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Objetivos na disciplina

• Objetivo geral: Avaliar a performance de modelos de simulação baseada 
em eventos discretos em projetos de estudos de sistemas produtivos e 
logísticos para avaliação de cenários de implementação e melhoria.

• Objetivos específicos: 
• Entender a metodologia na construção de modelos operacionais de simulação de 

eventos discretos.
• Formular e aplicar redes de Petri para entendimento sistêmico em avaliação 

dinâmica de sistemas.
• Formular modelos de simulação de eventos discretos, utilizando modelagem de 

dados específica 
• Aplicar métodos de geração de número pseudoaleatórios para fins de validação 

conceitual 
• Verificar, validar e calibrar modelos de simulação implementados 

computacionalmente
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Ementa

• Introdução à simulação. Rede de Petri. Formulação de simulação de
eventos discretos. Geração de números aleatórios. Aspectos
específicos em modelagem de dados. Verificação, calibração e
validação de modelos de simulação. Estimação de performance.
Projeto de experimentos em simulação.
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Entendo seu lugar no 
mundo: A Introdução

2

3
Melhorando modelo:

Analisar dados, revisar 
conceitual e implementar 

melhorias computacionais.

4

Testando novo modelo:
Verificação e Validação de 
modelos computacionais.

5

Contruíndo um novo modelo 
do zero: dados, conceitual, 

implementação, validação e 
análise de resultados.

Aprendendo a utilizar 
modelos: calibração, análise e 

interpretação
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Antes de continuar...

• Leia todo o capítulo 1 do livro:
• Chwif & Medina. Modelagem e 

Simulação de Eventos Discretos: 
Teoria & Aplicações, 4ª edição 
revista e ampliada. Editora Elsevier.



SIMULAÇÃO -
Significado 
no dicionário

Falta de correspondência com 
a verdade, dissimulação, 
fingimento, disfarce.

Imitação do funcionamento de 
um processo por meio do 
funcionamento de outro

Teste, experiência, ensaio.



Classificação

Simulação computacional

•necessita de um computador para ser realizada

Simulação não-computacional

•NÃO necessita de um computador para ser 
realizada.



Objetivo

Simular o comportamento do sistema a 
partir do comportamento exibido pelo 
simulador.



O que simulação não é?

A simulação não é uma bola de cristal

A simulação não é um modelo matemático

A simulação não é uma ferramenta estritamente de otimização

A simulação não substitui o pensamento inteligente

A simulação não é uma técnica de último recurso

A simulação não é uma panaceia



Iteração causa-efeito e objetivo 
do sistema

A

B

C



Simulação e 
sistema 
hipotético

Normalmente pensamos em 
simular um sistema real.

Mas podemos, naturalmente, 
trabalhar com sistema hipotético 
ou fictício. 

A validação no sistema 
inexistente é mais difícil, esse 
tipo de análise é viável e comum.



Mas o que é 
um modelo?

Abstração da realidade, que se aproxima do 
verdadeiro comportamento do sistema, mas 
sempre mais simples do que o sistema real.

Modelos simbólicos, icônicos ou 
diagramáticos

Modelos matemáticos ou analíticos

Modelos de simulação



O modelo de 
simulação deve 
responder...

…o que ocorre se
…what if



Outras 
classificações 
da simulação 
computacional

Simulação Monte Carlo

Simulação de Eventos Discretos

Simulação de Sistemas Dinâmicos

Simulação de Agentes

Simulação Contínua



Metodologia



Exercícios

• Subseção 1.7 – Exercícios de revisão
• Exercício 1
• Exercício 2
• Exercício 3, somente letra a e b
• Exercício 4

• Desafio:
• A partir do fluxograma construído no exercício 3, elaborar um

programa de computador para representar o sistema. Seja
criativo! Elabore e teste algumas táticas evasivas diferentes para o
pombo. Qual foi a melhor tática?
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