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RESUMO 

 

Nos últimos anos, é perceptível que o mundo se tornou um lugar infinitamente mais 

complexo. Essa evolução coincide com a transformação das cidades modernas em 

organismos cada vez mais dinâmicos em que os fluxos sociais, materiais e de 

informação crescem exponencialmente. Questões relacionadas ao fenômeno global 

da urbanização são muito mais complexos do que se imagina. As condições nas 

cidades atuais se relacionam com grande incerteza, o planejamento e o projeto em 

extensão devem ser tratados de maneira mais versátil, flexível e abarcar mais 

metodologias que englobem a dinamicidade atual. Essas ações remetem a uma 

abordagem de baixo para cima, auto organizável, inteligente e que compreende uma 

ordem emergente. Uma coisa é entender como competir com a situação e os desafios 

reais e não se restringir à um urbanismo restrito e rígido. Outra coisa, é compreender 

como uma abordagem bottom-up (de baixo para cima) pode ajudar a criar cenários 

urbanos mais dinâmicos. A modelagem baseada em agentes (ABM) permite lidar com 

sistemas complexos a partir de suas unidades constituintes e identificar propriedades 

emergentes resultantes das interações que acontecem entre as partes.  Investigar 

como a ABM pode ser utilizada em microescala para o estudo dos fenômenos de 

caminhabilidade de pedestres e de que maneira as interações entre os indivíduos 

podem levar a padrões emergentes, é uma das preocupações a que esta pesquisa se 

presa. Desta maneira, Pretende-se delinear contornos que auxiliem na compreensão 

da modelagem baseada em agentes, não como um preditivo ou solução universal e 

unidirecional de preenchimento de lacunas, mas sobretudo, como ação fomentadora 

de discussões e tomada de decisões.  

  

 
Palavras-chave: Modelagem baseada em agentes, Caminhabilidade, Espaço 

urbano.  
 



 
 

 

ABSTRACT:  

 
In recent years, it has become apparent that the world has become an infinitely more 

complex place. This evolution coincides with the transformation of modern cities into 

increasingly dynamic organisms in which social, material and information flows grow 

exponentially. Issues related to the global phenomenon of urbanization are much more 

complex than one might think. The conditions in today's cities are related to great 

uncertainty; planning and design in extension must be treated in a more versatile, 

flexible manner and encompass more methodologies that encompass the current 

dynamics. These actions refer to a bottom-up, self-organizing, intelligent approach that 

comprises an emerging order. It is one thing to understand how to compete with the 

real situation and challenges and not to restrict oneself to a restricted and rigid 

urbanism. Another thing is to understand how a bottom-up approach can help create 

more dynamic urban scenarios. Agent Based Modeling (ABM) allows you to deal with 

complex systems from their constituent units and identify emerging properties resulting 

from the interactions that occur between the parties. Investigating how ABM can be 

used at the micro-scale for the study of pedestrian walkability phenomena and how 

interactions between individuals can lead to emerging patterns is one of the concerns 

that this research traps. In this way, it is intended to delineate contours that help in the 

understanding of Agente Based Modeling, not as a universal and unidirectional 

predictive or solution to fill gaps, but above all, as a stimulating action for discussions 

and decision making.  

 
 
Key-words: Agent Based Modeling, Walkability, Urban Space. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

“Eu estudo formigas, faço isso porque gosto de 

estudar a respeito de como as organizações funcionam. 

Em particular, como as partes mais simples dessas 

organizações interagem para criar um comportamento do 

todo [...] Elas saem para suas várias tarefas e a frequência 

com que se encontram, enquanto entram e saem, 

determina a decisão de cada formiga sobre sair ou não, e 

sobre qual tarefa adotar” (GORDON, 2003). 

 

O trecho discorrido por Deborah Gordon numa palestra de 2003, não retrata apenas 

o universo que compreende as formigas como um dos seres de maior população do 

planeta. Para além, endossa a compreensão sobre a complexidade que estes seres 

trazem no cerne de sua organização. 

 

A palavra original complexus significa “entrelaçado”, “torcido junto”. Segundo 

Heylighen (1988) para que se tenha complexidade o sistema deve possuir:  dois ou 

mais elementos ou partes distintas; e que as partes ou elementos sejam em alguma 

instância conectados. Para Weaver (1948) a complexidade é dada de duas formas: a 

organizada e a desorganizada, conceituada não em função da quantidade de 

variáveis, mas sobretudo pela análise dos elementos isolados e agrupados.  

 

Para Mitchell (2011), as formigas se inserem dentro do que ela denomina 

comportamento coletivo complexo, constituinte de uma ampla rede de trabalho de 

componentes individuais (formigas, células, neurônios etc.) que seguem regras 

relativamente simples, sem controle central ou líder. São as ações coletivas do 

conjunto de indivíduos, que trazem a complexidade à tona, com difícil previsibilidade 

e com mudanças de padrões de comportamento. 

 

Os sistemas complexos podem se distinguir, basicamente, em dois tipos: os 

adaptativos, cuja propriedade de adaptação desempenha importante papel - e os  
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"não-adaptativos", tais como furacão ou um rio agitado e turbulento. Os sistemas cujos 

comportamentos organizados emergem sem um líder ou sem um controlador externo 

ou interno, também podem ser denominados de sistemas auto-organizáveis. Neles, 

regras simples produzem comportamento complexo de difícil previsão, e o 

comportamento macroscópico de tais sistemas é também chamado de emergente 

(MITCHELL, 2011). 

 

A inteligência de uma colônia de formigas cortadeiras deriva do feedback densamente 

interconectado entre formigas que se encontram e mudam seu comportamento de 

acordo com regras preestabelecidas. Sem esse feedback, teríamos um agrupamento 

acidental de criaturas dando cabeçadas e indo em frente, incapazes de mostrar o 

complexo comportamento que se esperaria desses insetos sociais (também as redes 

neurais do cérebro são bastante dependentes dos círculos de feedback) (JOHNSON, 

2003). 

 

Os sistemas complexos envolvem elementos cuja interação podem ter resultados 

diversos e imprevisíveis decorrentes da emergência de estruturas e propriedades que 

não são encontradas nas partes isoladas. A interação das partes com o todo, 

possibilita a geração de propriedades que não existem quando isoladas, sendo a 

estrutura resultante, formada não apenas da soma das partes, mas daquilo que 

emerge da relação entre as partes com o todo. 

 

Dez formigas andando solitárias não serão capazes de julgar com precisão a 

necessidade geral de forrageadoras ou construtoras de ninhos, mas duas mil farão 

esse trabalho admiravelmente. A frade “Mais é diferente” também se aplica à distinção 

entre micromotivos e macrocomportamento: individualmente, as formigas não 

“sabem” que estão priorizando determinados caminhos entre diferentes fontes de 

alimento quando deixam um gradiente de feromônios perto de uma pilha de sementes 

nutritivas. De fato, se estudássemos as formigas isoladamente, não teríamos como 

perceber que essas secreções químicas são parte de um esforço global de criar uma 

linha de distribuição em massa e levar para o ninho quantidades de alimento 

comparativamente colossais. Somente pela observação de todo o sistema em ação é 

que o comportamento global se manifesta (JOHNSON, 2003, p. 57) 
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Para Johnson (2003), diferentemente dos vínculos unidirecionais, a inteligência de 

uma colônia densamente interconectada deriva do feedback entre agentes que se 

encontram e mudam seu comportamento de acordo com regras preestabelecidas. 

Todos os sistemas emergentes são construídos com esse tipo de feedback: conexões 

de duas vias que fomentam a aprendizagem em um nível mais elevado.   

 

Deborah Gordon (2003) se utilizou da hipótese dos padrões comportamentais para 

explicar a complexidade de um formigueiro. Através do reconhecimento de padrões, 

as formigas que possuem funções tais como: patrulheiras, coletoras e lixeiras, 

possuem características que emergem da reunião de comportamentos individuais que 

determinam as características coletivas de sua sociedade. Sobretudo, o sentido do 

coletivo vai muito além da soma dos comportamentos e funções que cada uma 

desempenha que culminam no todo. Existe nesse todo, a formação de padrões a partir 

da interação entre uma quantidade de entes individuais, denominadas agentes. 

 

Sistemas complexos formados por vários agentes, que juntos se organizam para 

realizar um mesmo objetivo, é característico de um sistema onde inteligência e 

aprendizado emergem num sentido de baixo para cima, sistema bottom-up.   

 

Johnson (2003), levanta cinco princípios fundamentais para a construção de um 

sistema de baixo para cima: 

1. “Mais é diferente”: é necessária uma quantidade maciça de formigas para que 

surjam médias estatísticas úteis. Uma ou duas formigas batendo uma contra a outra 

não é uma colônia. 

2. “A ignorância é útil”: a simplicidade dos componentes individuais é benéfica. Não é 

necessário que cada formiga imprima um mapa do que é do melhor interesse da 

colônia, e de fato essas ideias seriam uma desvantagem para a colônia como um todo. 

3. “Incentivar encontros aleatórios”: O autor exemplifica como as formigas usam o 

feedback ao encontrar as atividades de outras formigas para modificar seu 

comportamento.  

4. “Procure padrões nos sinais”: formigas seguem trilhas de feromônios deixados por 

outras formigas.  

5. “Preste atenção aos seus vizinhos”: Informações locais levam à padrões globais. 
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Diferentemente dos vínculos unidirecionais, a inteligência de uma colônia densamente 

interconectada deriva do feedback entre agentes que se encontram e mudam seu 

comportamento de acordo com regras preestabelecidas. Todos os sistemas 

emergentes são construídos com esse tipo de feedback: conexões de duas vias que 

fomentam a aprendizagem em um nível mais alto (JOHNSON, 2003). 

 

Não é somente dentro da estrutura de um formigueiro que o comportamento de 

interação entre agentes é notado. Outros sistemas naturais emergentes, possuem 

essas mesmas maneiras organizacionais. A exemplo, o cardume de peixes; o bando 

de queleas; o enxame de abelhas e a colônia de bactérias.  

 

 

 

 

 

Em, "A morte e a vida das grandes cidades americanas", Jacobs (2007) elucida como 

a complexidade das cidades emerge das relações não lineares de organização. 

Sobretudo, elucida o grau de complexidade que existe nas interações que emergem 

do contexto urbano.  

 

As cidades são um imenso laboratório de tentativa e erro, fracasso e sucesso, em 

termos de construção e desenho urbano. É nesse laboratório que o planejamento 

urbano deveria aprender, elaborar e testar suas teorias. Ao contrário, os especialistas 

e os professores dessa disciplina (se é que ela pode ser assim chamada) têm ignorado  

 

a. Cardume de peixes b. Bando de Queleas 

Figura 1. Exemplos de comportamentos naturais emergentes. 

Fonte. https://educalingo.com/pt/dic-en 
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o estudo do sucesso e do fracasso na vida real, não têm tido curiosidade a respeito 

das razões do sucesso inesperado e pautam-se por princípios derivados do 

comportamento e da aparência de cidades, subúrbios, sanatórios de tuberculose, 

feiras e cidades imaginárias perfeitas – qualquer coisa que não as cidades reais 

(JACOBS, 2007). 

 

Através da estreita observação do cotidiano das cidades, Jacobs (2007) compreendeu 

as paisagens planejadas como monótonas e não comprometidas com a diversidade 

estética e funcional, essencial para a vitalidade urbana. Defendeu de forma 

contundente em Morte e Vida a importância da vitalidade urbana para a qualidade de 

vida das pessoas e para a sustentabilidade das cidades. Para ela, as paisagens 

monótonas criadas pelos projetistas e planejadores prejudicavam o convívio entre as 

pessoas e enfraqueciam a economia das cidades, devido principalmente à falta de 

diversidade estética e de usos nos ambientes criados. 

 

Entre os temas emergentes do século XXI, um dos mais importantes e estratégicos 

para a promoção da qualidade de vida nas cidades segundo Andrade e Linke (2017) 

é o pedestre. O conceito de caminhabilidade – proveniente do inglês walkability – trata 

deste tema ao definir atributos, no ambiente construído, convidativos ao caminhar, tais 

como acessibilidade, conforto ambiental, atratividade de usos, permeabilidade do 

tecido urbano, entre outros. Essas características influenciam a predisposição das 

pessoas caminharem. Caminhar é a forma mais democrática de se locomover. A 

liberdade de movimento é inerente ao pedestre e seu caminhar. O pedestre executa 

sua coreografia diária se movendo com fluidez e, com isso, propicia vitalidade às 

cidades, tornando os espaços mais democráticos. No caminhar cotidiano, o pedestre 

se apropria do espaço construído e tem a percepção ampliada para os detalhes da 

paisagem (ANDRADE; LINKE, 2017). 
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Como Wilson (2000) descreve, o entendimento das cidades representa "um dos 

principais desafios científicos do nosso tempo". O comportamento humano não pode 

ser entendido ou previsto da mesma maneira que nas ciências, como no mundo físico 

ou químico. Para entender os problemas urbanos, como expansão, 

congestionamento, segregação, crime, migração e mercado imobiliário, os 

pesquisadores recentemente se concentraram em uma abordagem ascendente dos 

sistemas urbanos, pesquisando especificamente o raciocínio sobre o qual as decisões 

individuais são tomadas. Uma dessas abordagens utilizadas é a modelagem baseada 

em agentes (ABM), que permite simular as ações individuais de diversos agentes, 

medindo o comportamento e as implicações resultantes do sistema ao longo do 

tempo. Para Torrens (2000), essa abordagem de modelagem fornece um meio 

importante para o estudo e gerenciamento de sistemas urbanos afetados por 

inúmeros fatores; econômicos, sociais e ambientais, que são notoriamente difíceis de 

simular. 

 

A modelagem baseada em agentes é uma técnica de modelagem extremamente rica 

que permite lidar com sistemas complexos a partir de suas unidades constituintes e 

identificar propriedades emergentes resultantes das interações entre estas. Algumas 

situações são particularmente úteis para utilização desta técnica: quando lidamos com 

uma população heterogênea em que cada indivíduo é (potencialmente) diferente; 

quando os agentes apresentam comportamento complexo, incluindo aprendizagem e 

adaptação; quando a interação entre os agentes é complexa; quando o espaço é 

crucial e o posicionamento dos agentes não é fixo (BONABEAU, 2002). 

 

Para Batty e Torrens (2001) o desenvolvimento da maioria dos paradigmas de 

modelagem e simulação geralmente envolvem vários estágios; técnicas de 

modelagem, metodologias de análise, algoritmos, fundamentação teórica, técnicas de 

otimização, métodos de validação e acreditação e a combinação deles, com o objetivo 

final de apoiar a tomada de decisão, em tempo quase real, em vários domínios da 

ciência e da engenharia. Por outro lado, a ABM ainda está nos estágios iniciais de 

desenvolvimento de técnicas de modelagem. Desta maneira, é necessário que haja  
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mais pesquisas e experimentações que elevem o desenvolvimento analítico, de 

otimização e de validação deste sistema. 

 

Segundo Chadwick (1971), nos últimos 50 anos, o planejamento urbano evoluiu 

drasticamente de uma tradição de processo linear de cima para baixo para uma 

abordagem mais inclusiva, segundo a qual as cidades são consideradas como 

sistemas de partes interconectadas. Essa evolução segundo ele, coincide com a 

transformação das cidades modernas em organismos cada vez mais complexos em 

que os fluxos sociais, materiais e de informação crescem exponencialmente. No 

entanto, embora nossa compreensão sobre as cidades tenha expandido ao longo do 

século, incorporando ideias e teorias de gama variada de assuntos, como economia, 

geografia, história, filosofia, matemática e, mais recentemente, ciência da 

computação, é notório que ainda existem lacunas intrínsecas sobre a aplicação deste 

tipo de entendimento para análise de políticas e tomadas de decisão. 

 

Dentro desse contexto, esta pesquisa propõe investigar como a modelagem baseada 

em agentes pode ser utilizada em microescala para o estudo sobre fenômenos da 

caminhabilidade de pedestres e de que maneira as interações entre os indivíduos 

podem levar a padrões emergentes. Longe de elevar a ABM como solução de todas 

as lacunas existentes, esta pesquisa pretende sobretudo, ir além de uma abordagem 

reducionista (ou de cima para baixo) e promover uma visão que contribua para 

discussões e estudos sobre uma abordagem bottom-up (de baixo para cima) dentro 

desses sistemas. 

 

1. OBJETIVOS  

 

Esta pesquisa tem por objetivo propor um artefato computacional que permita 

estruturar um problema de construção do espaço antevendo conjecturas sobre 

possíveis cenários urbanos à partir da computação de variáveis pré-existentes. 

 

De maneira mais específica, pretende-se:  
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 Revisar e discutir a variedade de aplicações em que modelos baseados em 

agentes foram desenvolvidos, especificamente com foco nos fenômenos 

urbanos, vinculando-o à complexidade, e como tais modelos levam a estruturas 

mais agregadas em desenvolvimento no ambiente social e físico; 

 

 Entender os efeitos das interações dos indivíduos e, por meio dessas 

interações, como as estruturas emergentes se desenvolvem, tanto no ambiente 

social quanto físico; 

 

 Alçar perspectivas, comunicar ideias e estimular discussões sobre a 

caminhabilidade em espaços urbanos a partir do reconhecimento de padrões 

em modelo baseado em agentes; 

 

 Conjecturar sobre os cenários urbanos ainda não existentes e auxiliar na 

visualização e na identificação de estratégias que auxiliem na tomada de 

decisões. 

 

2. METODOLOGIA  

 

De caráter exploratório, esta pesquisa apoia-se sobre as noções de 

complexidade para compreender mais a fundo os conceitos advindos da computação 

bioinspirada e dos comportamentos naturais emergentes, com a finalidade de 

investigar as causas, os efeitos e a validade da hipótese proposta.    

             

3. CAPÍTULOS SUPOSTOS 

3.1 CAPÍTULO um 

 

“Os simuladores podem ser comparados a 

contadores de histórias, estão mais interessados em 
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demonstrar como dinâmicas ricas podem ser geradas a 

partir de regras simples do que a tirar conclusões incertas” 

(BATTY; TORRENS, 2001). 

 

Afim de delinear a compreensão sobre complexidade, emergência e ABM, o 

primeiro capítulo de título: “DA COMPLEXIDADE, EMERGÊNCIA À MODELAGEM 

BASEADA EM AGENTES” pretende: 

 

 Trabalhar conceitos e fundamentação teórica sobre complexidade, 

emergência e modelagem baseada em agentes; 

 Revisar e discutir as aplicações em que modelos baseados em agentes 

foram desenvolvidos, especificamente com foco nos fenômenos 

urbanos. 

 

Bibliografia sugerida: 

BATTY, M.: The New Science of Cities. MIT Press, US, 2013.  

CASTLE, C. J. E. e Crooks, A. T. “Principles and Concepts of Agent-Based Modelling 

for Developing Geospatial Simulations”, Working paper, Centre for Advanced Spatial 

Analysis (UCL), London, UK, 2006. 

MACAL, C. M. e NORTH, M. J. Tutorial on Agent-Based Modelling and Simulation, in 

Kuhl, M.E., Steiger, N.M, Armstrong, F.B and Joines, J. A. (eds.), Proceedings of the 

2005 Winter Simulation Conference, 2005. 

O’SULLIVAN, D. Complexity Science and Human Geography, Transactions of the 

Institute of British Geographers, 2004. 

ROWE, P. G. Design Thinking. Cambridge: MIT Press, 1987. 
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3.2 CAPÍTULO dois 

 

“ O urbanismo contemporâneo deve seguir um 

modelo pautado nas pessoas, que levam em conta o 

comportamento social e interações em vez dos modelos 

conduzidos pela fisicalidades, como uso da terra e 

demandas de infraestrutura” (AXELROD, 1997). 

 

 

O capítulo dois de título: “DO REDUCIONISMO AO BOTTOM-UP: 

QUESTÕES SOBRE O URBANO” nasce do anseio pela compreensão dos aspectos 

que envolvem os seguintes questionamentos: 

 

 As cidades podem e devem ser interpretadas como sistemas 

adaptativos complexos? 

  O planejamento urbano deveria evoluir para uma abordagem 

mais descendente (botton-up) e descentralizada? 

  Modelos urbanos deveriam não ser mais vistos como preditivos, 

mas sim como objetos mediadores que acompanham a 

construção do conhecimento e compartilham de um ambiente 

complexo em constante mudança? 

 

Pretende-se trabalhar neste capítulo uma breve evolução do urbano dentro das 

perspectivas dos processos top-down (de cima para baixo) e bottom-up (de baixo para 

cima) e levantar conceitos e fundamentos teóricos sobre caminhabilidade. 

 

Bibliografia sugerida: 

EPSTEIN, J.M. and AXTELL, R. Growing Artificial Societies: Social Science from the 

Bottom Up, MIT Press, Cambridge, 1996. 

HILLIER, B.; HANSON, J. The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1984. 
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NETTO, V.M. The social fabric of cities: a tripartite approach to cities as systems of 

interaction. Area Development and Policy, v. 2, 2017. 

NETTO, V.M.; MEIRELLES, J. ; RIBEIRO, F. L. Cidade e interação: o papel do 

espaço urbano na organização social. URBE. REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO 

URBANA, v. 10, 2018. 

TORRENS, P.M. Simulating Sprawl: A Dynamic Entity-Based Approach to Modelling 

North American Suburban Sprawl Using Cellular Automata and Multi-Agent Systems, 

Ph.D. Thesis, University College London, 2004. 

 

XIE, Y., BATTY, M. and ZHAO, K. Simulating Emergent Urban Form: Desakota in 

China, Centre for Advanced Spatial Analysis (University College London): Working 

Paper 95, London, 2005. 

 

WEINSTOCK, Michael, ed. Architectural Design Special Issue System City: 

Infrastructure and the Space of Flows. John Wiley and Sons, 2013. 

 

 

 

3.3 CAPÍTULO três 

 

Com a finalidade de investigar as causas, os efeitos e a validade da hipótese 

proposta, escolheu-se como recorte de estudo o campus Santa Mônica da 

Universidade Federal de Uberlândia. Desta maneira, neste capítulo (ainda não 

intitulado), pretende-se traçar uma análise detalhada do campus enquanto: 

 

 

 Contexto histórico e relevância para cidade de Uberlândia e região; 

 Análise dos principais modais utilizados dentro do campus; 

 Locais potenciais (recorte) para avaliação da caminhabilidade; 
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 Levantamentos sobre fluxo de pedestres e a caminhabilidade dentro do 

recorte escolhido; 

 No recorte: identificar possíveis fragilidades e potencialidades do espaço 

público em concordância com o espaço edificado e sua relação com a 

caminhabilidade dos indivíduos; 

 Identificação e indicação do monitoramento dos fluxos. 

 

 

3.4 CAPÍTULO quatro 

 

Neste capítulo (ainda não intitulado) pretende-se: 

 

 Trabalhar a modelagem dos agentes com base no reconhecimento de 

padrões dos indivíduos identificados e devidamente delineados no 

capítulo anterior; 

 Traçar as análises sugeridas dentro da hipótese levantada. 

 

 

3.5 CAPÍTULO cinco 

 

Neste capítulo intitulado: “DAS DISCUSSÕES”, pretende-se através das 

análises estabelecidas no capítulo anterior, fomentar discussões e traçar conjecturas 

para os cenários urbanos ainda não existentes. 
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4. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2. Cronograma  

Fonte: AUTORA, 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nascida do anseio em investigar como a modelagem baseada em agentes 

pode ser utilizada em microescala para o estudo dos fenômenos de caminhabilidade 

de pedestres e de que maneira as interações entre os indivíduos podem levar a 

padrões emergentes. Esta pesquisa pretende delinear contornos que auxiliem na 

compreensão da modelagem baseada em agentes, não como um preditivo ou solução 

unidirecional de preenchimento de lacunas, mas sobretudo, busca fomentar 

discussões enriquecedores sobre as hipóteses lançadas.  
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