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PMR3305 - Exercício Aula S2 

Nos exercícios desta aula você vai aprender o básico sobre modelagem utilizando o software 

ProModel. 

O primeiro exercício, para ser desenvolvido em sala de aula, serve para entender a forma / 

sequência com que um modelo é gerado no ProModel e entender a notação utilizada. Entretanto, tenha em 

mente que um experimento de simulação completo é muito mais complexo do que simplesmente utilizar um 

software de simulação. Atentem para a apostila de simulação disponível no Moodle da disciplina. Atente 

para a Figura 2.1 na página 11. O que será feito no primeiro exercício se resume a “Tradução do modelo” e 

“Verificação” (ou seja, garantir que o modelo execute sem erros). 

Já no segundo modelo, que será desenvolvido em casa, o intuito é explorar outras etapas da Figura 

2.1 da apostila de simulação. 

1. Exercício 1 

1.1. Formulação do problema 

Considere uma linha de produção que processa dois tipos de produtos básicos, A e B, para produzir 

o produto final, C. 

As chegadas de A e B seguem distribuições de Poisson com médias 5 e 10 minutos, 

respectivamente, uma peça por vez. À medida que os produtos A e B chegam à fabrica, são armazenados 

nos respectivos buffers (estoques / pulmões) de entrada. 

A linha de produção é formada por duas máquinas (M1, M2), uma bancada para a montagem do 

produto C, e uma plataforma de expedição também para os produtos C. 

O processamento de A utiliza as máquina M1 ou M2 com base nas distribuições normais com 

médias 5±1 minuto e 6±1 minutos, respectivamente. O processamento de B utiliza as máquinas M1 ou M2 

com base nas distribuições normais com médias 8±1 minuto e 10±1 minutos, respectivamente. As peças 

que saem de M1 e M2 são enviadas para dois buffers (buffer AC e buffer BC) ao lado da bancada onde é 

realizada a montagem de C. 

Para gerar o produto C, une-se duas unidades do produto A com uma unidade de B. A montagem 

de C leva 8±3 minutos, seguindo uma distribuição normal. 

Na plataforma de expedição, os produtos C são agrupados de 4 em 4 e em seguida são expedidos 

(deixam o sistema). 

Os produtos A e B são transportados pelo robô R1, que possui uma velocidade de 80 mpm (metros 

por minuto) quando vazio e 50 mpm quando carregado. O produto C é transportado pelo robô R2, que 

possui uma velocidade de 50 mpm quando vazio e 30 mpm quando carregado. O operador R3 deve operar 

as máquinas M1 e M2. O operador R4 retira os materiais dos buffers AC e BC e os leva para a bancada 

para a montagem de C. Lá ele também é responsável pela montagem de C. 
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1.2. Definição dos objetivos e planejamento geral 

O objetivo deste exercício é que vocês aprendam uma dentre várias técnicas de modelagem. No 

entanto, este não é o objetivo de nenhum projeto de simulação!! 

Neste exercício, o objetivo é construir um modelo que reproduza as principais características 

do sistema produtivo apresentado e que possa ser utilizado em futuros experimentos de simulação 

para otimização do processo de produção. 

1.3. Concepção do modelo 

Nesta etapa o projetista deve abstrair as características essenciais do problema. Analise a Figura 1 

e veja se ela contempla todos os elementos essenciais para a modelagem conforme a descrição 

apresentada no item 1.1. Caso esteja faltando alguma informação, anote-a. 
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Figura 1. Esquema de exercício 

 

1.4. Coleta de dados 

Neste exercício vocês não precisam se preocupar com a coleta de dados. Eles foram fornecidos a 

vocês. No entanto, tenha em mente que esta é uma das etapas mais difíceis de um experimento de 

simulação. Para este exercício, a coleta de dados e seu tratamento resultou em: 

 Chegada de peças do tipo A segue uma distribuição de Poisson P(5) minutos; 

 Chegada de peças do tipo B segue uma distribuição de Poisson P(10) minutos; 

 Peças do tipo A são processadas em M1 com distribuição normal N(5;1) minutos e em M2 com 

distribuição normal N(6;1) minutos; 

 Peças do tipo B são processadas em M1 com distribuição normal N(8;1) minutos e em M2 com 

distribuição normal N(10;1) minutos; 

 Montagem de peças do tipo C com distribuição normal N(8;3) minutos; 

 Robô R1 com velocidade de 80 mpm (metros por minuto) quando vazio e 50 mpm quando 

carregado; 
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 Robô R2 com velocidade de 50 mpm (metros por minuto) quando vazio e 30 mpm quando 

carregado; 

 

Nada é dito sobre as velocidades de R3 e R4. Não altere o valor adotado pelo ProModel. 

1.5. Tradução do modelo 

Neste item você deve seguir as orientações apresentadas na Apostila sobre ProModel, itens 2.1 a 

2.7! 

 

Etapa 1. Criar novo projeto 

Quando criar um novo modelo, uma das primeiras tarefas a ser feita é configurar as unidades de 

medidas que o modelo irá trabalhar. Para tanto, acesse o menu Construir >> Informação Geral. O habitual 

é trabalhar em metros por minuto conforme apresentado na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Tela com informações gerais 

 

O próximo passo é importar e ajustar um layout para auxiliar no processo de modelagem. Para tanto, 

pode-se utilizar o menu Construir >> Imagens de Fundo >> Atrás da Grade. Em seguida, pode-se 

acessar o menu Editar e realizar uma das ações: Colar WMF, Colar BMP, e Importar Gráfico. 

Para agilizar o laboratório, baixe do Moodle o arquivo “MeuPrimeiroModelo.mod”, que já possui o 

layout ajustado. Renomeie o arquivo para que contenha o nome da dupla. 

 

Etapa 2. Definir Locais 

De acordo com a descrição inicial do caso são identificados os seguintes Locais: 
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Local Quantidade Capacidade Descrição
1
 

Chegada_A 1 Inf Buffer de entrada do produto A 

Chegada_B 1 Inf Buffer de entrada do produto B 

M1 1 1 Máquina M1 

M2 1 1 Máquina M2 

Buffer_AC 1 Inf Buffer do produto A para montar o produto C 

Buffer_BC 1 Inf Buffer do produto B para montar o produto C 

Bancada_C 1 1 Bancada onde o produto C é montado 

Saida_C 1 4 Plataforma de expedição do produto C 

 

Nesta tabela podem ser evidenciadas algumas práticas de modelagem utilizadas quando não se 

conhece a fundo o sistema: 

 Uso de capacidade infinita para buffers de tal forma que a produção não seja afetada por falta de 

espaço para armazenamento temporário – pode ser que o objetivo do experimento de simulação 

seja exatamente definir o tamanho destes buffers ou a quantidade de máquinas para balancear a 

produção; 

 Na saída é necessário que exista espaço para receber 4 peças, para depois agrupá-las e realizar a 

expedição. 

 

A Figura 3 apresenta a modelagem no ProModel dos Locais. Para gerenciar os Locais do modelo, 

clique no menu Construir >> Locais. 

 

Etapa 3. Definir Entidades 

De acordo com a descrição do estudo de caso são identificadas as seguintes Entidades (Figura 4): 

 EntA, EntB, EntC e Ent4C. 

 

Para gerenciar as Entidades do modelo, clique no menu Construir >> Entidades. 

 

Etapa 4. Definir Redes de caminhos 

Nesta etapa está uma das maiores vantagens em se trabalhar com um layout do sistema que está 

sendo modelado: todas as distâncias são as mais próximas das reais. 

De acordo com a descrição do estudo de caso são identificadas as seguintes redes de caminho 

(Figura 5), todos bidirecionais. Para gerenciar as Redes de Caminho do modelo, clique no menu Construir 

>> Redes de Caminho. 

Após criar cada Rede de Caminho, é necessário associar cada um de seus nós com o Local que 

fazem interface. Note que na tabela de Rede de Caminhos o rótulo “Interfaces...” é um botão para definir 

as interfaces entre os nós e os Locais. 

 

Rede Caminhos Locais que interliga 

Red1 6 Chegada_A, Chegada_B, M1, M2, buffer_AC e BC 

Red2 1 M1 e M2 

Red3 2 buffer_AC, buffer_BC e Bancada_C 

Red4 1 Bancada_C e Saida_C 

 

                                                      
1
 Você não precisa preencher a coluna de descrição no ProModel; ela foi preenchida aqui para você lembrar 

do que se trata 
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Figura 3. Modelagem dos locais. 

 

Etapa 5. Definir Recursos 

De acordo com a descrição do estudo de caso são identificados os seguintes Recursos (Figura 6). 

Para gerenciar os Recursos do modelo, clique no menu Construir >> Recursos. Para associar uma rede e 

ajustar a velocidade, clique na coluna “Especificações”. 

 

Recurso Rede associada Velocidades 

Rec1 Red1 80 e 50 mpm (vazio e carregado) 

Rec2 Red4 50 e 30 mpm (vazio e carregado) 

Rec3 Red2 Deixar o padrão do ProModel 

Rec4 Red3 Deixar o padrão do ProModel 

 

Etapa 6. Definir Processos 

De acordo com a descrição do estudo de caso são identificados os seguintes Processos (Figura 7). 

Para gerenciar os Processos do modelo, clique no menu Construir >> Processos. 
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Figura 4. Definição das entidades. 

 

 

Figura 5. Modelagem das Redes de Caminhos. 

 

Atenção! 

Este caminho só está verde 
pois corresponde à linha 
selecionada. Ele pertence à 
Red1 e não à Red3 
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Figura 6. Modelagem dos Recursos. 

 

 

Figura 7. Modelagem dos Processos. 
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Entidade Local Operação 

EntA Chegada_A  
 

Bloco Saída Destino Regra
2
 Lógica de movimentação 

1 EntA M1 0.5 1 Move with Rec1 then free 

 EntA M2 0.5 Move with Rec1 then free 
 

Entidade Local Operação 

EntB Chegada_B If rand(1) > 0.5 Then 
 Route 2 
Else 
 Route 1 

 

Bloco
3
 Saída Destino Regra Lógica de movimentação 

1 EntB M1 FIRST 1 Move with Rec1 then free 

2 EntB M2 FIRST 1 Move with Rec1 then free 
 

Entidade Local Operação 

EntA M1 Use Rec3 for N(5,1) 
 

Bloco Saída Destino Regra Lógica de movimentação 

1 EntA Buffer_AC FIRST 1 Move with Rec1 then free 
 

Entidade Local Operação 

EntB M1 Use Rec3 for N(8,1) 
 

Bloco Saída Destino Regra Lógica de movimentação 

1 EntB Buffer_BC FIRST 1 Move with Rec1 then free 
 

Entidade Local Operação 

EntB M2 Use Rec3 for N(10,1) 
 

Bloco Saída Destino Regra Lógica de movimentação 

1 EntB Buffer_BC FIRST 1 Move with Rec1 then free 
 

Entidade Local Operação 

EntA M2 Use Rec3 for N(6,1) 
 

Bloco Saída Destino Regra Lógica de movimentação 

1 EntA Buffer_AC FIRST 1 Move with Rec1 then free 
 

Entidade Local Operação 

EntA Buffer_AC  
 

Bloco Saída Destino Regra
4
 Lógica de movimentação 

1 EntA Bancada_C Join 1 Move with Rec4 then free 

 

Entidade Local Operação 

EntB Buffer_BC  
 

Bloco Saída Destino Regra Lógica de movimentação 

1 EntB Bancada_C FIRST 1 Move with Rec4 then free 
 

Entidade Local Operação 

EntB Bancada_C Join 2 EntA 
Use Rec4 For N(8,3) 

 

Bloco Saída Destino Regra Lógica de movimentação 

                                                      
2
 Trata-se de uma regra de probabilidade 

3
 Para criar um novo bloco, abra a janela de regras e marque “Começar novo bloco” 

4
 A regra "Join 1" corresponde "Se Join requerido". 
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1 EntC Saida_C FIRST 1 Move with Rec2 then free 
 

Entidade Local Operação 

EntC Saida_C Combine 4 as Ent4C 
 

Bloco Saída Destino
5
 Regra Lógica de movimentação 

1 Ent4C EXIT FIRST 1  
 

Entidade Local Operação 

Ent4C Saida_C  
 

Bloco Saída Destino Regra Lógica de movimentação 

1 Ent4C EXIT FIRST 1  

 

Etapa 7. Definir Chegadas 

De acordo com a descrição do caso de uso são identificadas as seguintes Chegadas (Figura 8). Para 

gerenciar as Chegadas do modelo, clique no menu Construir >> Chegadas. 

 

Entidade Local Quantidade Primeira vez Ocorrências Frequência 

EntA Chegada_A 1 0 INF P(5) 

EntB Chegada_B 1 0 INF P(10) 

 

 

Figura 8. Chegadas. 

1.6. Verificação 

Este é um processo interativo. Raramente o modelo será executado sem apresentar algum erro. Ao 

executar o modelo, se se deparar com algum erro, leia a mensagem e tente compreendê-la. Ela dá indícios 

                                                      
5
 Este bloco propositalmente destacado em vermelho não surtirá efeito algum no código pois as entidades 

EntC serão agrupadas no local Saida_C. De fato não haverá transporte. Apenas o próximo bloco, referente 
à Ent4C é que surtirá efeito. 
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do local que tem que ser corrigido. Se não conseguir entender o que está acontecendo, chame o professor 

e aguarde que ele leia a mensagem de erro. 

Para configurar a simulação, acesse o menu Simulação >> Opções (Figura 9). Para este exercício 

basta definir o tempo de simulação como 40h (ou seja, uma semana de trabalho). Atenção, pois a Figura 9 

está exemplificando com 20h de simulação. Vocês devem simular para 40h! 

No entanto, não perca a oportunidade de explorar as possíveis configurações para um experimento 

de simulação. 

 

 

Figura 9. Opções de simulação. 

 

1.7. Validação 

Como se trata de um problema fictício, não se tem acesso ao problema real para confrontar se as 

saídas obtidas na simulação são compatíveis com a produção do sistema real. Desta forma, se conseguir 

executar a simulação sem erros, o modelo será dado como validado. 

Aproveite agora para analisar os dados de saída e entender quão uteis elas são para auxiliar na 

tomada de decisão. 

 

1.8. Relatórios 

Analise os resultados obtidos explorando o Output Viewer. Note que existem muitas informações 

além da tela que é apresentada para o usuário. Pode-se consultar o significado de cada um dos relatórios 

na apostila de ProModel, item 5. 
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Monte um relatório informando sua turma, nome dos membros da equipe e responda: 

 Se o objetivo for maximizar o uso dos recursos, quais indicadores devem ser observados? 

 Se o objetivo for maximizar a produção, que indicadores devem ser observados? 

 Se o objetivo for minimizar material em processo, que indicadores devem ser observados? 

 

Ainda, neste mesmo relatório deve constar as resposta para o item 2.11. 
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2. Exercício 2 (para casa) 

2.1. Formulação do problema 

A formulação do problema é basicamente a mesma apresentada no item 1.1. A diferença está na 

variação do número de recursos utilizados na produção: 

 Quantidade de bancadas para montagem de C (1 a 3) 

 Quantidade de recursos R3 (1 a 2) 

 Quantidade de recursos R4 (1 a 3) 

 

Apenas estas combinações resultarão em 18 cenários diferentes!!! 

 

2.2. Definição dos objetivos e planejamento geral 

Minimizar o tempo médio de sistema de C testando as 18 possíveis combinações de número de 

bancadas para montagem de C, recursos R3 e recursos R4. 

 

2.3. Concepção do modelo 

Não muda com relação ao exercício 1. 

2.4. Coleta de dados 

Não muda com relação ao exercício 1. 

2.5. Tradução do modelo 

Etapa 1. Definir Macros 

Acessar o menu de macros (Construir >> Macros) 

 

Nome Texto Opções 

numBancadasC 1 Intervalo numérico de 1 a 3 

numRecursosR3 1 Intervalo numérico de 1 a 2 

numRecursosR4 1 Intervalo numérico de 1 a 3 

 

Etapa 2. Redefinir Recursos 

Acessar o menu de recursos (Construir >> Recursos) 

a) Para Rec3, substituir o número de unidades por numRecursosR3 

b) Para Rec4, substituir o número de unidades por numRecursosR4 

 

Etapa 3. Redefinir Locais 

Acessar o menu de locais (Construir >> Locais) 

a) Para o local Bancada_C, definir 3 unidades 

b) Para as unidades Bancada_C.2 e Bancada_C.3, definir “Paradas...” como “Chamada...”; no campo nome, 

atribuir “UnidadeC2” e “UnidadeC3” para as Bancada_C.2 e Bancada_C.3, respectivamente 
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Etapa 4. Definir Subrotina 

Acessar o menu de subrotina (Construir >> Subrotinas) 

a) Criar a subrotina “LocaisBancadaC” 

b) Definir “Tipo” e “Parâmetros...” como “Nenhuma” 

c) Em “Lógica...” utilizar: 

If (numBancadasC = 1) Then { 

  Down UnidadeC2 

  Down UnidadeC3 

} 

Else If (numBancadasC = 2) Then { 

  Down UnidadeC3 

} 

De acordo com o número de bancadas informado no cenário o ProModel irá desativas as bancadas 

excedentes. 

 

Etapa 5. Definir lógica de inicialização 

Acessar o menu de informações gerais (Construir >> Informação Geral) 

a) Selecionar “Lógica de inicialização...” 

b) Utilizar a expressão “Activate LocaisBancadaC” 

 

2.6. Verificação 

Novamente, este é um processo interativo. Ao executar o modelo, se se deparar com algum erro, 

leia a mensagem e tente compreendê-la. Ela dá indícios do local que tem que ser corrigido. Se não 

conseguir entender o que está acontecendo, envie uma mensagem para o professor com a descrição do 

erro e uma cópia do modelo (arquivo MOD). 

 

2.7. Validação 

Neste exercício não faz sentido a etapa de validação, pois o modelo não está sendo confrontado 

com o sistema real, por exemplo. 

 

2.8. Projeto do experimento 

Definir os cenários de simulação (Simulação >> Gerenciador de cenários). Na Figura 10 é 

apresentado um exemplo de como os cenários são definidos. O nome de cada coluna pode ser alterado 

conforme o gosto do usuário. Neste exemplo foi adotado “C” para “Cenário”, seguido pela quantidade de 

cada item, ou seja, número de bancadas C (“numBancadasC”), número de recursos do tipo R3 

(“numRecursosR3”) e número de recursos R4 (“numRecursosR4”). 
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Figura 10. Exemplo de como os cenários são definidos. 

 

Em seguida deve-se determinar o número de replicações que devem ser simuladas para cada 

cenário. Veja novamente a Figura 9. Procure “Número de Replicações”, que por padrão vem preenchido 

com “1”, e altere para “10”. Não existe uma boa explicação para o valor “10”, mas ele é adotado em 

experimentos de simulação como um “bom chute inicial”. 

 

2.9. Execução do modelo e análise 

Antes de executar os cenários, pode ser que você queira desabilitar a animação (Figura 9) para 

poder executar as simulações rapidamente. 

Execute os cenários indo ao menu Simulação >> Executar cenários. 

Ao final da simulação, visualize os dados no Output Viewer. Selecione Exportar >> Sumário de 

Dados (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Exportando os dados para o Excel via “Sumário de Dados”. 
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Selecione os dados a serem exportados (Figura 12). Em “Cenários”, selecione “Replicações: 

<Tudo>”. Em “Tabela”, marque apenas “Sumário de Entidades”. 

 

 

Figura 12. Seleção dos dados a serem exportados. 

 

Será gerado um arquivo Excel contendo como dados: 

 Cenário (será necessário) 

 Replicação (será necessário) 

 Período (desconsidere) 

 Nome (será necessário) 

 Total de Saídas (será necessário) 

 Quantidade Atual no Sistema (desconsidere) 

 Tempo Médio no Sistema (Min) (será necessário) 

 Tempo Médio em Lógica de Movimento (Min) (desconsidere) 

 Tempo Médio Aguardando (Min) (desconsidere) 

 Tempo Médio em Operação (Min) (desconsidere) 

 Tempo Médio Bloqueado (Min) (desconsidere) 

 

Além de manter apenas as informações sinalizadas como “necessárias”, mantenha apenas 

informações referentes à Entidade C. As demais podem ser descartadas. 

Transporte os seus dados para o arquivo “MeuPrimeiroModelo-10Replicacoes.xlsx”. Ele foi 

preparado para fazer a análise dos dados. 
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Nele é feita uma análise de precisão relativa. É uma forma de determinar o critério de parada. Neste 

caso, determinar o número mínimo de replicações necessárias para analisar / comparar todos os cenários 

utilizando ferramentas estatísticas (neste caso Análise de Variância - ANOVA). 

 

t = distribuição t-student para 1-α/2 e n-1 graus de liberdade 

S = desvio padrão das execuções 

n = número de observações na amostra 

  = média das execuções da amostra 

 

Para este exemplo será adotado 10% de precisão relativa. Reorganizando a equação anterior é 

possível determinar o número de replicações necessárias. 

 

 

2.10. Nova execução 

Com o valor máximo de replicações obtido, volte ao ProModel, Figura 9, e altere o “Número de 

Replicações”. Novamente vá em Simulação >> Executar cenários. Repita o procedimento apresentado no 

item 2.9. 

Nesta etapa deve ser feito algo similar ao arquivo “MeuPrimeiroModelo-10Replicacoes.xlsx”. Monte 

uma tabela similar a “1) Para cada cenário, calcular média e desvio padrão das 10 replicações”, só que 

neste caso para o novo número de replicações. Novamente, obtenha a média e o desvio padrão das 

amostras. 

Não é necessário executar o item “2) Verificar se a precisão relativa (PR) obtida é menor ou igual a 

10%”. Caso realize, será apenas para comprovar que o PR obtido é menor ou igual a 10%. 

Ordene os cenários obtidos (colunas) daquele que apresenta a menor média (à esquerda) para 

aquele que apresenta a maior média (à direita). 

Para realizar a Análise de Variância – ANOVA – é necessário habilitar este suplemento do Excel. 

Acesse “Opções do Excel”, “Suplementos”, e selecione “Suplementos do Excel”. Será apresentada uma 

janela como da Figura 13. Marque “Ferramentas de Análise”. Elas serão habilitadas no menu “Dados” 

(Figura 14). Selecione “ANOVA: fator único”. Conforme a Figura 15, selecione o seu intervalo de entrada, ou 

seja, as 18 colunas referentes aos cenários simulados. Marque “Rótulos na primeira linha” e, como opção 

de saída, por exemplo, selecione “Nova planilha”. Na Figura 16 é apresentado um exemplo de saída. Nela 

foram destacadas duas informações: F e F crítico. Quando F é maior do que o F crítico, ao menos uma das 
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amostras (ao menos um cenário) não pertence ao conjunto das amostras. Neste caso ele deve ser retirado 

da análise e a análise de variância deve ser refeita. 

 

Figura 13. Suplementos do Excel. 

 

 

Figura 14. Ferramentas de análise de dados. 

 

 

Figura 15. Seleção dos dados para análise de variância. 
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Figura 16. Exemplo de execução da análise de variância com 18 cenários. 

 

Neste momento é que se torna relevante ter os cenários ordenados pelas médias, da menor para a 

maior. Se a ANOVA com 18 cenários não passou no teste, faz-se com 17 (do 1 ao 17 e do 2 ao 18). Se não 

passar com 17, faz-se com 16 (1 ao 16, 2 ao 17, 3 ao 18), e assim, sucessivamente, até o pior caso que 

seria fazer 2 a 2 (1 ao 2, 2 ao 3, 3 ao 4, etc.). 

A Figura 17 ilustra um exemplo onde 9 cenários passam no teste F, ou seja, o F calculado é menor 

ou igual ao F crítico. Neste caso, a ANOVA sinaliza que não é possível distinguir de qual das 9 amostras os 

dados vieram. Logo, são consideradas equivalentes. Neste caso, a escolha seria a combinação de 

equipamentos (bancadas para montagem de C, recursos R3 e recursos R4) que requer menor investimento 

para a empresa. 

 

2.11. Relatório 

Complete o relatório iniciado no item 1.8 respondendo as seguintes perguntas: 

 Qual o resultado final obtido para este exercício? Quais são os cenários equivalentes? Dentre os 

equivalentes, em qual a empresa deve investir? 

 Neste exercício o objetivo foi minimizar o tempo de sistemas das entidades C. Que estratégia poderia 

ser adotada se fossem definidos objetivos múltiplos, como por exemplo, além de minimizar o tempo de 

sistema para C, maximizar o uso do recurso R3? 

 

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

C111 37 24583,50 664,42 581,91

C112 37 24556,62 663,69 585,93

C113 37 24597,62 664,80 683,96

C121 37 5958,82 161,05 984,49

C122 37 5576,55 150,72 801,95

C123 37 5613,48 151,72 881,01

C211 37 24583,50 664,42 581,91

C212 37 24556,62 663,69 585,93

C213 37 24597,62 664,80 683,96

C221 37 5958,82 161,05 984,49

C222 37 5576,55 150,72 801,95

C223 37 5613,48 151,72 881,01

C311 37 24583,50 664,42 581,91

C312 37 24556,62 663,69 585,93

C313 37 24597,62 664,80 683,96

C321 37 5958,82 161,05 984,49

C322 37 5576,55 150,72 801,95

C323 37 5613,48 151,72 881,01

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 43281632,94 17 2545978,408 3380,185488 0 1,638553

Dentro dos grupos 488077,9514 648 753,2067152

Total 43769710,89 665
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Figura 17. Exemplo de execução da análise de variância com 9 cenários. 

 

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

C121 37 5958,82 161,05 984,49

C122 37 5576,55 150,72 801,95

C123 37 5613,48 151,72 881,01

C221 37 5958,82 161,05 984,49

C222 37 5576,55 150,72 801,95

C223 37 5613,48 151,72 881,01

C321 37 5958,82 161,05 984,49

C322 37 5576,55 150,72 801,95

C323 37 5613,48 151,72 881,01

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos7209,716 8 901,2144 1,013571 0,425445 1,96702

Dentro dos grupos288083,9 324 889,1479

Total 295293,6 332


