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Tipos de Simulação

• Pergunta relacionada ao que se está simulando):
– O problema a ser considerado na simulação é determinístico 

(ou seja, os valores permanecem os mesmos, constante)?
• A florista vende 100 flores por dia

• Um trem chega a cada 10 minutos na estação de trem

• O farol abre para os carros a cada 3 minutos

– Ou as variáveis consideradas na simulação são 
probabilísticas, seguem uma distribuição de probabilidade?
• Em média, a florista vende 100 flores por dia, com um desvio-

padrão de 10 flores.

• A probabilidade de um acidente é de 5% na linha de trem 

• Em média, passam 30 carros no cruzamento a cada dez minutos



Tipos de Simulação
• Pergunta relacionada ao tempo (se a simulação depende ou não do 

tempo, ou ainda, se o evento que ocorre no instante A está ou não 
relacionado com o evento que ocorre em A+1.

– Simulação Estática: uma simulação (ou resultado de uma simulação), 
não tem relação com a próxima simulação; são eventos 
independentes. Exemplo: venda de flores da florista; a análise diária 
de uma venda não tem relação com a venda do próximo dia. Problema 
do vendedor de jornais (situação problema 2)

– Simulação Dinâmica: as simulações ocorrem ao longo do tempo e são 
analisadas dentro desse contexto. Exemplo: Pessoas chegando em 
uma fila; no tempo A+1 a fila será o tamanho da fila no tempo A 
somado da quantidade de pessoas que chegaram na fila, subtraído das 
pessoas que conseguiram ser atendidas. Evento ocorrido no passado 
influencia o hoje.



Tipos de Simulação – Tempo

• Quando depende da evolução do 
tempo: 
– o tempo pode ser contado em 

“instantes determinados de tempo”; 
nesse caso temos simulação baseada 
em eventos discretos (variáveis sofrem 
variações em instantes de tempo 
determinados); “Um sistema só mudará 
de estado quando ocorrer um evento. 
Se não ocorrer nenhum evento, o 
sistema permanecerá no mesmo 
estado”.

– As variáveis podem variar 
continuamente no tempo; as 
propriedades dos sistema variam com o 
tempo (xícara de chá quente esfriando);

Fonte: 
http://newtoncbraga.com.br/images/stories/artigos2
015/col0141_0002.png

Simulação de Eventos Discretos



Tipos de Simulação – Tempo

• Quando depende da evolução do 
tempo: 
– o tempo pode ser contado em 

“instantes determinados de tempo”; 
nesse caso temos simulação baseada 
em eventos discretos (variáveis sofrem 
variações em instantes de tempo 
determinados); “Um sistema só mudará 
de estado quando ocorrer um evento. 
Se não ocorrer nenhum evento, o 
sistema permanecerá no mesmo 
estado”.

– As variáveis podem variar 
continuamente no tempo; as 
propriedades dos sistema variam com o 
tempo (xícara de chá quente esfriando);

Fonte: CHWIF (1999)

Simulação Contínua



Tipos de Simulação

• Determinístico / Estocástico
– Determinístico: não possuem variáveis com 

comportamento aleatório

– Estocástico: variáveis com comportamento aleatório 
(distribuição de probabilidade)

• Estático / Dinâmico
– Estático: representam sistemas independente do tempo

– Dinâmico: depende da evolução do tempo (Evento 
Discreto / Contínuo)
• Discreto: variáveis sofrem variações em instantes de tempo 

determinados

• Contínuo: variáveis podem variar continuamente no tempo



Simulação Computacional

• Simulação Monte Carlo

• Simulação de Eventos Discretos

• Simulação de Sistemas Contínuos (Sistemas Dinâmicos)



Simulação Computacional
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Simulação Monte Carlo

• Utilização de amostragem aleatória para solução de problemas 
de natureza determinística ou estocástica, onde o tempo não é 
o parâmetro mais importante (isso acontece na simulação de 
eventos discretos)

• Também conhecida como simulação estática



Tipos de Simulação

• Determinístico / Estocástico

– Determinístico: não possuem variáveis com 
comportamento aleatório

– Estocástico: variáveis com comportamento aleatório

• Estático / Dinâmico

– Estático: representam sistemas independente do tempo

– Dinâmico: depende da evolução do tempo (Evento 
Discreto / Contínuo)

• Discreto: variáveis sofrem variações em instantes de tempo 
determinados

• Contínuo: variáveis podem variar continuamente no tempo



Situação Problema 2
Exemplo Simulação Monte Carlo

• Um vendedor de jornais deve decidir quantos jornais ele deve 
comprar do seu fornecedor para atender sua clientela de domingo. 

• Se o jornaleiro comprar mais jornais do que o número verificado de 
clientes, a sobra de jornal será vendida para um serviço de 
reciclagem de papel por R$ 1,00 a unidade. 

• Por outro lado, se o número de clientes for maior que o número de 
jornais, o jornaleiro deixa de ganhar o valor da venda, R$ 3,00 por 
cliente não atendido. Os jornais são comprados em lotes de 50 
jornais ao preço de R$ 100,00 o lote.



Situação Problema 2
Exemplo Simulação Monte Carlo

• A partir da sua experiência vendendo jornais, o jornaleiro sabe que a 
distribuição do número de clientes que aparecem em um domingo é 
discreta e pode ser representada pela seguinte tabela:

Número de Clientes Probabilidade

100 0,10

150 0,25

200 0,35

250 0,20

300 0,10

Como gerar de forma 
aleatória o número 

de clientes?



Simulação Computacional

• Simulação Monte Carlo

• Simulação de Eventos Discretos

• Simulação de Sistemas Contínuos (Sistemas Dinâmicos)



Tipos de Simulação

• Determinístico / Estocástico

– Determinístico: não possuem variáveis com 
comportamento aleatório

– Estocástico: variáveis com comportamento aleatório

• Estático / Dinâmico

– Estático: representam sistemas independente do tempo

– Dinâmico: depende da evolução do tempo (Evento 
Discreto / Contínuo)

• Discreto: variáveis sofrem variações em instantes de tempo 
determinados

• Contínuo: variáveis podem variar continuamente no tempo



Situação Problema 3

• Os tempos entre chegadas em um balcão de atendimento são mostrados na 
tabela a seguir (Tabela 1). 

• Todos os clientes formam uma fila única e são atendidos por ordem de chegada. 
• Suponha que sejam necessários exatos oito minutos para atender cada cliente. 
• Suponha que ninguém esteja sendo atendido ou esperando para ser atendido 

quando o primeiro cliente chega. 
• Para analisar o tempo médio de espera, podemos simular a chegada de 80 

clientes (ou mais) e registrar o número de clientes que têm de esperar. 
• Com essas informações, é possível analisar o desempenho do sistema.
• Com base nos resultados, que tipos de ações podem ser desenvolvidas? 



Dados – Situação Problema

Tempo entre chegadas (min.) Probabilidade

5 0,25

10 0,50

15 0,25


