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Resumo: Devido à alta dinamicidade presente em vários fenômenos sociais, pode ser extremamente difícil de realizar 

investigações científicas em ciências sociais. Isto é especialmente verdadeiro para aqueles fenômenos mais relevantes para as 
ciências sociais (por exemplo, migração humana ou a evolução cultural). Diversos fenômenos sociais incluem ordens superiores 
das emergências que aumentam significativamente a dificuldade de realizar uma investigação científica objetiva. Para superar tais 
restrições, os cientistas sociais têm vindo a utilizar modelagem e simulação como uma nova abordagem para levar a cabo 
investigações experimentais. A primeira estratégia para simular fenômenos sociais humanos em condições totalmente controladas 
estava aplicando modelos matemáticos e analíticos. Então, devido aos computadores se tornaram cada vez mais barato e mais 
rápido, baseado em computador modelos tomou o lugar ocupado por modelos analíticos e desde então têm sido aplicadas em 
ciências sociais. Nesta abordagem, conhecido como Simulações Sociais, os fenômenos são simuladas em um ambiente 
controlado computacional com o objetivo de reproduzir e fazer emergir a nível macro comportamentos. Mais recentemente, 
baseados em agentes de modelagem está ganhando uma crescente importância nas ciências sociais. Quando os fenômenos 
sociais humanos são simuladas com modelos baseados em agentes, ele _e chamado Sociedades Artificiais ou Simulações sociais 
Baseadas em Agentes. Hoje em dia, ABS é conhecido como o método state-of-the-art para simulações sociais. No entanto, os 
modelos aplicados em simulações agente social, muitas vezes a falta de plausibilidade quanto lógica das ciências sociais ou são 
simplificadas tornando-os incapazes de reproduzir fenômenos de ordens superiores (o que pode ser tão, ou até mais, importante 
do que o fenômeno original). Estas desvantagens podem comprometer os resultados e levar os cientistas a conclusões erradas ou 
imprecisas. Neste trabalho um novo modelo de agente multievolucionário (MEAM) concebido para simulações social é proposta. 
Na verdade, o modelo proposto é ainda mais adequado quando o fenômeno investigado a ser simulado tem ordem mais elevada 
de comportamentos dinâmicos emergentes (ie secundário fenômenos emergentes). Em MEAM, mecanismos cognitivos estão 
centrados em sua percepção em paralelo e adaptabilidade de várias camadas. Para verificar a hipótese de o modelo novo agente 
foi aplicado na simulação de diferentes fenômenos sócio-demográficas. Isso é seguido por uma análise comparativa contra 
simulações realizadas com base em um não-evolutiva modelos cognitivos e agente de modelos propostos em outras abordagens. 
Os resultados sugerem que o modelo proposto é capaz de mapear tais fenômenos secundários e os comportamentos de ordem 
superior. Além disso, o modelo proposto aqui revelou que a tarefa de modelagem pode ser alcançado com sucesso, mesmo em 
fenômenos mais complexos, devido aos princípios incorporados ao MEAM. 


