Python: NetworkX, iGraph (bibliotecas).

•  Em redor de Java: JUNG, Repast J, iGraph, SNAP, UCINET, 
JASON, JADE, JADEX (BDI).

•  Análise e visualização: Repast J, ORA, Pajek, R (análise).

•  Trabalho com grandes redes: com milhares de nós e de  ligações; Uso a 
algoritmos; Obtenção de dados da Internet sobre redes e URL´s.

•  Recurso a bibliotecas: conetividade, métricas, deteção de comunidades, 
núvens (clusters) e filtros.

•  MOOC´s: SNA (Systems Network Analysis) de Lada Adamic e 
Model Thinking de Scott E. Page (Coursera).
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Um exemplo (PhD de C. M. Lemos)

•  Plataforma para a simulação de redes na 
Concentração e Contágio das 
Confrontações violentas e nos Protestos 
organizados; Bancada ProtestLab.

•  Visualização das manchas (Clusters), 
ligações, comunidades, agrupamentos 
perigosos, e lideranças.
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WHITE   → Fighting 
(protester & cops) 
 
RED          → “Violent” 
YELLOW  → “Active” 
GREEN     → “Quiet” 
 
BLUE       → “Cops” 
 
“JACKET” → “Media” 
 
 
 

 Protesto civil e confrontações 
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INTRODUCTION VISUALIZATION RESULTS CONCLUSIONS MEASURES OF EMERGENT 
PROPERTIES 

                    4th BWSS – São Paulo - 04/07 November 2014   

Significant 
breaching 

Significant 
breaching 

“Violent protesters invest from the flank 
and are engaged too late… 

Inefficient 
perimeter 
coverage 
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Construir modelos de simulação

•  Projeto de modelos – sobre as escolhas feitas (numa 
investigação).

•  Realização de modelos – método de construção (‘a 
logística’, ‘o desenrasque’) e desenvolvimento.

•  Verificação – conferir se a implementação se ajusta ao 
desenho.

•  Validação – testar o desenho que representa os aspetos 
do mundo modelado.
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Modelos de simulação

•  Modelos simples podem ser construídos com editores 
gráficos (cf. RePast tutorial).

•  Mais modelos e comportamentos complexos exigem 
inevitavelmente mais programação.

•  Gestão de informação torna-se importante enquanto o 
tamanho cresce.

•  Chamadas para a colaboração interdisciplinar, divisão do 
trabalho.
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Confiança nos modelos

•  Códigos científicos frequentemente envelhecidos e 
cuidadosamente mantidos.

•  A simulação social está na sua infância,  e daí a necessidade 
da relicação.

•  Necessidade de construir vias de desenvolvimento das 
comunidades que produzam códigos robustos, fiáveis.

•  No entando, necessidade de flexibilidade e de 
adaptabilidade – a I&DE está a fazer coisas não realizadas 
anteriormente…
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Critérios para um modelo

•  Correção do desenho: conhecimento sobre como o 
objeto trabalha; tradição num campo.

•  Precisão (falta de erro).

•  Simplicidade (facilidade da comunicação, construção, 
compreensão).

•  Generalidade (quando se pode usar com segurança).

•  Sensibilidade (relacionado com objetivos e objetos).

•  Plausibilidade (do desenhos, processos e resultados).

•  Custo (tempo, esforço).
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Exemplo da Gestão da Água�
(Adamatti, Sichman e Coelho, 2009)

•  Impacto da influência social entre as donas de casa nos 
padrões de consumo da água.

•  O desenho do modelo e os resultados dos 
comportamentos detalhados das simulações devem ser 
validados em função das opiniões dos intervenientes em 
cada passo do trabalho.

•  Algumas das entradas são dados reais (autarquias).

•  As caraterísticas das séries de tempo resultantes têm de 
ser validadas contra os dados reais análogos.
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Tipo, contexto, propósito

•  Tipo: uma simulação descritiva baseada em 
agentes, integrando uma variedade de cadeias de 
evidências.

•  Contexto: estatísticas e outros modelos de 
procura doméstica de água sob cenários de 
mudança climática.

•  Propósitos: 1) criticar as assunções que podem 
estar implícitas noutros modelos; e, 2) 
demonstrar uma alternativa.
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Conclusões da procura de água

•  O uso de um modelo de simulação descritiva concreta 
permitiu a discussão, as críticas detalhadas e a melhoria do 
modelo.

•  A inclusão da influência social permitiu obter padrões 
agregados de procura da água, com muitas das 
características dos padrões de procura observados.

•  O modelo estabeleceu como era possível que processos 
de influência social mútua podiam resultar em diferentes 
padrões de consumo que eram auto-reforçados.
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Comentários deste Caso

•  A representação das evidências disponíveis foi integrada,  
dinâmica, e contemplou diferentes tipos: narrativas, 
panorâmicas, séries de tempo, ou análises de redes sociais.

•  Mais uma descrição do que uma teoria geral.

•  Facilidade de experimentação e exploração das trajetórias 
dos resultados possíveis.

•  Maior benefício: descoberta de novas questões e aspetos a 
serem investigados e apoio aos estudos das observações.

•  A simulação foi complexa e demorada, e muitas vezes 
difícil de entender. 
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Direções para a simulação social

Analogias 
computacionais que 
vão e venham.  

Recuo para 
explorações 
formais. 

Uma mescla evolutiva 
de modelos específicos 
e complexos que se 
relacionam bem com as 
observações. 

Modelos simples e 
flutuantes que 
falhem em prever 
ou explicar. 
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Conclusões

•  O “bootstrapping” dos conhecimentos uteis e fiáveis dos 
fenómenos sociais é possível.

•  Uso e evolução de simulações computacionais através de um 
corpo de investigadores. 

•  Mas apenas se estas simulações forem adaptadas aos 
fenómenos sociais via evidências ricas.

•  A pressão seletiva é aplicada aos “modelos flutuantes”.

•  Mas será uma “mescla” de conhecimentos específicos e 
dependentes do contexto.
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Conclusões

•  Se a Simulação Social (SS) não for impossível, então é, pelo 
menos, muito dura para a realizarmos bem.

•  Existem diferentes razões para a realizar:

–  Incorpore compromissos diferentes, e

–  Faça os julgamentos de diversas formas. 

•  Decida claramente sobre essa razão, e não desista quando 
encontrar alguma dificuldade.

•  Existem várias desculpas para o falhanço, mas atenção ao 
usá-las.

•  Cuidado em usar a mesma SS para objetivos diferentes.
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Simulações conceptuais

•  São sugestivas.

•  Quando se consegue brincar com elas, começa-se a ver o 
mundo em função do modelo (espetáculo teórico à la 
Kuhn).

•  Podem ajudar a ir além do limite de fiabilidade.

•  Podem não estar diretamente ligadas às observações dos 
fenómenos sociais.

•  São mais um modelo de uma ideia do que qualquer 
fenómeno observado, e podem ser usadas como contra-
exemplo.
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I&DE

•  Concorrência Comercial em Oligopólio (Caldas e Coelho, 
1994).

•  Equilíbrio dos Motivos: Escolha e Instituição (Caldas e 
Coelho, 1999).

•  Experiências sobre Poder (Caldas e Coelho, 1999 e 2000).

•  Dinâmicas de Inovação (Schilperoord e Coelho), 2002.

•  Projeto EEC COSI (HPRN-CT-2000-00068): Modelo 
INTERSECTIONS sobre a Inovação no Tagus Park 
(Coelho, 2004).



   [45/42] 

I&DE

•  Seleção de Vinhos (Antunes e Coelho, 2000).

•  Coligações com Múltiplos Parceiros (David, Sichman e 
Coelho, 2000).

•  Formação Descentralizada de Consensos com Agentes 
Pintores (Urbano e Coelho, 2004).

•  Geração de Políticas de Impostos (Antunes, Balsa e 
Coelho, 2007).

•  Simulação de Mercados de Eletricidade (Trigo e Coelho, 
2008).
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I&DE

•  Vip-Jogo Man: Modelo da Gestão Municipal da Água 
(Adamatti, Sichman e Coelho, 2009).

•  Moralidade: Modelo e Arquitetura da Tomada de Decisão 
de um Agente Moral (Coelho, Rocha e Trigo, 2010).

•  Cultura: Replicação do trabalho de Hofstede (Graça e 
Coelho, 2012).

•  Manifestações de Protesto e Violência (Lemos, Coelho e 
Lopes, 2013-2016).

•  SIMDECS, Simulação da Tomada de Decisão em Saúde 
Pública (Flores, Respício e Coelho, 2016).
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I&DE

•  Avaliação de Projetos Europeus na EEC (TIES e EMIL).

•  Coelho, H. Teoria da Agência: Arquitetura e Cenografia, 
Grupo A Bookman, 2014.
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Avaliação de I&DE na EEC

•  NEW TIES – New Emergent World Models Through 
Individual, Evolutionary, and Social Learning

     Coord.  A. E. Eiben, Vrije Universiteit Amsterdam

EC Contract Nº 3752

     6th Framework, IST, FET Open

     2004-07

     http://www.new-ties.eu/)

•  EMIL
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EMIL�
(http://emil.istc.cnr.it)

“Emergence In the Loop: simulating the 
two way dynamics of norm innovation”

•  Sixth Framework Programme

•  Information Society Technologies (IST)

•  Future and Emerging Technologies (FET)

•  Complex Systems

•  EC Contract nº 033841 (2007-09)
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Aplicações sobre normas no EMIL

•  Comunidades online e eletrónicas.
–  Open Source Software.

–  Wikipedia.

•  Demos: 
–  Trânsito: segurança com os peões, 

–  Wikipedia, 

–  Microfinanças mexicanas.
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Objetivos do EMIL

•  Compreender e desenvolver estratégias de 
projeto para lidar com um tipo particular de 
entidades complexas, os sistemas sociais.

•  Compreender como as novas convenções e as 
normas emergem e se espalham nestes sistemas.

•  Estudar a inovação das normas através da 
simulação baseada em agentes inteligentes e  
autónomos (ABSS).
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EMIL

•  Os sistemas sociais são caraterizados por 
uma dinâmica ao longo de duas direções, 
consistindo de processos emergentes e de  
imergentes. 

•  A emergência a partir da interação entre 
agentes individuais e até ao nível agregado. 
E, a imergência de entidades (normas) 
do nível agregado nas mentes dos agentes.



   [53/42] 

Ler a simulação social

•  Nigel Gilbert e Klaus G. Troitzsch �
Simulation for the Social Scientist, 2005.�
(cress.soc.surrey.ac.uk/s4ss/)

•  Joshua M. Epstein�
Generative Social Science:�
Studies in Agent-Based Computational Modeling, 2007.�
(http://press.princeton.edu/titles/8277.html)

•  Melanie Mitchell
      Complexity:  A Guided Tour, 2009.

      (http://www.amazon.com/Complexity-Guided-Tour)
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Ler a simulação social

•  Edmonds, B. e Meyer, R. (Eds.) Simulating Social 
Complexity: A Handbook (Understanding Complex 
Systems), Springer Complexity, 2013.

•  Dautenhahn, K., Bond, A., Canamero, L, e Edmonds, B. 
(Eds.) Socially Intelligent Agents: Creating Relationships 
with Computers and Robots (Multiagent Systems, Artificial 
Societies, and Simulated Organizations), Springer, 2013. 

•  Conte, R., Andrighetto, G. e Campenni, M. (Eds.) Minding 
Norms: Mechanisms and dynamics of social order in agent 
societies, Oxford University Press, 2013.
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Ler a simulação social

•  Adamatti, D., Dimuro, G. e Coelho, H. Interdisciplinary 
Applications of Agent-Based Social Simulation and 
Modeling, IGI Global, 2014.

•  Helbing, D. e Balietti, S. How to do Agent-Based 
Simulations in the Future: From Modeling Social 
Mechanisms to Emergent Phenomena and Interactive 
Systems Design, Santa Fe Institute, Working Paper, 2011.

•  Helbing, D. (Ed.) Social Self-Organization, Agent-Based 
Simulations and Experiments to Study Emergent Social 
Behavior, Springer Complexity, 2012.
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Ler a simulação social

•  Epstein, J. Agent_Zero: Toward Neurocognitive 
Foundations of Generative Social Science, Princeton 
University Press, 2014.

•  Wilensky, U. and Rand, U. An Introduction to Agent-
Based Modeling, Modeling Natural, Social, and Engineered 
Complex Systems with NetLogo, MIT Press, 2015.


