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Introdução

• Modelagem e simulação: ferramentas empregadas na análise
de sistemas complexos. 

• Passos no desenvolvimento da simulação:
– Criação de uma representação (modelo) do sistema em estudo;

– Experimentação com o modelo do sistema guiado por um conjunto
de objetivos, tais como: melhorias de projeto, análise custo-
benefício, análise de sensibilidade dos parâmetros etc.

– A experimentação produz um histórico do comportamento do 
sistema ao longo do tempo, assim como estatísticas deste
comportamento.
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http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL584886-5602,00-
ACIDENTE+COM+AVIAO+EM+AEROPORTO+DE+HONDURAS+DEIXOU+CINCO+MORTOS.html
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http://www.diariosp.com.br/diariosaopaulo/upload/noticia/Golfcapaseite1.jpg

http://www.autoviva.com/img/photos/039/volvoa_s_crash_test_laboratory_celebrates_10th__big_27339.jpg



Sistema

Avaliação com o 
Sistema Real

Avaliação com o 
Modelo do Sistema

Modelo
Físico

Modelo
Matemático

Solução
Analítica

Numérica
(Simulação)

Formas de Estudar Comportamento de um Sistema

CONCEITOS

Veja em:
http://www.scielo.br/scielo.php?s
cript=sci_arttext&pid=S1806-
11172017000200411

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172017000200411


Modelos Analíticos x Modelos de Simulação

• Diferenças entre modelos analíticos e modelos de simulação
estão na natureza de suas soluções:

– Analítico: obtenção da solução para um problema matemático por
meio de algoritmos. As soluções encontradas são usadas como
medidas de desempenho do sistema.

– Simulação: a solução é obtida por meio da execução de um programa
(modelo) que produz amostras do comportamento do sistema. As 
estatísticas obtidas destas amostras são usadas como medidas do 
desempenho do sistema.



Situação Problema 1

• O departamento de doações voluntárias faz uma coleta anual de doações de porta em 
porta. Há 3000 domicílios a serem visitados. O departamento pede que esses domicílios 
sejam patrocinadores (uma doação de R$10,00) ou patronos (uma doação de R$25,00). 
Uma análise de dados de anos anteriores indica que:

• Não há ninguém em casa em 15% dos domicílios visitados. Se não há ninguém, a casa não é 
visitada novamente e não se obtém donativo. Quando há alguém em casa, em 80% das 
vezes uma mulher atende a porta e em 20% das vezes isso feito por um homem.

• Das mulheres, 40% fazem uma contribuição: 70% são patrocinadoras e 30% são patronas.

• Dos homens, 70% fazem uma contribuição: 25% são patrocinadores e 75% são patronos.

• Qual o valor esperado do dinheiro recebido da arrecadação anual? 



Situação Problema 1 –
Fluxograma 



Situação Problema 1 – Árvore 
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Situação Problema 1
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Cálculo das probabilidades
Doação (R$) Probabilidade

Patrocinadora

70%

Contribui

40%

Mulher Patrona

60% 30%

Atende

85% Patrocinador

25%

Contribui

70%

Homem Patrono

40% 75%

Total 100%

15%
0

10

60%
0

Não contribui

30%
0

15,0%

14,3%

6,1%

30,6%

6,0%

17,9%

10,2%

25

10

25

Não contribui

Não atende



Situação Problema 1
• Modelo Analítico

– Calculo do Valor esperado para as 3000 
residências:
• multiplicação das probabilidades e 
valores de doação: R$24.046,50
• valor esperado em cada domicílio: R$8,02

• Simulação
– Distribuição do valor esperado
– Análise do impacto na solução com a mudança 

das probabilidades ou valores de doação

Como gerar a 
distribuição do 

valor doado total?



Modelos Analíticos x Modelos de Simulação

Problema de Monty Hall Veja o vídeo 
com a história 

do problema de 
Monty Hall



Em um programa de auditório, o apresentador exibe 3 portas, sabendo que atrás de 
uma delas há um prêmio enquanto as demais estão vazias.

Na 1ª etapa o participante escolhe uma porta (que ainda não é aberta). Em seguida, 
o apresentador abre uma das portas vazias dentre as outras duas que o participante 
não escolheu.

Agora, com duas portas apenas para escolher, e sabendo que o prêmio está atrás de 
uma delas, o participante tem que decidir se permanece com a porta que escolheu 
no início do jogo ou se muda para a outra porta que ainda está fechada.

Adaptado de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_de_Monty_Hall

Problema de Monty Hall

O que você faria? Trocaria ou não de porta?

http://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_de_Monty_Hall


Questão

Qual é a estratégia mais lógica? Ficar com a porta escolhida inicialmente ou 
mudar de porta? 

Com qual das duas portas ainda fechadas o participante tem mais 
probabilidades de ganhar?

Problema de Monty Hall

Adaptado de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_de_Monty_Hall

http://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_de_Monty_Hall


Resolução Analítica

Veja no vídeo Problema de Monty Hall a resolução analítica.

Problema de Monty Hall

Adaptado de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_de_Monty_Hall

https://www.youtube.com/watch?v=XNB1ou6dwHY
http://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_de_Monty_Hall


Uma das 
portas possui 

prêmio

Participante 
escolhe uma 

das portas

Apresentador 
abre uma das 
portas vazias

Participante A 
NUNCA troca 

de porta

Participante B 
SEMPRE troca 

de porta

% de vezes 
em que cada 
participante 

ganhou o 
prêmio

Variáveis aleatórias

Problema de Monty Hall
Modelo para resolução por Simulação

Nós vamos 
aprender a 
fazer isso 
depois!!


