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RESUMO
A proposta do trabalho é criar um modelo de simulação híbrida capaz de representar um
sistema logístico. Partindo de uma investigação bibliográfica conceitual das
metodologias de simulação de eventos discretos e da metodologia de simulação
contínua (System Dynamics) capaz de revelar suas características principais e seus
potenciais de aplicabilidade, é possível delinear as possibilidades de contribuição de
ambas as metodologias para o desenvolvimento de modelos híbridos (metodologias
discreta + contínua) de simulação. O modelo híbrido é desenvolvido sob a plataforma
AnyLogic, e a integração adequada de ambas as metodologias no modelo criado é capaz
de expandir o espectro de compreensão do sistema, com a possibilidade de integração
de aspectos físicos e dimensionais a aspectos políticos e comportamentais do sistema
em estudo, apresentando-se como ferramenta poderosa para sobrevivência às exigentes
demandas concorrenciais.
Palavras Chave: simulação híbrida, eventos discretos, simulação contínua, sistemas
logísticos.
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ABSTRACT
This study aims at creating a hybrid simulation model able to properly represent a
logistics system. Departing from a conceptual literature review about the discrete-event
and the continuous (System Dynamics) simulation methodologies able to reveals its
main features and potential of applicability, it is possible to define the possibilities of
developing hybrid (discrete + continuous) simulation models. The proper integration of
both methodologies in a hybrid model allows the expansion of the comprehension
spectrum of the system, with the possibility of integrating the physical and dimensional
aspects to political and behavior patterns, revealing the hybrid methodology as a
powerful tool to succeed in the highly demanding business world.
Key Words: hybrid simulation, discrete events, continuous simulation, logistic systems.
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INTRODUÇÃO

O cenário globalizado e concorrencial em que vivemos nos impõe o conhecimento e a
prática de vários saberes, em uma busca constante pela extração de suas melhores
qualidades. Só assim é possível sobreviver às demandas gerenciais e de concorrência da
sociedade moderna. Portanto, incita-se a demanda pela criação de elementos híbridos qualidade de tudo o que resulta de elementos de natureza distinta, nos mais diversos
campos organizacionais - de carros (movidos a álcool e gasolina) a pó de café (que
combinam qualidades de diferentes tipos de grão). O objetivo de um elemento híbrido é
fornecer ao seu usuário (consumidor, programador, etc.) a possibilidade de extração das
melhores (ou mais interessantes) características de cada um dos elementos sendo
combinados.
No campo da simulação computacional, o termo “simulação híbrida” refere-se à
combinação entre as metodologias de simulação discreta e a simulação contínua,
representadas, no presente trabalho, pelos seus principais paradigmas: a Simulação de
Eventos Discretos (SED) e a System Dynamics (SD) (ou Dinâmica de Sistemas), cujo
objetivo é o estabelecimento de uma metodologia capaz de construir modelos de
simulação com níveis elevados de confiança, representando seus elementos através da
metodologia mais adequada, de acordo com suas características particulares.
É comum na comunidade científica a afirmação da potencialidade de ambas as
metodologias (SED e SD) em complementarem-se, oferecendo as ferramentas
necessárias para a construção de novos paradigmas de simulação, preenchendo os
requerimentos dos modernos, integrados e demandantes sistemas corporativos.
Contudo, são escassos os passos dados a essa direção.
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1.1

Objetivos

O objetivo do trabalho é realizar, em um primeiro momento, um estudo envolvendo as
características fundamentais e potencialidades de aplicação das metodologias de
simulação discreta (SED) e contínua (SD) através de uma revisão bibliográfica. A partir
das observações e conclusões desse levantamento, é possível configurar as
características gerais da aplicabilidade de cada metodologia na construção de um
modelo híbrido de simulação, integrando ambas as metodologias. Por fim, a construção
de um modelo de um sistema logístico complexo através da metodologia de simulação
híbrida, seguindo as conclusões e recomendações do estudo realizado, coloca à prova
um exemplo de sua aplicabilidade e revela o objetivo final do trabalho, que é a
avaliação e impulsão da metodologia de simulação híbrida aplicada a sistemas
logísticos.
1.2

Delineamento dos Capítulos

O Capítulo 2 do trabalho apresenta uma revisão bibliográfica dos conceitos básicos
envolvidos na elaboração do trabalho, dando ênfase às definições e caracterizações das
metodologias de simulação discreta (SED) e contínua (SD), realizando uma comparação
entre as características e aplicação de ambas.
No Capítulo 3, a partir das conclusões propostas no Capítulo 2, é apresentada a proposta
da metodologia de simulação híbrida, combinando a simulação discreta e a contínua. A
partir de um levantamento de sua aplicação na bibliografia, são analisadas as
possibilidades de contribuição de cada metodologia e é delineado o campo de atuação
da metodologia híbrida.
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O mecanismo e a dinâmica da modelagem híbrida são o tema do Capítulo 4, que
apresenta também o software de simulação AnyLogic, que será utilizado na etapa
posterior do trabalho.
Todas as considerações e conclusões apresentadas no trabalho são utilizadas para a
construção e análise de um modelo híbrido de um sistema logístico complexo, proposto
no Capítulo 5.
Por fim, o Capítulo 6 reúne as conclusões e recomendações finais do trabalho.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1

Conceitos Básicos

O primeiro passo na elaboração do trabalho é compreender os significados dos termos
protagonistas do seu escopo: “Sistemas Logísticos” e “Simulação”. Através de uma
revisão bibliográfica e apresentação dos principais conceitos ligados a ambos os termos,
busca-se promover uma compreensão que permita o desenvolvimento adequado do
trabalho.
2.1.1 Sistemas Logísticos
Essa revisão bibliográfica tem como objetivo apresentar a definição de Sistemas
Logísticos sob a ótica da metodologia científica, abordando todos os enfoques possíveis
(econômico, administrativo, operacional, institucional, etc.). Novaes (1989) apresenta
um quadro (Figura 1) tratando a definição de sistemas logísticos considerando seus
limites dentro de uma companhia.
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• Manutenção

•
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•
•
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•
•
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Coordenação Distribuição

•
•
•
•

• Manutenção Frota
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Administração Pessoa

Institucional

Transporte

Figura 1 – Limites de um sistema logístico dentro de uma companhia (adaptado de Novaes, 1989)
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O quadro da Figura 1 revela a natureza multidisciplinar da operação de um sistema
logístico com a apresentação dos seus setores típicos de operação, que permeiam todos
(ou quase todos) os setores de uma companhia. Logo, sistemas logísticos podem ser
definidos como multidimensionais (Abbas e Bell, 1994) na medida em que são
multifacetados,

multisetoriais,

multiproblemáticos,

multipropósitos,

multiorganizacionais, etc.
Abbas e Bell (1994) definem um sistema logístico como uma coleção de componentes
integrados a uma entidade complexa. Ressaltam também a necessidade de uma
abordagem sistêmica para sua compreensão, que corresponde ao reconhecimento e
consideração de sua estrutura complexa e não de seus componentes individualmente.
O objetivo final do planejamento de um sistema logístico é, usualmente, a obtenção de
soluções econômicas, no sentido amplo da palavra (Novaes, 1989): não apenas sob a
ótica financeira, mas também sob os aspectos práticos, gerenciais, lógicos, etc. Ressaltase entretanto, que os problemas a serem superados para a obtenção da esperada “ampla
solução econômica” encontram-se, normalmente, enraizados em uma complexa relação
de elementos e fatores internos e externos, operacionais e gerenciais, técnicos e práticos.
Tais fatores são comumente concorrenciais. Por exemplo, ações que caminham em
direção a soluções operacionais internas econômicas podem criar dificuldades
gerenciais externas, prejudicando a amplitude econômica da solução obtida.
Assim, é preciso, no planejamento de sistemas logísticos, prover-se de ferramentas que
permitam explorar e compreender as dinâmicas interações entre seus elementos. Ainda,
no cenário atual, os sistemas logísticos são obrigados a operar de forma eficaz para
garantir a continuidade de suas atividades, o que obriga a busca constante de ganhos e
vantagens em seus relacionamentos. Essa capacidade passa pela necessidade de
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compreensão do relacionamento entre os elementos que compõem um sistema logístico,
tornando a aplicação de uma abordagem holística essencial. Uma abordagem holística
pode ser definida como uma metodologia de compreensão e solução de problemas, que
envolve dois passos principais (Abbas, 1990):
1. Estruturação racional e lógica do conhecimento qualitativo e quantitativo
existente sobre o sistema, usualmente sob a forma de um modelo;
2. O desenvolvimento de técnicas analíticas através das quais o problema pode ser
adequadamente analisado e resolvido.
Para o estudo, avaliação e dimensionamento de sistemas logísticos, os principais
requerimentos são:
 os vários elementos da composição de sistemas logísticos demandam uma
abordagem coordenada para a avaliação e solução do problema;
 modelos de planejamento (ou simulação) podem gerar conhecimentos e ajudar
no processo de compreensão do relacionamento dos elementos do sistema;
 o planejamento de sistemas logísticos é, simultaneamente, uma tarefa de longo
prazo - sujeita a risco e incertezas, e uma tarefa de curto prazo – sujeita a
aleatoriedades;
2.1.2 Simulação
Compreender o real significado do termo “simulação” não é tarefa das mais simples. De
origem latina, o vocábulo simulationis foi originalmente aplicado como sinônimo de
semelhança, similaridade. Houaiss (2009) define simulação como:
 falta de correspondência com a verdade; fingimento, disfarce, dissimulação;
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 imitação do funcionamento de um processo por meio do funcionamento de
outro;
 teste, experiência ou ensaio em que se empregam modelos para simular.
No contexto acadêmico e profissional, a terminologia simulação refere-se a uma vasta
coleção de métodos e aplicações destinadas a imitar o comportamento de sistemas reais
(Kelton et al, 1998). Pioneiro no desenvolvimento da simulação computacional,
Schriber (1974) propõe que “simulação implica na modelagem de um processo ou um
sistema, de tal maneira que é capaz de reproduzir as respostas que seriam emitidas pelo
sistema real através de uma sucessão de eventos durante um determinado período de
tempo”.
Harrel et al. (2004) definem simulação como um processo de experimentação através de
um modelo de um sistema real, cujo objetivo é determinar o comportamento desse
sistema quando submetido a mudanças em sua estrutura ou no ambiente que o cerca.
Pode-se afirmar que simulação é a concatenação de dois processos: 1) a construção de
um modelo representando um sistema; e 2) sua posterior experimentação objetivando a
observação e compreensão do comportamento do sistema em estudo.
De fato, simulação é um conceito bastante abrangente, com possibilidade de aplicação
em numerosas indústrias e áreas de expertise, desde atividades corriqueiras do dia-a-dia
(ex: o processo de atendimento em um terminal bancário) a situações de elevada
complexidade (ex: o estabelecimento de políticas macroeconômicas para compreensão
da evolução dos indicadores econômicos de uma nação).
Entretanto, foi apenas durante as últimas duas décadas que a técnica de simulação
tornou-se de fato acessível ao público em geral, seguindo a crescente evolução da
ciência da computação. Atualmente, portanto, simulação é sinônimo de simulação
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computacional, um fenômeno absolutamente compreensível em um mundo onde a
complexidade dos problemas e situações diárias cresce rapidamente associada à
escassez de todos os tipos de recursos, à crescente sofisticação da indústria
computacional e avanços no poder de processamento, flexibilidade e facilidade de uso
dos softwares de simulação. É natural o deslocamento para arena da eficiência e da
prontidão, onde atua a simulação computacional (Brito, 2008).
Ainda, o trabalho de Chwif e Medina (2007) define simulação através do caminho
inverso, clarificando o que simulação não é:
 bola de cristal: a simulação não é capaz de predizer o futuro, mas prever, dentro
de um intervalo de confiança, qual será o comportamento do sistema;
 um modelo matemático: simulação não corresponde a um conjunto de
expressões analítico-matemáticas cujas saídas representam o comportamento do
sistema;
 estritamente uma ferramenta de otimização: simulação é uma ferramenta de
análise de cenários que pode ser combinada a outras ferramentas de otimização;
 substituta do pensamento lógico/inteligente: a simulação não é capaz de
substituir o raciocínio humano no processo de tomada de decisão;
 uma panacéia para resolver todos os problemas encontrados: a técnica de
simulação funciona eficientemente para uma classe específica de problemas;
2.1.2.1 Objetivo da Simulação: Prever ou Aprender?
A completa definição de simulação deve passar pelo mérito de sua utilização. A
caracterização da ferramenta de simulação como a concatenação dos processos de
construção de um modelo representando um sistema e sua posterior experimentação
objetivando a observação e compreensão do comportamento do sistema em estudo já
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carrega, intrinsecamente, o maior objetivo da aplicação da técnica de simulação:
permitir ao observador a realização de análise “e se” com o sistema. “E se” é a melhor
afirmação para ilustrar o propósito da simulação. Freitas (2001) enfatiza o potencial da
análise “e se” ao afirmar que o observador em posse de um modelo de simulação é
capaz de supor qualquer situação que julgar conveniente, sendo ela possível ou não, e
analisar as respostas do sistema sob tais circunstâncias. Perguntar “e se” não significa
nada mais do que explorar o modelo, desafiar seus parâmetros e observar qual é o
impacto da proposição de mudanças sob o sistema.
Desse ponto, Brito (2008) lista a principais funções da técnica de simulação:
 analisar um sistema antes da sua implementação;
 aprimorar a desempenho de um sistema já em operação;
 compreender melhor o comportamento do sistema;
 comparar respostas das análises hipotéticas (“e se”) conduzidas.
E as principais razões para sua utilização são enumeradas por Freitas (2001):
 o sistema em estudo não existe - a simulação é uma técnica de planejamento
futuro;
 experimentar com o sistema real é muito difícil ou custoso – a simulação serve
como um dublê para o estudo do sistema, evitando despesas desnecessárias com
paradas e/ou modificações no modus operandi do sistema;
 experimentar com o sistema real não é adequado ou há situações além do
controle na simulação (ex: simulação de uma evacuação de incêndio em um
prédio).
Uma desvantagem da simulação é que, se por um lado pode-se explorar uma gama
muito vasta de problemas, usualmente eles não podem ser “resolvidos”. A simulação
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não fornece ao usuário a informação sobre a solução “correta” do problema explorado.
Ao invés disso, ela oferece subsídio para a busca da alternativa que melhor se encaixa
na compreensão do usuário das necessidades do problema. Assim, cada usuário, através
de sua visão própria do problema, pode obter respostas particulares (e muitas vezes
diferentes) para um mesmo modelo. Essa característica é ressaltada por De Geus (1994)
em trabalho apresentado em coletânea organizada por Morecraft & Stermann (1994),
onde é levantada a discussão sobre o objetivo final da metodologia de modelagem e
simulação.
A discussão inicia-se da aparente infinita atratividade dos modelos computacionais e da
promessa de que um dia, amparados pelo crescente poder de processamento
computacional, seremos capazes de representar completa e precisamente determinado
sistema através de um modelo “perfeito”. Entretanto, é mais provável que um modelo
representando 100% um determinado sistema jamais seja construído. Até o mais
simples dos modelos apresenta um rol enorme de relacionamentos internos e externos
entre seus componentes, em processo em constante renovação e adaptação.
Tal conclusão traduz a inevitável necessidade de se trabalhar com modelos que sejam
“incompletos”. Isso é correspondente a simular determinado sistema impondo fronteiras
limitadoras. É comum que o tomador de decisão não esteja conceitualmente preparado
para reconhecer a validade de um modelo “incompleto”, o que resulta na sua
incapacidade de trabalhar sob as condições fronteiriças do modelo. Significa dizer que,
aos olhos de um tomador de decisão “despreparado”, trabalhar com um modelo
“incompleto” pode não parecer uma opção que resultará na obtenção de resultados e
análises válidas. Tal suposição não é, todavia, verdadeira. Trabalhar com um modelo
“incompleto”, que represente e relacione os elementos que sejam de fato relevantes à
compreensão e aspiração do modelador é uma necessidade. A importância do assunto é
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tal que Chwif (1999) trabalha exaustivamente na proposição de técnicas para a redução
da complexidade de modelos de simulação, ainda na sua fase de concepção, e comprova
a viabilidade de tal procedimento sem acarretamento de perdas à utilidade do modelo.
Assim, para um considerável número de tomadores de decisão, aplicar a técnica de
modelagem como um instrumento confiável de análise e previsão é uma tarefa difícil.
Mas afinal, qual deve ser o objetivo final da técnica de modelagem e simulação?
Wack (1985) apresenta o conceito de “mudança do microcosmo do tomador de
decisão”: a técnica de modelagem e simulação, levando-se em conta seus potenciais e
fraquezas, pode desempenhar um importante papel no processo de “mudança de
mentalidade” dos tomadores de decisão. Para tal, o modelo desenvolvido deve
representar fundamentalmente a compreensão do tomador de decisão do sistema
modelado, não importando o quão incompleto ou impreciso ele se torne para isso.
Construído sob a ótica do tomador de decisão, um modelo pode tornar-se um
“brinquedo”, permitindo que seus usuários possam brincar sem medo ou sem despertar
qualquer elemento de desconfiança.
A técnica de modelagem e simulação transita assim entre o objetivo final de tornar-se
um elemento de aprendizado e sua função de predição. De fato, ambos os objetivos
representam nada mais do que atingir um bom nível de compreensão do sistema real
para que se possa atuar eficientemente sobre ele.
Além disso, a técnica de modelagem e simulação deve fazer parte de um esforço maior
para a solução do problema, que pode passar por desde a aplicação de técnicas
complementares para avaliação do sistema (modelos de otimização, análises
matemático-estatísticas, análise financeiras e econômicas, etc.) até por sua aplicação
para conformação de aspectos psico-lógico-racionais dos tomadores de decisão e/ou
executivos de alto escalão da companhia.
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2.2

Principais Paradigmas de Simulação

Os dois principais e tradicionais paradigmas de modelagem e simulação são a
Simulação de Eventos Discretos (SED) e a Dinâmica de Sistemas (System Dynamics SD) (Pidd, 2004).
Historicamente as metodologias SED e SD têm sido ensinadas a grupos distintos e,
como resultado, existem atualmente duas comunidades nitidamente afastadas de
especialistas e usuários, seguindo caminhos separados tanto no campo prático quanto no
campo da pesquisa, o que dificulta substancialmente a conversa entre as duas.
A SED e a SD têm sido tradicionalmente aplicadas em situações particulares, visando à
extração dos principais benefícios oferecidos por cada metodologia e levando-se em
conta suas limitações de aplicabilidade, uma situação que será discutida com cuidado
mais adiante no trabalho
Todavia, ambos têm obtido sucesso na modelagem e simulação de sistemas logísticos,
campo da pesquisa do trabalho. Há uma quantidade considerável de especialistas que,
habituados a suceder na aplicação de seu “paradigma favorito”, não considera, ou até
mesmo ignora, as possibilidades apresentadas por outros paradigmas para a situação em
estudo.
O trabalho de Borshchev e Filippov (2004), levando em conta essa segregação do
campo de estudo e aplicação dos paradigmas de simulação, avalia a extensão dos
problemas logísticos que são eficientemente endereçados com modelos de simulação
construídos sob os dois paradigmas. Os problemas estudados são organizados na Figura
2 de acordo com o nível necessário de abstração correspondente à elaboração do
modelo.
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Agregação, dependências globais causais, dinâmicas de feedback , ...

Alta Abstração
Menos Detalhes

•Mercado Competitivo
•Dinâmica Populacional
•Ecossistema
•Desenvolvimento de Projeto de P&D

Nível Macro

SD

Nível Estratégico

Abstração Mediana
Detalhamento Mediano

•Modelos Macro de Tráfego
•Supply Chain
•Modelos de Transportes
•Administração de Ativos
•Departamento Energético

Nível Meso
Nível Tático

Baixa Abstração
Mais Detalhes
Nível Micro

•Hardware
•Movimento de Pedestres
•Sistema de Controle Automotivo
•Modelos de Micro Tráfego
•Armazéns/Depósitos
•Fábrica/Produção

SED

Nível Operacional

Objetos individuais, formatos exatos, distâncias, velocidades, tempos ...
Figura 2 – Exemplos das aplicações da técnica de modelagem e simulação organizados relativamente à escala
de abstração necessária para a construção do modelo (baseado em Borshchev e Filippov (2004))

A abordagem típica do nível mais alto da Figura 2 baseia-se na consideração e avaliação
de valores agregados, de feedbacks globais do sistema, de tendências e políticas de
tomada de decisão, com elementos individuais sendo raramente considerados, tornandose “tradicionalmente” apropriada para abordagem da SD. Enquanto isso, a abordagem
no último nível é tipicamente da “modelagem física”, onde os objetos individuais,
processos de decisão pontuais, distâncias, tempos, etc., são considerados (Borshchev e
Filippov, 2004). Nesse caso, a SED é o paradigma considerado “mais adequado”.
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Através de uma observação da aplicação de ambas as metodologias, pode-se concluir
primariamente que, de forma geral a SED apresenta potencialidades que a torna mais
apropriada para simular problemas com baixo nível de abstração e mais detalhamentos
de sistemas ou processos específicos e bem definidos (Sweetser, 1999). A SD, por outro
lado, é mais adequada à modelagem de processos contínuos relacionados a processos
extensivos de feedback. Tais afirmações são feitas baseadas em considerações clássicas
encontradas em trabalhos e livros didáticos sobre os paradigmas SED e SD. Será
apresentada no próximo item uma revisão mais profunda sobre ambas as metodologias,
que permitirá ou não uma recolocação do posicionamento sobre a aplicabilidade de
ambas as metodologias.
2.2.1 Simulação de Eventos Discretos (SED)
Desde os primórdios da simulação computacional, a proliferação dos softwares de
simulação e a crescente capacidade de processamento computacional colocaram a SED
no topo da cadeia das técnicas de modelagem e simulação. Robinson (2005) esmiúça a
história da evolução da SED desde o princípio do seu desenvolvimento até os dias
atuais, demonstrando o estado saudável de seus campos de pesquisa e aplicação no
mundo. O autor também discute os próximos passos no futuro da SED, além de
identificar possíveis novos domínios de aplicação da metodologia.
A abordagem da SED corresponde à visão do fluxo de entidades. Law e Kelton (2000)
definem um sistema de SED como uma coleção de entidades que agem e interagem
juntas através de fluxos no sistema, buscando um fim lógico. Gordon (1961) define a
SED como uma metodologia de processamento das entidades, que são elementos
passivos e viajam através dos blocos de um diagrama de fluxo onde podem permanecer
em filas, serem processadas, sofrerem atrasos, etc.
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Para o propósito dessa investigação, modelos SED são compostos por uma rede de
atividades, recursos e filas, através dos quais as entidades fluem, com mudanças de
estado ocorrendo em pontos discretos do tempo, na ocorrência dos chamados eventos.
Entidades, atividades, recursos, filas e eventos são, portanto, os elementos principais de
um modelo de SED (Helal, 2008). A Figura 3 apresenta uma representação de um
modelo SED.

Atividades
Recursos

Filas

Entrada de
Entidades

Calendário
de Eventos

Sistema

Saída de
Entidades

Figura 3 – Elementos principais de um modelo de SED (Harrel et al, 2004)

A integração entre os elementos da metodologia SED é realizada através de um
calendário de eventos. O calendário de eventos de um modelo SED é uma lista
agendada de eventos a ocorrer durante o tempo da simulação. Sempre que há a
ocorrência de um evento, essa lista é atualizada, com o agendamento de novos eventos
ou cancelamento de outros. Quando, por exemplo, uma entidade ocupa um recurso, a
ferramenta de simulação SED, tomando em consideração o tempo determinado de
ocupação do recurso (ex: tempo total de atracação de um navio em um berço de um
terminal de contêineres), automaticamente agenda um evento de liberação do recurso e
o adiciona, em ordem cronológica, ao calendário de eventos.
A SED é operada através de dados gerados por análises estatísticas, com a utilização de
distribuições de probabilidade apropriadas, escolhidas para ajustarem-se aos dados reais
ou esperados do sistema. Consequentemente, os dados de saída também são variáveis

31
randômicas e devem ser interpretados através de técnicas estatísticas (Helal, 2008).
Chwif e Medina (2007) apresentam diversas ferramentas para modelagem de dados de
entrada e análise de dados de saída de um modelo SED.
Tradicionalmente, a SED tem sido eficientemente aplicada para a simulação de sistemas
logísticos. É capaz de replicar com fidelidade o comportamento de qualquer sistema,
provendo o tomador de decisão de valiosas informações de como o sistema pode ser
modificado ou qual poderia ser seu desempenho (Sweetser, 1999). Entretanto, a
utilização tradicional da SED estreitou seu escopo de aplicação fundamentalmente à
análise estatística, mantendo-se usualmente restrita ao nível operacional do sistema.
Além disso, modelos SED são usualmente altamente demandantes em dados precisos, o
que pode tornar o processo de entrada de dados bastante extenso, difícil e tedioso.
Por outro lado, a ferramenta de modelagem SED é também capaz de oferecer uma
excelente visão do sistema modelado através da animação gráfica, tornando as
operações e processos diretamente observáveis, aumentando assim a sensibilidade do
usuário ao modelo ao revelar visualmente processos como a formação de filas e outros
gargalos operacionais do sistema.
A exploração dos aspectos técnicos e práticos da metodologia SED é objeto de
inúmeros trabalhos acadêmicos e profissionais. Cita-se como fonte principal de estudo e
pesquisa os trabalhos de Chwif e Medina (2007) e Banks et al. (2005), utilizados como
referência pela maioria dos outros pesquisadores do tema e que apresentam todos os
aspectos referentes ao processo de modelagem SED, fornecendo o embasamento
necessário para a aplicação da metodologia adequadamente.
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2.2.2 Dinâmica de Sistemas (System Dynamics - SD)
SD é uma abordagem de simulação contínua inicialmente desenvolvida por Jay
Forrester no Massachusetts Institute of Technology (MIT) no início da década de 60.
Um histórico completo do desenvolvimento da SD, que passa pela publicação do
primeiro artigo publicado sobre o tema, pelo desenvolvimento da primeira linguagem
computacional relacionada ao tema, até a exposição dos projetos de educação de SD
existentes atualmente no MIT, é apresentado por Neto (2000).
A definição mais abrangente da metodologia SD é de Sterman (2000), que caracteriza a
SD como uma metodologia capaz de aprimorar a compreensão de sistemas complexos,
enquanto captura e apresenta ao usuário os diagramas causais, loops de feedback e
fluxo, e as interações e mecanismos de atrasos entre os componentes do sistema
(Tesfamariam e Lindberg, 2005). A SD é uma abordagem de pensamento que toma uma
perspectiva integrativa do sistema e cuja característica principal é o reconhecimento de
processos inerentes de feedback na estrutura dos sistemas modelados (Helal, 2008).
Forrester (1961) define SD como o “estudo das características do feedback da
informação ... para mostrar como a infra-estrutura organizacional, políticas e atrasos
(em decisões e ações) interagem para influenciar o sucesso do empreendimento”.
Assim, é natural que a estrutura fundamental da SD seja o relacionamento entre seus
componentes. A clara percepção das inter-relações entre seus componentes (que podem
ser pessoas, organizações, processos, recursos, etc.), realizada através de estruturas de
diagramas causais e de loops de fluxo e de feedback, permite a avaliação da
desempenho do sistema.
As ferramentas básicas de diagramação e estruturação de diagramas causais e de loops
de fluxo e de feedback são apresentadas na Figura 4 e Figura 5:
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Figura 4 - Ferramentas básicas de diagramação e estruturação de um diagrama causal de um modelo de SD
(Modelo de Controle Populacional (Sterman, 2000))

Os diagramas causais são importantes ferramentas de mapeamento cognitivo (percepção
das funções estruturais da representação que concebemos dos sistemas) (Sterman,
2000). Os loops causais de um sistema relacionam duas ou mais variáveis de um
sistema especificando que as variações associadas a uma entidade vão gerar variações
associadas a outras entidades.

População
+

Taxa de
Natalidade
+

Índice de
Nascimento

R

B

Taxa de
Mortalidade

+

+
Índice de
Mortalidade

Figura 5 – Ferramentas básicas de diagramação e estruturação de loops de fluxo e de feedback de um modelo
de SD (Modelo de Controle Populacional (Sterman,2000))

Na metodologia SD, o mundo real é representado em termos de estoques (também
chamados de níveis) (ex: estoque de material, conhecimento, pessoas, dinheiro, etc.),
fluxos entre os estoques (também chamados de taxas) e informações que determinam e
influenciam o valor desses fluxos (Borshchev e Filippov, 2004). Na Figura 5 é possível
identificar tais elementos e como eles são relacionados para a formação dos loops de
fluxo e de feedback e as estruturas de atraso de qualquer modelos de SD.
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Todos os aspectos técnicos da construção de diagramas causais e loops de feedback e
fluxo, tema que está além do escopo desse projeto, são abordados por autores como
Sterman (2000), Franco (2005), Fernandes (2007) e Santos (2007).
Feedback, na propedêutica da SD, significa qualquer tipo de influência que uma
variável do sistema possa apresentar sobre outra e que, como consequência, afete a ela
mesma. Na Figura 5, por exemplo, a Taxa de Nascimento (fluxo) afeta o Total da
População (estoques), que afeta novamente a Taxa de Nascimento. Esse elemento de
feedback é o primeiro complicador da resolução matemática do sistema: a formulação
conceitual de sistemas com feedback torna-se exponencialmente difícil quando se
aumenta o número de interações entre os estoques e taxas de fluxos no modelo uma vez
que os valores das variáveis tornam-se definidos explicitamente como função de outras
variáveis do modelo.
A forma final de um modelo de SD é um conjunto de estoques interconectados por um
conjunto de fluxos e por uma rede de informações sendo partilhadas, conforme esquema
apresentado na Figura 6.

Estoque 2

Estoque 1

Estoque 3
Figura 6 – Estrutura genérica de um modelo SD (Forrester, 1968)
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Um modelo de SD é uma coleção de loops de fluxo e de feedbacks que se relacionam. A
construção de tal modelo deve ser iniciada pela identificação dos parâmetros
relacionados ao objetivo da análise e pela determinação das relações causais entre eles.
Os estoques e fluxos são então selecionados a partir dos parâmetros sugeridos e o
modelo deve ser mapeado matematicamente.
O ponto de partida da resolução de um modelo de SD é a inicialização dos valores de
estoque, que determinam o estado inicial do sistema, a partir do qual serão determinadas
as políticas (fluxos) a serem adotadas e o conjunto de informações para gerenciamento
do sistema; novos valores de estoque (correspondentes ao novo estado do sistema) são
então calculados pela adição dos impactos das políticas (fluxos) aos valores iniciais de
estoque. O novo estado atingido pelo sistema permite rever e reavaliar as políticas
adotadas. A iteração continua até o final do horizonte da simulação. Essa definição
implica na conclusão de que o estado do sistema (nível dos estoques) só pode ser
alterado através da modificação das políticas de gerenciamento (fluxos).
Matematicamente, a modelagem da interação entre os estoques e fluxos (influxo e/ou
efluxo) em qualquer modelo de SD é representada por um sistema de equações

diferenciais,

similar

à

(Equação 1 genérica apresentada. Trata-se do elemento quantitativo básico para a
construção de um modelo de SD.
(Equação 1)

O conjunto de tais equações, representando todos os estoques, compreende o modelo
SD em sua totalidade. Esse conjunto de equações, calculado em intervalos sequenciais
de tempo, é capaz de representar as mudanças do sistema no tempo (como na Figura 7).
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Estado
do
Sistema

Fluxo t2 -t3
Fluxo t1 -t2

Estoques em t1 já conhecidos
Estoques em t2 sendo calculados
Estoques em t3 a serem calculados

∆t
t1

∆t
t2

t3

Tempo

Figura 7 – Calculo lógico da SD (Forrester, 1961)

Outra importante definição na SD é o conceito de atraso (lag). O conceito de atraso está
ligado ao tempo entre a mudança de uma variável e o efeito dessa mudança tornar-se
evidente para outras variáveis (Forrester et al., 1994). Atrasos são elementos críticos na
criação da dinâmica dos sistemas, uma vez que, são os elementos responsáveis pela
criação de inércia e oscilações em um sistema, criando situações de trade-off entre
possíveis políticas para administração do sistema. (Sterman, 2000). Os atrasos em
modelos de SD podem corresponder a atrasos físicos (de material) ou atrasos de
informação. Franco (2005) define ambas as categorias de atraso: os atrasos físicos
capturam os fluxos de materiais através de um processo de atraso - o trânsito desde o
início até o final da cadeia não é instantâneo, o acúmulo ou depleção de estoque não é
instantâneo, etc., enquanto que os atrasos de informação representam um ajuste
gradativo das percepções ou crenças – as crenças, previsões, projeções dependem da
informação disponível, além do que, não se muda instantaneamente de opinião, há
necessidade de algum tempo de reflexão para que uma nova situação seja aceita
(Sterman, 2000).
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Compreender as dinâmicas (estruturas e comportamento) dos atrasos é crítico para sua
aplicação adequada em sistemas complexos: a maior implicação dos atrasos refere-se ao
controle de processos e definição de políticas para a estabilização de determinado
sistema. Entretanto, Sterman (2000) enfatiza a inabilidade gerencial em reconhecer o
impacto de atrasos nos loops de feedback e como isso contribui para amplificação dos
problemas enfrentados pelos sistemas/companhias.
Para uma visualização de todos os outros aspectos técnicos e práticos da metodologia
SD, objetivando a construção de uma boa base teórica para aplicação da metodologia,
livros e artigos sobre o tema foram consultados, a maioria baseada nos trabalhosreferência de Forrester (1961), Luenberger (1979) e Sterman (2000). Para o primeiro
contato com a metodologia, visando à construção de uma base de conhecimento sólida,
duas referências são fundamentais: Kirkowood (1998) e Forrester et al (1994). Ambas
são séries de estudos auto-guiados, que através de literatura selecionada e proposição de
exercícios, fornecem uma fonte de conhecimento sobre os princípios e práticas da
metodologia SD, discutem os princípios de características da modelagem SD, exploram
a inter-relação entre as estruturas e o comportamento de um modelo dinâmico, fornecem
guias para a prática de modelagem e discutem a aplicabilidade da metodologia. Clark
(1988) também abrange os rudimentos da SD e sua modelagem, complementando a
sugestão para conhecimento técnico essencial sobre o assunto.
2.2.3 Comparação Conceitual da SED e da SD
A literatura existente sobre a comparação das duas principais abordagens de simulação é
escassa. Os trabalhos sobre a comparação SED x SD consistem, majoritariamente, de
afirmações comumente aceitas no campo da Pesquisa Operacional (PO) (Brailsford e
Hilton, 2001; Morecroft e Robinson, 2005) e geralmente tendem a apresentar uma visão
enviesada, em direção a uma das duas abordagens, dependendo da experiência
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profissional e/ou acadêmica do autor. As referidas “afirmações comumente aceitas” são
resumidas e apresentadas no trabalho de Sweetser (1999):
 Modelos SED apresentam potencialidades (em relação aos seus aspectos
técnicos e práticos) que os tornam mais apropriados para a análise detalhada de
sistemas específicos e bem definidos ou sistemas lineares;
 Já a metodologia SD é apropriada para a modelagem de processos contínuos,
sistemas onde o comportamento muda de maneira não-linear ou sistema com
extensivos loops de feedback;
Coyle (1985) e Lin at al. (1998) também afirmam que modelos SED funcionam bem
com problemas de escopo limitado, mas são incompatíveis com modelos de
perspectivas globais, por conta de sua dificuldade em tratar com a estabilidade do
sistema. Por outro lado, a aplicação da metodologia SD tem apresentado casos
constantes de sucesso como uma abordagem de pensamento sistêmico, almejando uma
perspectiva integrativa em nível gerencial elevado (Helal et al., 2007). Na prática, a SD
é rotineiramente utilizada em tais problemas como, por exemplo, na análise estratégica
de políticas, incorporando aspectos “soft” do comportamento do sistema que, enquanto
difíceis de quantificar, podem afetar significativamente a desempenho do sistema
(Sweetser, 1999).
Marquez et al. (1993) executam o primeiro estudo comparativo prático direto entre as
duas metodologias ao simular um processo de manufatura sob a ótica dos dois
paradigmas. Esse tipo de estudo é re-executado diversas vezes na literatura. Trilhando a
discussão de Marquez et al. (1993), Brailsford e Hilton (2001) trabalham na
identificação das diferenças técnicas entre a SD e a SED.
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Partindo dos trabalhos revisados sobre a comparação entre as metodologias SD e SED,
a Tabela 1 sumariza as principais distinções identificadas entre as duas abordagens:
Tabela 1 – Diferenças técnicas e conceituais entre as metodologias SD e SED (baseado em Mak (1993), Lane
(2000), Brailsford e Hilton (2001))
Aspecto

SED

SD

Perspectiva

Analítica, ênfase na complexidade do detalhes Holística, ênfase na complexidade da dinâmica

Natureza do Modelo

Estocástico

Determinístico (maior parte das relações)

Configuração Básica do Sistema Rede de filas e atividades

Série de estoques e fluxos

Resolução

Entidades individualizadas, atributos, decisões Entidades homogeneizadas, pressão por
e eventos
política homogênea

Mudança de Estado

Em pontos discretos do tempo, Eventstepped

"Contínua"; Time-stepped (a passos
infinitesimais)

Dados

Numéricos, elementos críticos

Sem precisão numérica

Escopo do Problema

Operacional

Estratégico

Tako e Robinson (2009) também elaboram uma tabela comparativa entre os paradigmas
SED e SD (apresentada na Tabela 2). Essa comparação está pautada particularmente nas
dinâmicas entre o usuário e a metodologia, e avalia os seguintes aspectos: compreensão
do modelo pelo usuário, validade do modelo (credibilidade), utilidade e os resultados
dos modelos.
Tabela 2 – Sumário da comparação das dinâmicas entre SD x SED e o usuário (baseado em Tako e Robinson
(2009) e Lane (2000))

Utilização do Modelo
Compreensão

Validade (Credibilidade)

SED
Usuário não compreende a mecânica
implícita

SD
Modelo é transparente ao usuário

Ambos os modelos são representativos, fornecem saídas realistas e criam
confiança para o processo de decisão

Utilidade

Menos usado como ferramenta de
aprendizado; boa ferramenta de
comunicação

"Laboratório de aprendizagem", boa
ferramenta de comunicação

Resultados

Estimativas de performance
estatisticamente válidas; interpretação
exige background matemático

Facilmente interpretado; análise
estatística mínima é necessária
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Baseado nos quadros comparativos da Tabela 1 e da Tabela 2, e no trabalho de
Morecroft e Robinson (2005), que constrói dois modelos diferentes para o mesmo
sistema sob as mesmas condições – um sob a abordagem SED e o outro sob abordagem
SD, é apresentado um quadro final da comparação entre ambas as metodologias na
Tabela 3, onde são resumidas as diferenças técnicas e conceituais entre as duas
abordagens.
Tabela 3 – Diferenças principais entre as abordagens SD e DES (adaptado de Morecroft e Robinson, 2005)

Simulação de Eventos Discretos (SED)

System Dynamics (SD)

Representações
Sistema representado como rede de atividades,
recursos e filas, através dos quais as entidades
fluem

Sistema representado como diagrama de estoques e
fluxos

Loops de feedback e estabilidade não
caracterizados

Loops de feedback explicitos

Maior parte das relações entre elementos é linear Boa parcela das relações entre elementos é não-linear
Aleatoriedade incluída

Aleatoriedade implícita nos blocos de atraso
Interpretação

Feedbacks e atrasos não são enfatizados

Feedbacks e atrasos são vitais para o desempenho e
avaliação do sistema

Processo randômico é vital para desempenho do
sistema

Processo randômico não é, geralmente, importante
para o desempenho do sistema

Processo randômico conduz o comportamento do
sistema

Estrutura do modelo conduz o comportamento do
sistema

Infere-se, primeiramente, que a SD está envolvida na atividade de compreensão do
desempenho de um sistema ao longo do tempo, e é dependente principalmente da
definição de seus loops de feedback. As estruturas de feedback são tornadas explícitas
através de um série de equações que são frequentemente não-lineares. Além disso, a
aleatoriedade não é usualmente considerada. Já a SED está também envolvida com
atividade de compreensão do desempenho do sistema modelado, sendo dependente
principalmente de processos randômicos externos e internos, elementos vitais na
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definição do comportamento do sistema. Os loops de feedback não estão caracterizados
no modelo. Além disso, a tendência da SED é representar a relação entre seus elementos
através de processos com relações lógicas, usualmente lineares
Pode-se concluir que a abordagem SD tem como elemento vital a construção e análise
dos loops de feedback e a representação das dinâmicas de atraso presente nos sistemas
modelados. Já o paradigma SED tem como ênfase a consideração da aleatoriedade nos
processos envolvidos no modelo, além da relação linear entre a maioria de suas
variáveis. Isso as torna conceitualmente diferentes, tornando-se necessário incorporar as
nuances e exigências de cada paradigma nos seus respectivos processos de modelagem.
Outra característica marcante e definidora da aplicabilidade das metodologias é o nível
de agregação. A SD trabalha com um nível de agregação dos elementos do sistema
conhecido como “distância conceitual”, e se posiciona a um passo antes do nível dos
eventos, que são suavizados dentro de padrões de comportamento contínuo (fluxos e
políticas de decisão). Argumenta-se que as políticas de decisão e o comportamento
dinâmico é que estão conectadas através do conceito elementar de feedback, e não os
eventos e decisões individuais, que formam apenas a camada superficial das políticas de
decisão. Caso não seja adotada a “distância conceitual”, perderia-se toda a força do
conceito de feedback.
Uma consequência do nível de agregação da SD é o tratamento dos dados a serem
inseridos e extraídos do modelo. Modelos SD tratam com dados gerais e extrapolações
numéricas, sem preocupações maiores com precisão, o que permite a inclusão no
modelo de variáveis menos tangíveis (“softs”) que podem desempenhar papel
importante na compreensão do comportamento do sistema.
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Apesar das diferenças entre as duas metodologias, o objetivo final de ambas as
abordagens é a compreensão do comportamento de um determinado sistema ao longo
do tempo, proporcionando ao tomador de decisão a possibilidade de modelar e
comparar a desempenho do sistema estudado dentro de uma série de alternativas
viáveis.
As diferenças conceituais entre as metodologias são responsáveis, entretanto, pela
criação de ambientes e situações favoráveis à aplicabilidade de cada uma delas. A
aplicação da SED, quase absolutamente, remete à modelagem de sistemas logísticos sob
o âmbito operacional, através da caracterização de processos, eventos, tomadas de
decisão individuais e formalismo numérico. Já a aplicação da SD por sua vez, remete à
modelagem de sistemas logísticos sob o âmbito estratégico, através da formalização dos
relacionamentos entre as principais variáveis planejadoras do sistema e políticas de
tomadas de decisão. Recai-se sobre o modelo de comparação “comumente aceito” na
comunidade científica, apoiando-se dessa vez sob um referencial teórico.
As diferenças conceituais exploradas aqui entre as metodologias implicam também em
processos de construção e utilização de modelos bastante diferentes, tema que será
objeto da próxima seção do trabalho.
2.2.4 Comparação do Processo de Desenvolvimento dos Modelos SED e SD
O processo de desenvolvimento de um modelo de simulação requer o emprego de uma
metodologia científica. Isso significa o estabelecimento de passos lógicos, construídos
racionalmente, objetivando a assimilação, análise e resolução de um problema. Lakatos
e Marconi (1991) definem método científico como um conjunto coerente de
procedimentos racionais ou lógico-racionais para o alinhamento de pensamentos
visando alcançar um objetivo comum. Gualda (1995), enquanto trabalha no
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desenvolvimento de uma metodologia de abordagem cientifica, constrói um diagrama
apresentando a sequência lógica de um processo científico, apresentado na Figura 8.

1

2

3

4

5

6

• Estruturação do Problema
• Observações e Absorção de Conhecimentos

• Construção do Modelo/Teoria
• Teste do Modelo/Teoria

• Obtenção da Solução
• Análise e Validação da Solução

Figura 8 – Representação dos passos de um a metodologia cientifica (Gualda, 1995)

A literatura clássica sobre a construção de metodologia de simulação (Banks (1984),
Banks (1996), Law e Kelton (2000), Pedgen et al.(1990), Kelton et al. (1998), Chwif e
Medina (2007)) é revisada por Botter (2002b), que oferece boas definições dos passos
básicos em uma metodologia genérica de simulação, apresentados na Figura 9
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Planejamento

Modelagem

• Análise
Problema
• Estruturação do
Problema
• Modelagem
Conceitual

Modelagem

Experimentação

• Coleta de Dados
• Codificação do
Modelo
• Input de Dados
• Verificação e
Validação

• Experimentação
• Resultados

Experimentação

• Coleta de Dados
• Codificação do
Modelo
• Input de Dados
• Verificação e
Validação

• Experimentação
• Resultados

Implementação
• Comparação de
Soluções
• Implementação
• Protocolo Final

Figura 9 - Passos de uma metodologia de simulação genérica (baseado em Botter (2002b))

Os passos da metodologia de simulação definidos na Figura 9 serão a base para a
definição da metodologia das abordagens SED e SD uma vez que os estágios
envolvidos no processo de modelagem em ambas as metodologias são em geral
equivalentes a qualquer outra modelagem na área de PO (Hillier and Lieberman (1990),
Willemain (1995)).
Baseado nos trabalhos de Robinson (2004) e Sterman (2000), são representados abaixo
(através da Figura 10 e da Figura 11) os processos de modelagem de ambos os
paradigmas de simulação.
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Solução /
Entendimento

Validação

Validação

Mundo Real
(Problema)

Modelo
Conceitual

-

Caixa
Transparente

Caixa Preta

Validação
dos Dados

-

Modelo
Computacional

Figura 10 – Diagrama do processo de modelagem SED (baseado em Robinson (2004))

1.
Articulação
do
Problema

5.
Formulação
de Políticas
e Avaliação

4. Teste

2. Hipóteses
Dinâmicas

3.
Formulação

Figura 11 – Diagrama do processo de modelagem SD (baseado em Sterman (2000))

A Figura 10 evidencia as mais complexas relações existentes entre os estágios no
processo de modelagem do paradigma SED. Assim, a expectativa é de que o processo
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de construção de um modelo SED seja mais trabalhoso e extenso. É também evidente a
demanda acentuada por mais e mais precisos dados sobre a operação do sistema (Baines
et al., 1998), com o estágio “Validação de Dados” localizado no centro do diagrama. Já
as relações entre as etapas do processo de modelagem SD, apresentada na Figura 11, é
menos “complexo”, apresentando uma rede de relações menos densa entre suas etapas.
Na compreensão dos processos de modelagem SED e SD, é importante definir o
significado do termo “complexidade”. Normalmente se pensa em complexidade em
termos do número de componentes de um sistema e das possibilidades de combinações
para um processo de tomada de decisão - trata-se de um tipo de complexidade
denominada complexidade combinatória ou complexidade de detalhes. Um exemplo de
complexidade combinatória é o processo de personalização de chuteiras e tênis
oferecido pela Adidas® através de seu sítio virtual (miadidas.com) em que é permitido
alterar a configuração de 13 itens, criando mais de 31 milhões de combinações
diferentes. A complexidade nesse caso está associada ao encontro de uma solução ótima
(ou próxima da ótima) em meio a uma quantidade astronômica de possibilidades. Já o
tipo de complexidade a que normalmente está submetido o processo de modelagem é a
complexidade dinâmica – ou também chamada complexidade estrutural (Yoshizaki,
1997), que se deve a interações entre os elementos do modelo durante o processo de
simulação. A complexidade dinâmica pode surgir mesmo em sistemas de baixa
complexidade combinatória. Um exemplo disso é o tema abordado no trabalho de
Patrício (2005) (esquematizado na Figura 12): a programação das janelas de
atendimento de navios em um terminal, que está sujeita a ação de elementos de difícil
previsão - como tempo de viagem, condições climáticas, condições de navegabilidade,
integração com sistema de TI do terminal, e a outros elementos de mais fácil avaliação –
comprimento do navio, tipo de carga, etc. Nota-se um número limitado de elementos
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que influenciam o sistema. Entretanto, quando se apresenta a relação existente entre eles
e entre o meio, o sistema revela-se mais complexo do que o esperado.

Interface de Operações de Retaguarda

Área de Operação Intermodal (caminhões/trens)

Área de Armazenagem de
Contêineres de
Exportação e Importação

Área de Contêineres
Vazios
Armazéns de
Consolidação

Interface de Operações de Costado

Área de Operação de Navios

Planejamento de
Atracação e Desatracação

Operação de Estiva

Figura 12 – Esquema dos elementos considerados no problema de programação da janela de navios (adaptado
de Patrício (2005))

Apesar de apresentarem passos similares nas metodologias de simulação, a Figura 10 e
a Figura 11 apresentam evidências de que as abordagens SED e SD seguem caminhos
consideravelmente diferentes durante o processo de construção do modelo.
Tako e Robinson (2009b) trabalham na comparação empírica entre o comportamento de
modeladores experientes das abordagens SD e SED, executando um experimento
baseado nos passos básicos de uma modelagem genérica na PO muito similares aos
apresentados aqui (Definição do Problema, Modelagem Conceitual, Codificação do
Modelo, Input de Dados, Verificação & Validação do Modelo, Resultados &
Experimentação e Implementação). O estudo revela quais são os passos e estágios mais
e menos importantes para cada metodologia e o quão diferentemente programadores (ou
modeladores) SED e SD pensam enquanto empreendendo uma tarefa de modelagem e
simulação. Para tal, os autores constroem diagramas temporais que representam quando
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e a qual dos tópicos (ou passos) básicos de uma modelagem genérica o programador
está atendendo durante o processo de modelagem e simulação de um problema prédeterminado, para ambas as metodologias. Através de um Protocolo Verbal de Análise
(Verbal Protocol Analysis - VPA), o número de palavras verbalizadas em cada etapa do
processo é contabilizado, em um procedimento capaz de representar uma medida
adequada do percentual de atenção que cada programador dedica a cada tópico.
Tabela 4 – Número médio de palavras (e desvio padrão) dedicadas a cada tópico do processo de simulação por
programadores trabalhando com as abordagens de simulação SED e SD (Tako and Robinson (2009b)

Tópico Básico de
Modelagem

SED

SD

Diferença
(SED - SD)

Média
Palavras

Desvio
Padrão

Média
Palavras

Desvio
Padrão

Estruturação do Problema

44

51

158

164

-114

Modelagem Conceitual

664

634

1350

1563

-686

Codificação do Modelo

2336

1396

912

391

1424

Input de Dados

869

331

514

191

355

Validação & Verificação

1108

434

273

51

835

Resultados & Experimentação

259

178

427

222

-168

8

17

48

72

-40

172
5460

79
2631

96
3778

60
794

76
1682

Implantação
Outros
Total

Comparando o número total de palavras verbalizadas por programadores SED e SD
apresentado na Tabela 4, há uma diferença de 1.682 palavras, o que sugere que
programadores SED verbalizaram mais que programadores SD, indicando um processo
mais extenso. Outra importante observação na Tabela 4 é a comparação das maiores
diferenças das médias de palavras verbalizadas nos tópicos de modelagem entre as duas
metodologias: Codificação do Modelo, Validação & Verificação e Modelagem
Conceitual
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Tabela 5 – Numero % de palavras dedicadas a cada tópico do processo de simulação por programadores
trabalhando com as abordagens de simulação SED e SD (Tako and Robinson (2009b))

Tópico Básico de
Modelagem

% Média Palavras
SED

SD

Estruturação do Problema

0,8%

4,2%

Modelagem Conceitual

12,2%

35,7%

Codificação do Modelo

42,8%

24,1%

Input de Dados

15,9%

13,6%

Validação & Verificação

20,3%

7,2%

Resultados & Experimentação

4,7%

11,3%

Implementação

0,1%

1,3%

Outros
Total

3,2%

2,5%

100%

100%

A Tabela 5 sugere que programadores SED gastam quase metade do esforço de
programação na atividade de Codificação do Modelo (42,8%). Também o tópico de
Validação & Verificação é altamente demandante em esforço (20,3%) (Tako e
Robinson, 2009b). Por outro lado, programadores SD concentram a maior parte de seus
esforços nas atividades de Conceitualização do Modelo (35,7%). A Codificação do
Modelo é também um tópico significativamente demandante (24,2%), porém menos
significativo do que no processo de modelagem SED. A Figura 13 representa o esforço
de modelagem proporcional a cada tópico básico do processo.
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45,0%
40,0%
DES

35,0%

SD

% palavras

30,0%
25,0%

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

Outros

Implantação

Resultados &
Experimentação

Validação &
Verificação

Input de Dados

Codificação do
Modelo

Modelagem
Conceitual

Estruturação do
Problema

0,0%

Figura 13 – Atenção percentual destinada aos tópicos básicos do processo de modelagem e simulação nas
abordagens SED e SD (Tako e Robinson, 2009b)

Também a sequência dos tópicos do processo de modelagem é um assunto importante a
considerar. O acompanhamento da mudança de atenção destinada aos tópicos básicos do
processo de modelagem é capaz de delinear os padrões de comportamento e conduta das
metodologias DES e SD.
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Diagramas Temporais SED

Diagramas Tempo

Estruturação
do Problema
Modelagem
Conceitual
Codificação
do Modelo
Input de
Dados

% palavras

% palavras

Verificação
& Validação

Resultados &
experimentação
Implantação

% palavras

Figura 14 – Diagramas temporais para processos característicos de modelagem SED (Tako e Robinson, 2009b)

Diagramas Temporais SD
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do Problema
Modelagem
Conceitual
Codificação
do Modelo
Input de
Dados

% palavras

Verificação
& Validação

Resultados &
experimentação
Implantação

% palavras

Figura 15 – Diagramas temporais para processos característicos de modelagem SD (Tako e Robinson, 2009b)

% palavras
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Observando a Figura 14 e a Figura 15, a frequente mudança de atenção entre os tópicos
básicos de modelagem é evidente, tanto no diagrama temporal representando o
paradigma SED, quanto no diagrama temporal representando a abordagem SD. Em uma
observação visual dos processos das duas abordagens, a modelagem SED parece adotar
uma progressão mais linear, seguindo a ordem dos tópicos básicos de um processo de
simulação genérico, mais “organizadamente” enquanto que a modelagem SD tende a
apresentar uma distribuição de atenção mais proporcionalmente distribuída entre os
tópicos.
A observação quantitativa dos “caminhos” de modelagem dos paradigmas SED e SD
permite ao menos duas conclusões importantes, ambas já anunciadas anteriormente, mas
cuja realização só é realmente possível através da observação empírica:
 Os processos de modelagem SED e SD não são, absolutamente, processos
lineares. As abordagens SED e SD têm processo de modelagem iterativa (com
diferentes padrões de iteratividade). Programadores pulam incontáveis vezes
entre os tópicos básicos dos processos. Numerosas bibliografias (Chwif e
Medina (2007), Botter (2002), Hillier e Lieberman (1990), Willemain (1995),
Sterman (2000)) apresentam metodologias genéricas de modelagem que
enfatizam essa característica cíclica.
 É evidente que programadores SED focam mais esforços no tópico referentes ao
processo de Codificação do Modelo e Verificação & Validação (etapas da
Construção Física do Modelo), enquanto que programadores SD concentram
esforços na Modelagem Conceitual. Tal afirmação é apenas a confirmação de
uma das características principais das metodologias já descritas aqui nesse
trabalho. Os diagramas dos processos de modelagem SED e SD apresentados
(Figura 10 e Figura 11) já representavam a maior densidade na iteração dos
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estágios e maior “complexidade” do processo de modelagem SED versus SD,
apresentando indicações da necessidade de uma demanda maior de esforços para
o estágio de Construção Física do Modelo (Codificação do Modelo +
Verificação & Validação) no paradigma SED.
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3

SIMULAÇÃO HÍBRIDA

O conceito de híbrido tem presença constante no dia-a-dia da sociedade moderna.
Cientistas, programadores, designers, artistas, médicos, engenheiros, agricultores etc.
buscam fundir as melhores qualidades de diferentes produtos ou conceitos em um item
único. De carros movidos a combustível e eletricidade a tacos de golfe compostos por
ferro, madeira e carbono e, de cães geneticamente cruzados combinando personalidade
extrovertida e que não soltam pelos, a tratamentos médicos que combinam a alopatia e a
homeopatia. Hibridismo é hoje um modelo de negócio.
O objetivo principal de um elemento híbrido é, portanto, fornecer ao usuário
(consumidor, programador, etc.) a possibilidade de extração das melhores (ou mais
interessantes) características de cada um dos elementos sendo cruzados.
No campo da simulação computacional, isso significa construir um modelo que atinja
um nível elevado de confiança, representando cada elemento pertencente ao modelo
através da metodologia mais adequada, de acordo com suas características particulares.
Ressalta-se que o termo “simulação híbrida”, no presente trabalho, refere-se à
combinação entre a simulação discreta e a simulação contínua, representadas pelos seus
principais paradigmas, a SED e a SD.
Numerosos autores da área concordam com a necessidade de desenvolvimento de
metodologias de simulação híbrida (Lee et al,. 2004; Levin e Levin, 2003). Em especial,
os paradigmas SED e SD, como argumentado por Robinson (2005), Rabelo et al. (2005)
e Helal e Rabelo (2004), podem complementar um ao outro, oferecendo as ferramentas
necessárias para a construção de novos paradigmas de simulação com potencialidade
para atingir os requerimentos conformados pelo moderno, integrado e dinâmico sistema
empresarial mundial. Helal (2008) também conclui que é chegada a hora da construção
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e promoção de novas metodologias de simulação que proporcionem a integração dos
tradicionais paradigmas de simulação.
O trabalho de Borshorev e Filippov (2004) enfatiza também o potencial da simulação
híbrida ao desenvolver um guia de referência prático para os programadores de SED e
SD que desejam também adicionar ao seu portfólio o paradigma de simulação baseada
em agentes – Agente Based (AB): a utilização de diferentes paradigmas para diferentes
partes do modelo é uma alternativa para superar as dificuldades e peculiaridades
pontuais, que podem criar entraves a aplicabilidade de um determinado paradigma. A
aplicação de diferentes paradigmas em um mesmo modelo é representada pela Figura
16.

SD sub-modelos relacionados
através de agentes discretos (ex:
sistemas de produção em uma
cadeia de suprimento)
SD + DES

Agentes (ex: pessoas ou empresários) vivendo
em um ambiente cujo comportamento é
determinado por um modelo SD
SD + AB

Agentes (ex: clientes ou pacientes)
interagindo com outros agentes
(ex: staff) em uma processo
discreto (ex: atendimento de uma
fila)
SED + AB

Figura 16 – ilustração da arquitetura de um projeto de simulação envolvendo multi-paradigmas (Borshorev e
Filippov, 2004)

Morecroft e Robinson (2005), ao desenvolverem dois modelos similares paralelos para
comparação do comportamento das metodologias SD e SED, concluem que as
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metodologias não devem ser vistas como opositoras, mas sim como complementares. A
conclusão é suportada pela afirmação de Renshaw (1991) de que ambas as abordagens
metodológicas têm papéis importantes a desempenhar na análise de qualquer sistema.
Isso significa que trabalhar com as duas abordagens simultaneamente pode garantir que
o programador e o tomador de decisão não sejam enjaulados tanto pela “fantasia
determinística” ou pelo “exagerado detalhamento estatístico”, termos criados a partir
das características principais das metodologias SD e SED, respectivamente.
Lorenz e Jost (2006) trabalham na comparação dos três paradigmas citados (SED, SD e
AB) e desenvolvem uma estrutura de orientação visando alinhar propósitos,
determinação dos elementos característicos e metodologias para escolha e/ou
combinação das abordagens de simulação adequadas. É a habilidade de conectar os
propósitos e elementos dos diferentes paradigmas em direção a uma metodologia
híbrida que possa, possivelmente, superar as dificuldades do processo de integração
(processo ilustrado na Figura 17). A tentativa de determinar um processo de
metodologia híbrida em primeiro lugar, e a partir dela determinar seus elementos
básicos e objetivos, provou ser um caminho não adequado. Tal determinação fornece o
primeiro conceito forte para a construção de uma metodologia de simulação híbrida
eficaz.
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Elementos
Básicos

FIT

Metodologia

Objetivo

Elementos
Básicos

FIT

Metodologia

Objetivo

Figura 17 – Esquematização do processo de alinhamento dos elementos e objetivos de diferentes abordagens
de simulação em direção à um paradigma híbrido (Lorenz e Jost, 2006)

No trabalho de Greasley (2005), é apresentado um modelo SED representando o
planejamento de uma instalação de produção de cilindros de gás. Apesar de o paradigma
SED, escolhido para a criação do modelo, ter sido eficientemente capaz de investigar os
aspectos produtivo-operacionais do projeto (fornecendo importantes dados operacionais
sobre a desempenho do sistema e indicando caminhos de como melhorá-la), tornou-se
evidente que outros aspectos também influenciam diretamente o desempenho da
indústria. No caso em questão, pode-se citar especialmente as práticas de trabalho do
departamento de venda cuja avaliação estava fora do escopo da modelagem SED. O
autor optou por adotar uma abordagem complementar (a SD) para representar os
elementos “ausentes” no sistema. Greasley (2005), através da SD e baseado em
Forrester (1961), analisa as estruturas ocultas sob o processo de manufatura em estudo,
identificando as causas do “mau comportamento” da organização, tais quais os
“modelos mentais errados” dos gerentes de venda, incapazes de compreender o
verdadeiro relacionamento causa-efeito das políticas de venda em um horizonte de
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longo prazo. Como conclusão final, o autor lista a principal vantagem obtida com a
construção do modelo multi-paradigmas (SED + SD): expansão de um modelo
operacional para um modelo que incorpora o comportamento dos tomadores de decisão
e que fornece, portanto, uma compreensão mais profunda e real do comportamento do
sistema em estudo como um todo, permitindo vislumbrar a causas dos problemas e não
somente suas consequências, além de expandir o horizonte temporal de planejamento
dos tomadores de decisão.
O trabalho de Venkateswaran e Son (2005) lida com a determinação de tipos e
quantidades de produtos em um sistema de planejamento de produção multi-planta. Para
tal, é construído um modelo de simulação híbrido que consiste na mescla de
componentes da SD para o nível de planejamento tático da indústria e de componentes
da SED para o nível de planejamento operacional do chão-de-fábrica. Os simuladores
nos dois níveis interagem para criar um plano geral de controle de produção,
integrando-os conforme representado na Figura 18.

Tomador de Decisão da Indústria
Ordens de Consumo
Esperada

Desvio da Performance

Otimizador do
Plano de Produção

Parâmetros de
Controle
Ordens Reais
Consumidores

Performance Esperada

Monitor de
Performance

Performance
Real

Loop de Controle
Simulador do Nível Tático da Indústria
(Modelo SD)

Ordem de
Produção

Status do
Chão-de-Fábrica
Simulador do Nível Operacional do Chão-de-Fábrica
(Modelo SED)

NÍVEL
OPERACIONAL
DO CHÃO-DEFÁBRICA

Performance
Real

Parâmetros de
Controle

Loop de Controle

Fluxo Periódico

Fluxo Constante

NÍVEL
TÁTICO DA
INDÚSTRIA

Otimizador do
Planejamento de
Produção

Desvio da Performance
Performance Esperada

Monitor de
Performance

Tomador de Decisão da Chão-de-Fábrica

Figura 18 – Arquitetura do modelo de simulação híbrida (SED + SD) de Venkateswaran e Son (2005)
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Na Figura 18 é possível observar a relação entres os dois modelos: o modelo SD captura
as dinâmicas de produção e de estoque da indústria, que são influenciadas pelas
decisões tomadas pelo programador do chão-de-fábrica (modelado em SED).
Venkateswaran e Son (2005) concluem, baseados em um benchmarking com outros
modelos de simulação de manufatura, que o modelo híbrido proposto apresenta
resultados bastante satisfatórios, sendo necessário ainda um trabalho de redefinição e
aprimoramento das interações entre os módulos discretos e contínuos.
É válido também citar Marcharis (2000), que propõe uma metodologia híbrida, mas
com um enfoque diferenciado. Trata-se de uma abordagem que envolve a combinação
da metodologia SD com a metodologia de Apoio à Decisão Multi-Criterial (MultiCriteria Decision Analysis - MCDA), feita com a inclusão da análise multi-critério
dentro do modelo SD. Brito et al. (2010) também desenvolvem uma ferramenta de
análise combinando a SED e a MCDA, criando um ambiente propício à tomada de
decisão em sistemas logísticos. A análise multi-criterial é aplicada porque, como
afirmado por Senge (1990), a maioria dos tomadores de decisão falha no processo de
compreensão do comportamento do sistema, de seus feedbacks e dos efeitos da
aplicação de políticas de longo prazo. Nesse ponto, uma ferramenta de apoio à análise
multi-criterial é capaz de fornecer capacidade de discernimento para as possibilidades
apresentadas pelo problema, indicando assim as políticas mais apropriadas a serem
implementadas, baseando essa escolha em uma comparação de seus trade-offs.
Os trabalhos de Almeder e Preusser (2007) e Ono (2007) combinam a SED com uma
técnica exata de otimização para modelos de cadeia de suprimento. Almeder e Preusser
(2007) desafiam as tradicionais desvantagens da combinação entre modelos de
otimização e SED (a otimização tende a utilizar a simulação como uma caixa-preta, não
disponibilizando informação sobre a estrutura do problema, ou, para evitar esse tipo de
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problema, opta-se pela elaboração de modelos puros de otimização, elaborados
geralmente em nível muito abstrato, maquiados como modelos SED), construindo uma
nova aproximação que combina a utilização de um modelo simples de otimização
inserido no contexto da SED, mais precisamente nos momentos de tomada de decisão
do modelo. Já o trabalho de Ono (2007) busca compatibilizar decisões relacionadas a
uma cadeia de suprimento de petróleo a níveis de planejamento distintos, buscando
inicialmente identificar o dimensionamento dos principais recursos do plano estratégico
através da SED e posteriormente efetuar sua programação em nível tático através de
uma plataforma de otimização. O modelo de otimização é adotado para ratificar ou
aprimorar os resultados apresentados pelo modelo de simulação, completando a
ferramenta de apoio à decisão.
O trabalho de Helal (2008) aborda a construção de sistemas híbridos dinâmico-discretos
de simulação para processos de manufatura e propõe uma abordagem de simulação
híbrida para integrar os sistemas de produção e planejamento de um fábrica. Essa
abordagem mantém a integridade dos dois tradicionais paradigmas de simulação (SD e
SED), e é capaz de capturar as dinâmicas do sistema de produção da indústria e,
simultaneamente, reconhecer os aspectos “soft” da programação de produção,
mantendo-se compacto, simples e genérico o suficiente para permanecer válido sob
qualquer condição.
3.1

Levantamento da Aplicação da Simulação Híbrida no Campo da Logística

No campo da Modelagem e Simulação Logística, a SED esteve sempre na vanguarda
das metodologias empregadas, impulsionada, principalmente, pelo casamento de suas
características com as características de sistemas logísticos em geral. Como já explorado
aqui, a SED apresenta potencialidades (em relação aos seus aspectos práticos e técnicos)
que a torna mais apropriada para a análise detalhada de sistemas específicos e bem
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definidos, como são tratados usualmente, os sistemas logísticos no ambiente da
simulação.
O primeiro autor a criticar a abordagem “tradicional” à simulação de sistemas logísticos
é Forrester (1968). Ele considera que a aplicação da SED, isoladamente, não é capaz de
solucionar completamente os problemas logísticos das companhias, que dependem da
adequada modelagem da interação entre os fluxos logísticos do sistema (material,
ordem, informação), mas dependem também da compreensão e controle adequados
desses fluxos e da compreensão do relacionamento entre seus elementos. Assim sendo,
há um esforço recente na abordagem da simulação de sistemas logísticos para uma
direção de maior integração entre as metodologias (Angerhofer e Angelides, 2000).
Alguns trabalhos executam levantamentos bibliográficos que tratam da aplicação das
metodologias SD e SED no campo da logística. Entre esses, Banks et al. (2005) e Smith
(2003) realizam pesquisas e discutem a aplicação da metodologia SED. Já os trabalhos
de Baines e Harrison (1999) e Angerhofer e Angelides (2000) exploram a utilização da
SD.
Para avaliação da aplicabilidade da simulação híbrida no campo da logística foi
realizada uma compilação dos trabalhos que tratam do tema. Alguns desses trabalhos já
foram apresentados nas considerações sobre a potencialidade da simulação híbrida na
seção anterior. Levando-se em conta o escopo prático do trabalho, serão considerados,
segundo a taxonomia básica apresentada por Angerhofer e Angelides (2000) para
classificação de problemas de modelagem no paradigma SD, os trabalhos cuja
classificação enquadra-se na categoria “Prática” selecionada no quadro da taxonomia,
apresentado na Tabela 6:
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Tabela 6 - Taxonomia básica apresentada por Angerhofer e Angelides (2000) para classificação de problemas
de modelagem no paradigma SD

Pesquisa

Prática

Gestão da Cadeia de
Suprimentos
Sistemas Logísticos
Complexos
Manufatura

 Pesquisa: modelando para o desenvolvimento de teoria - o principal propósito é
aumentar a compreensão de um sistema logístico através da formulação de
teorias.
 Prática: modelando para a solução de problemas – consiste na aplicação direta
das abordagens para a solução técnica de problemas logísticos.
Serão tratados no levantamento da Tabela 7 à Tabela 11, apenas trabalhos que abordem
a questão prática da aplicação da simulação híbrida, divididos sob três grandes escopos
logísticos:
1. Gestão da cadeia de suprimentos;
2. Sistemas logísticos;
3. Manufatura.

SD + SED

SD + SED

Coyle (1985)

Cakravastia e
Diawati (1990)

Abbas e Bell (1994)

Fujii et al. (1999)

Curram (1999)

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

SED + SD

SED + MRP(SD)

SD + SED

SD (+ SED)

Wolstenholme et al. (1982)

[1]

Paradigmas

Referência

#

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Manufatura

Sistemas Logísticos Complexos

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Sistemas Logísticos Complexos

Escopo

O modelo, desenvolvido para o Departamento Nacional de Defesa Canadense, dimensiona
os possíveis impactos na cadeia logística da defesa nacional causadas pelo bug do milênio e
mede a habilidade em executar operações internacionais sob tais condições.

Representa o fluxo físico de materiais e o sistema de transporte de uma instalação fabril através
de um modelo DES: trata-se de um sistema Computer-Integrated Manufacturing (CIM),
controlado por MRP, mas simulado em um ambiente SD.

O foco principal do artigo é criar um ambiente para a avaliação do desempenho de um sistema
de transporte, modelando a relação entre seus elementos através da metodologia SED e a
relação entre o sistema e o ambiente externo através da metodologia SD. Assim, o modelo é
capaz de representar o comportamento do modelo de forma completa, permitindo o teste de
políticas de transporte alternativas.

O modelo, desenvolvido primariamente utilizando-se o paradigma SD, objetiva a compreensão
e o aperfeiçoamento da cadeia logística de suprimentos de um estaleiro. O modelo SD
representa as relações entre o estaleiro, seus fornecedores e consumidores, além de alguns
mecanismos do mercado financeiro. Os mecanismos e elementos de produção, modelados
através da SED, foram inseridos no modelo posteriormente, uma vez que o tomador de
decisão julgou não adequadas muitas das informações obtidas como resposta pelo modelo
SD.

O trabalho representa o funcionamento de uma cadeia logística de minério, procurando
integrar os relacionamentos entre seus elementos e loops de feedback através de de um
modelo SD. Alguns elementos discretos são inseridos nas pontas da cadeia, representando
alguns dos seus processos aleatórios.

O modelo, que representa o processo de planejamento da exploração de minas de carvão, é
desenvolvido através da abordagem SD e incorpora elementos discretos na sua confecção, a
fim de garantir maior controle aos processos aleatórios existentes na exploração.

Comentários
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Tabela 7 – Levantamento Bibliográfico – Simulação Híbrida e seu Campo de Aplicação – Parte 1

Referência

Poles e Cheong (1999)

Brennem (2000)

Ritchie-Dunham et al. (2000)

Marcharis (2000)

Barton et al. (2001)

Lertpattarapong (2002)

Bezemere e Akkermans (2003)

#

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

SD + SED

SD + SED

SED + SD (EMI)

SD + MCDA

SD (ERP + BSC)

SED + AB

SD + SED

Paradigmas

Manufatura

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Manufatura

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Manufatura

Manufatura

Sistemas Logísticos Complexos

Escopo

Trabalha com um processo de fabricação de semi-condutores. Mais uma vez o processo físico
é representado através de um modelos SED, integrado a um modelo SD cujo alvo principal é
a estabilidade do sistema (capacidade de produção, estoques, demanda) e suas oscilações.

Em um processo de fabricação de semi-condutores - cujo processo físico é representado
através de um modelo SED o modelo visa analisar o comportamento a longo prazo e a
estabilidade do sistema (capacidade de produção, estoques, demanda, competidores),
funcionando como um gerenciador da cadeia logística do processo. Para tal, um modelo SD é
integrado ao modelo SED originalmente desenvolvido.

O modelo SED representa as operações da manufatura, fornecendo informações diretas para
o Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI), criado em um ambiente SD, que faz o controle
dos pedidos, estoques, finanças, fornecedores via intervenção humana.

O trabalho desenvolve uma metodologia que integra a tentativa de compreensão dos aspectos
gerenciais de uma cadeia logística complexa sujeita a diversos processos de decisão ao longo
do tempo, criando uma ambiente propício à tomada de decisões que impactam diretamente a
cadeia logística.

Desenvolvido no paradigma SD, avalia as possibilidades de integração entre o ERP e o BSC
da companhia. O processo industrial físico é representado por um modelo SED.

Um modelo SED representa o processo de carregamento e programação em um sistema de
manufatura; agentes representam outros componentes do chão-de-fábrica e comunicam-se
com o módulo SED

Em uma cadeia de suprimento de ciclo fechado, o modelo desenvolvido (sob o paradigma SD)
visa representar o controle de estoques do sistema, modelando o relacionamento dos
elementos da cadeia (principalmente o relacionamento consumidor-fornecedor). Para alimentar
o modelo SD, os sistemas de produção e consumo das duas pontas da cadeia são
representados através de modelos SED.

Comentários
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Tabela 8 - Levantamento Bibliográfico – Simulação Híbrida e seu Campo de Aplicação – Parte 2

Referência

Godding et al (2003)

Munitic et al. (2003)

Keenan e Paich (2004)

Usano et al. (2004)

Venkateswaran e Son (2005)

Greasley (2005)

#

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

SD + SED

SD + SED

SED + SD

SD + SED

SD + SED

SED + AB

Paradigmas

Manufatura

Manufatura

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Manufatura

Sistemas Logísticos Complexos

Manufatura

Escopo

Trata do desenvolvimento de um estudo de simulação de uma instalação de cilindros através
da SED, que revelou-se incapaz de investigar completamente os aspectos produtivooperacionais do projeto. Assim, optou-se pelo desenvolvimento conjunto de um modelo SD
capaz de incorporar tais comportamentos.

Agrega o planejamento da produção e o agendamento de tarefas; o sistema produtivo é
representado pelo modelo SED, e é alimentado por demanda do modelo SD.

O trabalho desenvolve dois modelos capazes de operar em separado, representando uma linha
de produção "puxada". O modelo SED representa os processos de produção da indústria,
enquanto que o modelo SD representa, principalmente, os loops de feedback e os
mecanismos de atrasos entre o sistema "puxado" e o consumidor final.

O modelo SD desenvolvido integra todo o sistema e representa o feedback seus componentes
(demanda, market-share, decisões de investimento, utilização dos recursos, comportamento
mercado, competidores, entre outros), mas não é capaz de representar os processos
individuais de produção. Assim, o autor parte para a contrução de um modelo complementar,
que opera independentemente e representa o processo de produção através da metodologia
SED.

Aplica a metodologia SD para representar o processo de transhipment de um sistema
portuário. O objetivo principal dos autores é eliminar o conceito de "black-box"do processo
de simulação de sistemas logísticos complexos, propondo a utilização da SD.

Desenvolve um modelo DES para um estudo de uma manufatura de semi-condutores
objetivando entender a interação entre o fluxo de material e de informações. Considerando as
limitações do modelo DES, aplica também o paradigma AB, a fim de facilitar a comunicação
entre os fluxos.
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Tabela 9 - Levantamento Bibliográfico – Simulação Híbrida e seu Campo de Aplicação – Parte 3

Referência

Adamides (2006)

Johnson e Eberlein (2006)

Lavoie et al. (2007)

Rabelo et al. (2007)

Almender e Preusser (2007)

Ono (2007)

#

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

SED + Otimização

SED + Otimização

SD + SED

SED + Equações Diferencias

SED + SD

SD + SED

Paradigmas

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Manufatura

Manufatura

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Manufatura

Escopo

O estudo do comportamento e dimensinamento de um cadeia de suprimentos de petróleo é
realizado através de um modelo SED, em toda a sua extensão prática. O objetivo do trabalho
é entretanto criar uma ferramenta para compatilizar o processo de decisão entre os níveis
operacionais e estratégicos. Para tal, é criado, para operar em conjunto ao modelo SED, um
modelo de otimização, que viabiliza a execução das análises necessárias.

O trabalho estrutura uma metodologia que combina a utilização de um modelo complexo SED
e um modelo simples de otimização para a gestão de um cadeia de suprimento. O objetivo é
melhorar a performance geral do sistema através da adaptação das regras de decisão.

O processo de manufatura é representado pela modelagem SED, enquanto que a "cadeia de
valor" (decisões de investimento, demanda, comportamento dos consumidores, financeiro) é
representada pela SD.

Em um processo altamente estocástico, que usualmente resulta na incapacidade em se atingir a
produção planejada, a DES foi aplicada para captura de tal comportamento, fornecendo
parâmetros de entrada para a determinação de políticas de controle, modeladas por um
conjunto de equações diferenciais.

A partir de um modelo discreto formulado para tomada de decisão sobre investimentos na
cadeia de suprimento de uma distribuidora de óleo, os autores desenvolvem, em conjunto, um
modelo contínuo no paradigma SD. O sistema híbrido permite a compreensão das complexas
relações de feedback entre as variáveis do modelo. Ainda mais, os autores concluem que,
para o caso, o modelo contínuo é capaz de fornecer respostas adequadas à necessidade dos
tomadores de decisão.

Trata-se de um simulador de políticas estratégicas em um sistema de manufatura; o nível
estratégico é representado pela SD e o nível operacional é representado pela SED.

Comentários
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Tabela 10 - Levantamento Bibliográfico – Simulação Híbrida e seu Campo de Aplicação – Parte 4

Referência

Skraba et al. (2007)

Umeda e Zhang (2008)

Helal (2008)

Chahal et al. (2009)

Brito et al. (2010)

#

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

SED + MCDA

SED + SD

SD + SED

SD + SED

SED + SD + Otimização

Paradigmas

Sistemas Logísticos Complexos

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Manufatura

Manufatura

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Escopo

O objetivo do artigo é dar suporte ao processo de tomada de decisão do planejamento e
dimensionamento de um sistema logístico de uma indústria siderúrgica. O processo produtivo é
completamente modelado através da metodologia SED e é suportado por um modelo MCDA,
responsável pela avaliação final no processo de decisão.

O trabalho aplica a técnica de simulação híbrida (SED + SD) para avaliar os impactos da
criação de um quadro de fluxo de trabalho em um departamento de emergência de um serviço
de hospital. Os fluxos de pacientes e materiais foram representados através da metodologia
SED , capaz de capturar os aspectos estocásticos da operação com mais facilidade. A
abordagem SD, por sua vez, foi aplicada para o entendimento do impacto da utilização do
quadro de fluxo de serviço sobre a produtividade geral do setor.

Propõe uma nova abordagem de simulação híbrida (SDDES) para integrar os sistemas de
produção e planejamento de uma fábrica. A nova abordagem mantém a integridade dos dois
tradicionais paradigmas de simulação (SD e SED), é capaz de capturar as dinâmicas do
sistema de produção da indústria e, simultaneamente, reconhecer os aspectos “soft” da
programação de produção, mantendo-se compacto, simples e genérico o suficiente para
permanecer válido sob qualquer condição de operação.

Sugere a integração entre os paradigmas SD e SED, como forma de integrar o chão-defábrica e o controle de demanda e satisfação dos clientes.

O artigo descreve a aplicação de uma metodologia de modelagem discreta e contínua
integradas para a administração de recursos humanos em uma organização de larga escala. O
modelo discreto representa as atividades de fluxos físicos, integrado ao modelo SD, capaz de
representar as variáveis de comportamento dos recursos humanos do sistema e de disparar
eventos sensíveis ao modelo SED.
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Considerando-se a Tabela 7 à Tabela 11 e a taxonomia básica apresentada por
Angerhofer e Angelides (2000), a Figura 19 posiciona todos os trabalhos na faixa da
taxonomia que interessa ao estudo.

Simulação
Híbrida –
Campo Prático

Gestão da Cadeia de
Suprimentos

[2]
[3]
[6]
[10]

Sistemas Logísticos
Complexos

[1] [7] [30]
[4] [15]

Manufatura

[5]
[8]
[9]
[11]
[13]

[12] [25]
[17] [26]
[22] [29]
[24]

[14]
[16]
[18]
[19]
[20]

[21]
[23]
[27]
[28]

Figura 19 – Posicionamento dos trabalhos da Tabela 7 à Tabela 11 na faixa de interesse da taxonomia de
Angerhofer e Angelides (2000)

A revisão bibliográfica e a observação da Figura 19 revelam que a aplicabilidade da
metodologia de simulação híbrida e a extensão do seu campo de pesquisa são ainda
limitadas.
No campo de Planejamento de Sistemas Logísticos foram encontrados apenas 5
trabalhos: Wolstenholme et al. (1982), Abbas e Bell (1994), Poles e Cheong (1999),
Munitic et al. (2003) e Brito et al. (2010), desvendando uma lacuna dessa aplicação.
Já nos campos da Manufatura e da Gestão da Cadeia de Suprimentos, o número de
trabalhos comprova uma aplicabilidade mais difundida. Pode-se dizer, entretanto, quede
uma forma geral a aplicabilidade da metodologia híbrida é consideravelmente restrita.
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Uma avaliação cautelosa sobre a aplicação da simulação híbrida para sistemas
logísticos, buscando revelar como é realizada a integração entre as duas metodologias, é
tema da próxima seção.
3.1.1 Simulação Híbrida em Sistemas Logísticos
Os trabalhos levantados que adotam a abordagem híbrida para simular sistemas
logísticos apresentam metodologias e objetivos da integração SED/SD similares.
No trabalho de Wolstenholme et al. (1982) [1], um processo de exploração de carvão é
simulado, a princípio, através da metodologia SD. Os resultados obtidos revelaram-se
insatisfatórios. Um estudo estatístico do processo de exploração de carvão apontou uma
aleatoriedade significante em muitos dos procedimentos práticos de exploração. O autor
optou pela inserção de módulos de eventos discretos acoplados ao modelo SD já
existente, a fim de incluir a aleatoriedade de forma direta na representação do sistema.
A integração é realizada através da linguagem DYNAMO, em um esforço de
programação, segundo o autor, extenso e complexo.
Abbas e Bell (1994) [4] objetivam avaliar a potencialidade da aplicação da SD para
modelagem de sistemas de transportes. Os autores trabalham com a definição das
complexas relações entre os elementos multi-dimensionais que compõem um sistema de
transporte. O objetivo do trabalho é confirmar que a correta definição dessas relações,
através da SD, é capaz de fornecer respostas adequadas a eventuais considerações e
políticas sobre sistema. Assim, a construção de uma visão holística do sistema de
transporte modelado através da SD parece uma alternativa promissora. Os autores
esbarram, porém, em situações nas quais a aplicabilidade da SD enfrenta dificuldades,
abrindo espaço para a discussão do incremento do modelo com outras técnicas de
simulação, a citar: a aleatoriedade inerente a sistemas de transporte (tempos de viagem,
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processos, etc.), a dimensão espacial e física do problema, e a necessidade da obtenção
de respostas numericamente precisas sobre a modelagem. Surge como primeira opção à
necessidade de superação de tais dificuldades, a metodologia SED. Ressalta-se que o
autor classifica a abordagem SD como válida para a modelagem do problema em
questão. A incorporação da metodologia SED, segundo o autor, é um incremento à
validade do modelo. A integração entre a estrutura SD (originalmente desenvolvida no
software STELLA) e os elementos SED incorporados é realizada através da linguagem
DYNAMO.
O trabalho de Poles e Cheong (1999) [7] trata da modelagem de um sistema de reabastecimento de uma indústria manufatureira que opera em ciclo-fechado. O objetivo
principal do trabalho não é otimizar custos ou encontrar quantidades ótimas de pedidos,
mas desenvolver um modelo de controle de estoque, relacionando os diversos aspectos
que influenciam o processo de manufatura, consumo e abastecimento. Especial atenção
é dada ao relacionamento entre consumidor-fornecedor e ao comportamento dessa
relação. Outra preocupação dos autores é entender o mecanismo de funcionamento do
fluxo reverso da logística no sistema. Para evitar um “esvaziamento” do modelo SD,
desenvolvido em plataforma AnyLogic, e alimentá-lo com informações adequadas, os
sistemas de produção e consumo das duas pontas da cadeia são representados através de
modelos SED, capazes de, sem maiores dificuldades, representar os processos
estocásticos da produção e do consumo.
O trabalho de Munitic et al. (2003) [15] aplica a metodologia SD na construção de um
modelo que representa um processo de transbordo em um sistema portuário. A grande
preocupação do autor para aplicar a SD é eliminar o conceito de “caixa-preta”, comum
da modelagem SED. A característica holística da SD parece servir bem a esse propósito.
O modelo retrata as relações entre todos os elementos “hard” e “soft” do processo.
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Apesar de “não admitir”, o modelo, desenvolvido no software AnyLogic, depende da
operação de módulos SED para representação de alguns processos aleatórios do sistema
de transbordo e, consequentemente, responder mais confiavelmente ao processo de
simulação (pode-se citar, entre os módulos SED utilizados, o gerador de chegada de
navios ao porto). O modelo, de forma geral, atinge seu objetivo principal,
transformando a tradicional “caixa-preta” dos modelos SED, em uma “caixatranslúcida”, com a utilização da SD como metodologia base e a SED como
metodologia complementar.
Nota-se que a todos os trabalhos apresentados desenvolvem a integração entre os
paradigmas SD e SED sob a seguinte lógica: enquanto os fluxos físicos, atividades,
processos de atendimento, chegada, etc. - usualmente processos estocásticos - são
modelados através do paradigma SED, os aspectos “soft” (loops de feedback, relações
causais entre as variáveis, relacionamentos de fluxos, entre outros) são incorporados ao
modelo através da metodologia SD, aumentando o espectro de compreensão do modelo
e seus limites de atuação. Essa é integração básica formulada pelos autores pesquisados
no desenvolvimento da simulação híbrida, asseverando as características únicas de cada
metodologia, seus comportamentos particularmente adequados para situações
específicas, e torna evidente a potencialidade dos benefícios da utilização conjunta da
SED e da SD, aplicadas, cada uma delas, à extensão do modelo que é capaz de
representar mais eficientemente.
A extensão do campo de aplicação de cada metodologia, baseada nos seus conceitos
fundamentais e nos processos comparativos apresentados anteriormente no trabalho, são
descritos a seguir.
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3.1.2 Contribuições da SED na simulação de Sistemas Logísticos
No campo da simulação em Sistemas Logísticos, a SED é, historicamente, o paradigma
tradicionalmente mais empregado. Como já explorado aqui, a SED apresenta
potencialidades que a torna mais apropriada para a análise detalhada de sistemas
específicos e bem definidos, como são tratados usualmente os sistemas logísticos no
ambiente da simulação: a “modelagem física” (que trata de objetos individuais, eventos,
distâncias, tempos, etc.) é o caminho típico adotado para a representação dos sistemas
logísticos.
A discussão das contribuições da aplicabilidade da SED na simulação de Sistemas
Logísticos é tema intuitivo e pode ser realizada pela simples constatação da infinidade
de trabalhos encontrados na literatura e no meio profissional que tratam do tema.
Já com relação à SD, devido à suas características fundamentais e aplicação menos
extensa, uma avaliação mais cautelosa sobre suas possibilidades de contribuição na
simulação de sistemas logísticos é fundamental.
3.1.3 Contribuições da SD na simulação de Sistemas Logísticos
A SD pode ser reconhecida como uma metodologia da família da abordagem sistêmica,
uma vez que uma de suas características mais importantes é a capacidade de
proporcionar uma visão holística do sistema. Como já afirmado aqui, a análise de
sistemas logísticos– compostos por uma complexa relação entre elementos, variáveis e
fatores internos e externos, operacionais e gerenciais, técnicos e práticos, requer uma
abordagem coordenada para avaliação. A SD presta-se, em princípio, à investigação de
problemas como esses, que demandam a compreensão das dinâmicas interações entre
seus elementos (dos processos de feedback, relações causais, relacionamentos de fluxos,
entre outros).
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Alguns trabalhos na literatura tratam da história e fazem avaliações dos campos de
aplicabilidade da metodologia SD. Sharp e Prince (1984), por exemplo, ao apontam os
campos de aplicabilidade promissores da SD: mercados financeiros, rede de negócios e
sistemas dinâmicos de uma forma geral. Todos os campos envolvem a elaboração de
estratégias e políticas gerenciais, transformando o modelo SD em um elemento de
tomada de decisões gerenciais, manuseando os aspectos “soft” de sistemas complexos.
Outro ponto abordado na revisão bibliográfica é a capacidade da metodologia SD em
tratar diretamente também os aspectos “hard” da modelagem. Entretanto, são escassos
os trabalhos que modelam e simulam os processos físicos relacionados a sistemas
logísticos utilizando a SD como metodologia principal. O trabalho mais significativo
encontrado que contém tal aplicação é o de Munitic et al. (2003). O autor conclui,
levando em consideração os resultados obtidos pelo modelo, que o paradigma SD é
adequado para a simulação de sistemas logísticos. Apesar da conclusão apresentada pelo
autor, a maior dificuldade encontrada para a aplicação da metodologia é a “aceitação”
da aplicabilidade no meio científico. A avaliação de outros especialistas da área é de
aparente desconfiança sobre o modelo. Trata-se de uma tarefa árdua a apresentação e
comprovação da confiabilidade de um modelo logístico construído tendo como base o
paradigma SD para um grupo de tomadores de decisão acostumado a formulações
“fisicamente lógicas”. Assim, a questão da “confiabilidade” do modelo híbrido
desenvolvido com base em SD é tema crítico para a avaliação de sua aplicabilidade.
Uma das causas do pré-julgamento da capacidade da SD é o fato de que o
desenvolvimento dos dois principais paradigmas de simulação (SD e DES) seguiu
caminhos independentes, com baixo nível de comunicação e interação, o que culminou
com a formação de escolas de especialistas e tradições não fronteiriças. Assim, préconceitos e falta de conhecimento sobre o “outro lado” criaram um problema ainda
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pouco abordado pelo mundo acadêmico-científico: a desconfiança da eficiência de uma
metodologia sobre a outra. Como no campo da simulação em sistemas logísticos a SED
é o paradigma tradicionalmente mais empregado, a desconfiança remete principalmente
à incapacidade da metodologia SD em representar, com fidelidade, um processo
logístico recheado de processos “hard”, vista sua aplicabilidade tradicional para
modelagem de problemas que envolvem fundamentalmente elementos “soft”.
3.2

Análise sobre as contribuições dos paradigmas SD e SED

A avaliação sobre principais contribuições das metodologias SD e SED para a
simulação de sistemas logísticos deve ser realizada com cautela. O perigo reside na
influência que pode ser causada por uma postura científica e prática influenciada pela
filosofia relativista. “O relativismo, na sua versão mais radical, entende que qualquer
opinião é igualmente justificável, dadas suas respectivas regras de evidência, e que não
há questão objetiva sobre qual conjunto de regras deve ser preferido. Em suma, é
possível dar boas razões tanto para se admitir quanto para se recusar qualquer opinião.
E, portanto, o procedimento de dar boas razões nunca permite decidir entre opiniões
rivais, nunca nos obriga a substituir uma crença pela outra.” (Siegel, 1987).
A correta avaliação do potencial da aplicabilidade de determinado paradigma deve ser
baseada em dois aspectos:
 eficácia e eficiência do modelo construído a partir do paradigma em questão;
 utilidade do modelo construído a partir do paradigma em questão.
A questão da eficácia e eficiência dos modelos desenvolvidos nas metodologias SD e
SED já foi discutida no trabalho e a conclusão final é de que ambos os paradigmas são
capazes, dentro de suas próprias limitações e dificuldades, representarem sistemas
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logísticos. É delicado afirmar que, portanto, “qualquer coisa serve”, como podemos ser
levados a pensar de forma relativista.
O trabalho de Munitic et al. (2003), entretanto, relata a barreira existente na comunidade
científica para utilização de modelos construídos fundamentalmente com base na
metodologia SD para simulação de sistemas logísticos, o que explicita a primeira
barreira na medida da utilidade da SD. Os principais pontos relatados referentes à
“incapacidade de representação” da SD são listados a baixo:
 procedimentos operacionais do sistema ;
 aleatoriedade dos processos;
 controle dos intervalos de chegadas de navios, trens e caminhões;
 considerações financeiras e de custo do sistema;
 comportamento dos níveis de estoques;
 representação da linha do tempo do modelo;
 precisão numérica dos resultados.
De fato, os principais pontos levantados estão de uma maneira ou outra, ligados às
considerações já expostas sobre as dificuldades, fraquezas e limitações das
possibilidades de contribuição da metodologia SD na simulação de sistemas logísticos.
Apesar de os pontos levantados acima não afetarem diretamente a eficácia de um
modelo de simulação de um sistema logístico, refletem indiretamente sobre o nível de
confiança dos programadores na metodologia (do programador de uma metodologia
olhando para a outra metodologia e vice-versa), criando um “modelo mental” de queda
da utilidade da aplicação da metodologia SD muito difícil de ser quebrado ou
reconstruído. Como já afirmado, trata-se de uma situação ainda muito pouco abordada
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pelo mundo acadêmico-científico, criando uma ambiente de desconfiança da eficiência
de uma metodologia sobre a outra.
Levando-se em consideração todos os aspectos levantados sobre as potencialidades dos
paradigmas SD e SED, as possibilidades, fraqueza e limitações de suas contribuições
para a simulação de sistemas logísticos, os aspectos históricos e práticos da aplicação
das duas metodologias analisados via revisão bibliográfica, a conclusão final referente à
possibilidade de contribuição de cada uma das duas metodologias é a de que devem ser
aplicadas de acordo com as seguintes proposições:
 a metodologia SED deve servir como base para a “modelagem física” de
sistemas logísticos: a representação eficiente dos elementos “hard” de um
sistema (tempos, distâncias, taxas de operação, eventos, etc.) é essencial para a
manutenção da utilidade do modelo. Apesar de a SD ser capaz de desempenhar
esse papel, suas características fundamentais resultam em limitações e
dificuldades que tendem a reduzir o nível de confiabilidade no modelo, minando
sua utilidade posterior.
 como consequência, à metodologia SD resta desempenhar o papel não menos
importante de elemento de expansão do modelo-base operacional, incorporando
elementos e comportamentos difíceis de serem quantificados através da
metodologia SED, dando corpo à uma “modelagem estratégica” do problema, e
servindo como elemento de análise de políticas,

comportamentos,

relacionamento entre variáveis “soft”, fluxos de informações, etc.
Assim, os modelos SD devem funcionar como apoio aos modelos SED principais, que
devem comandar a estrutura básica da representação do sistema logístico complexo. A
proposta de construção de um modelo híbrido para a simulação de sistemas logísticos
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incorporando a SED como metodologia básica e a SD como elemento extensor, apesar
de não proporcionar a possibilidade de “integração total” entre as metodologias, permite
uma expansão do espectro de compreensão do comportamento do sistema em estudo,
através da incorporação de novos elementos ao modelo. A Figura 20 ilustra o
relacionamento sugerido a ser estabelecido entre as duas metodologias na construção de
modelos de sistemas logísticos.

SD 1

SD 4

SED
SD 2

SD 3

Figura 20 - Esquema da uma proposta de integração entre as metodologias de simulação

Cabe ressaltar que a Figura 20 não ilustra uma hierarquização dos modelos ou das
metodologias. A proposição apresentada, ilustrada pela Figura 20, é a de separação da
abrangência de aplicação de cada metodologia, baseada na sua possibilidade de
contribuição. Assim, o presente trabalho não sugere ou classifica uma metodologia
como mais importante que a outra para a representação de sistemas logísticos.
Para compreensão da metodologia proposta, o capítulo seguinte apresenta alguns dos
principais conceitos, técnicas e definições da metodologia de simulação híbrida.
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4

MODELAGEM HÍBRIDA

Essa seção é dedicada à apresentação dos principais aspectos conceituais e técnicos da
simulação híbrida a serem utilizados no trabalho. Cabe ressaltar que o mote central do
trabalho não é a discussão da estrutura de funcionamento e operação da metodologia de
simulação híbrida. Porém, os conceitos essenciais serão bordados para permitir a
adequada compreensão do processo de construção e funcionamento de um modelo
híbrido.
A modelagem híbrida avançou a partir do momento da percepção e reconhecimento das
limitações individuais dos principais paradigmas de modelagem (SED e SD) enquanto a
complexidade, o tamanho e a integração dos sistemas cresciam. Muitos programadores
SD e SED cruzaram uma fronteira a partir da qual passaram a aspirar pela necessidade
de aplicação conjunta dos dois métodos de simulação, ou pelo menos passaram a
considerar situações nas quais a aplicação dos dois métodos ofereceria uma capacidade
de avaliação e discernimento complementar.
O avanço nesse caminho exige mais do que o simples aprendizado sobre os dois
métodos e suas ferramentas isoladas de aplicação. O programador precisa imergir em
uma filosofia de modelagem diferente da sua habitual, além de temporariamente
suspender antigos dogmas aplicados na sua abordagem de simulação a qual está
habituado.
Os modelos de simulação híbridos são compostos por uma mistura de componentes
discretos e contínuos não trivial (Maler et al.. 1992), necessitando da sensibilidade do
programador no equilíbrio dessa relação. É necessária a construção de outros
conhecimentos que viabilizem a construção de um modelo híbrido, a fim de integrar as
diferentes características lógicas e físicas das duas metodologias.
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4.1

Dinâmica dos Modelos Híbridos

O comportamento híbrido é incorporado através da utilização do conceito de transição
de fases discreto-contínuo (Maler et al., 1992). Na fase contínua, o tempo avança
provocando mudanças nas variáveis modeladas através de equações diferenciais,
capazes de descrever o comportamento contínuo do sistema. O comportamento de tais
variáveis

é

monitorado

constantemente

considerando-se

a

possibilidade

de

preenchimento de condições de disparo de eventos pré-determinados, levando à
alteração de estado (ou possibilidade de alteração, se essa for ainda condicionada a outra
variável ou a outra condição). Já a fase discreta consiste em um número finito de
transições discretas que podem causar mudanças abruptas no valor das variáveis.
Por causa da necessidade de alternação entre as fases discreta e contínua, um sistema
híbrido não pode avançar no tempo (fase contínua) e mudar de estado (fase discreta)
simultaneamente. As ações não podem ser concorrentes. A Figura 21 exemplifica o
mecanismo de avanço de tempo e mudança de estado não-concorrentes (azul) em
modelos híbridos. É muito provável, porém, que o comportamento da maioria dos
sistemas seja sempre contínuo, com o avanço no tempo e a mudança de estado operando
em concorrência (seguindo a linha vermelha da Figura 21).
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Estado do
Sistema

e6
e5
e4
Não Concorrente
Concorrente

e3
e2
e1

2

1

3

4

5

Tempo

Figura 21 – Mecanismo de avanço de tempo e mudança de estado em sistemas híbridos

A situação de mudança de estado e avanço temporal da Figura 21 pode ser resumida
através da Tabela 12:
Tabela 12 – Resumo dos estados do sistema da Figura 21

Estado do
Sistema

Estampa de
Tempo

Definição do
Estado

e0

0

(0;0)

e1

1

(1;1)

e2

1.5

(2;1.5)

e3

3.25

(3;3.25)

e4

4.25

(4;4.25)

e5

4.25

(5;4.25)

e6

4.25

(6;4.25)

Pode-se representar o comportamento de um sistema híbrido de simulação através do
diagrama representado na Figura 22, onde (x,t) representam o estado x do sistema e sua
estampa temporal t.
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(1;1)

(0;0)

Passo
Contínuo

(3;3,25)

(2;1,5)

Passo
Contínuo

Passo
Contínuo

(4;4,25)

Passo
Discreto

(5;4,25)

Passo
Discreto

(6;4,25)

Passo
Discreto

Figura 22 – Representação do comportamento de um sistema híbrido – Alteração entre as fase contínuas e
discretas

Nota-se na Figura 22 que o comportamento contínuo é interrompido sempre por um
evento, que causa a mudança abrupta de estado. O evento é sempre engatilhado pelo
cruzamento de um valor de referência pré-definido pela variável contínua. Ele é então
comunicado aos elementos discretos do sistema e tratado como um evento discreto
comum.
4.2

Software AnyLogic ®

O objetivo dessa seção é apresentar a ferramenta de simulação aplicada para a
construção do modelo híbrido a ser proposto, o software AnyLogic.
O AnyLogic, desenvolvido pela XJ Technologies (www.xjtek.com), é um software de
simulação multi-paradigmas, capaz de promover, em um único modelo, a integração de
três métodos de simulação: SED, SD e AB. Trate-se do único software mundial, de
conhecimento desse autor, capaz de realizar tal integração. Sua flexibilidade e
adaptabilidade única das metodologias de simulação (é possível usar combinações de
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duas ou três delas através de módulos simples presentes na interface do software)
permitem que o programador e o usuário captem a complexidade e heterogeneidade do
sistema sendo modelado em qualquer nível de detalhe. Através da integração
proporcionada dos paradigmas, pode-se, com tranquilidade, encontrar um ponto de
comunhão em que o sistema se situará (Pereira, 2009). A ferramenta tem aplicabilidade
comprovadamente eficiente em numerosas áreas (sistemas de produção, administração
da cadeia de suprimentos, logística e transporte, processos de negócios, economia e
sistemas bancários, centros de atendimento, planos de emergência e evacuação, redes e
comportamentos sociais, movimentos de pessoas e veículos, avaliação de estratégias de
negócios, etc.) e o estudo de sua potencialidade já é tema de alguns trabalhos, entre os
quais podemos citar Fernandes (2008). Será apresentada aqui uma descrição dos
aspectos práticos de funcionamento da ferramenta em termos de programação e sobre o
ambiente de modelagem, necessários para a compreensão do trabalho desenvolvido.
4.2.1 Base Teórica
O AnyLogic combina e integra os elementos discretos e contínuos em um único
modelo. Baseia-se na programação em Java para definição das estruturas de simulação,
conectividade e dados e configuração de seus principais algoritmos e opera dentro do
framework Eclipse integrando os paradigmas de modelagem discreto e contínuo.
Com relação aos aspectos técnicos da linguagem Java, a utilização do AnyLogic exige
apenas um nível básico de conhecimento: o próprio AnyLogic é capaz de manusear e
manipular a parte mais “pesada” da programação sem a interferência do modelador.
Exige-se do usuário apenas conhecimentos básicos de sintaxe e expressões em Java.
Para reforçar o conceito de alternância entre as fases contínuas e discretas, Helal (2008)
ilustra a sequência de fases da arquitetura de funcionamento de um sistema híbrido
modelado em AnyLogic em esquema apresentado na Figura 23:
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D
C

B
A

(a)

E

Passo Contínuo

Tempo

Solucionamento do conj. de eq. diferenciais;
Tempo avança para o próximo evento: A e B;
Eventos agendados permanecem inalterados

(b)

B
A

F

D
C

E

G
Tempo

Passo Discreto
Evento B é escolhido e ocorre; Estado do sistema muda;
Tempo não avança;
Evento A é deletado e eventos F e G são agendados

F

(c)

D
C

E

Passo Contínuo

G
Tempo

Solucionamento do conj. de eq. diferenciais;
Tempo avança para o próximo evento: F;
Condição é alcançada e dispara evento Q

(d)

D
C

Q

E
Tempo

Passo Discreto
Evento Q é escolhido e ocorre; Estado do sistema muda;
Tempo não avança;
Evento F e G são deletados;

D
C

(e)

E

Passo Contínuo

Tempo
Solucionamento do conj. de eq. diferenciais;
Tempo avança para o próximo evento: C e D;
Eventos agendados permanecem inalterados.

Figura 23 – Representação dos passos contínuos e discretos em um modelo no AnyLogic (adaptado de Helal
(2008))

(a) No passo contínuo o tempo avança e processo de cálculo das equações
algébricas-diferenciais e atualização das variáveis contínuas procedem até o
próximo evento agendado (no caso, eventos A e B);
(b) No tempo agendado, o evento B (escolhido antes do evento A por alguma
condição pré-determinada) é executado. O tempo não avança e o estado do
sistema é alterado. Além disso, o calendário de eventos é modificado como
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consequência da mudança de estado do sistema (os eventos F e G são
agendados);
(c) Inicia-se novamente o passo contínuo. O tempo avança e processo de cálculo das
equações algébrico-diferenciais e atualização das variáveis contínuas procede até
que uma condição ou valor de referência é atingido por alguma das variáveis
contínuas, disparando a ocorrência do evento Q.
(d) O evento Q disparado é executado. O tempo não avança e o estado do sistema é
alterado. O calendário de eventos é modificado como consequência da mudança
de estado do sistema (os eventos F e G são desagendados);
(e) No passo contínuo o tempo avança e processo de cálculo das equações
algébrico-diferenciais e atualização das variáveis contínuas procede até o
próximo evento agendado (no caso, eventos C e E);
(f) e assim por diante...
A partir desse ponto, realizadas as considerações a respeito dos aspectos conceituais e
técnicos da simulação híbrida, a próxima etapa do trabalho consiste na formalização das
conclusões e propostas apresentadas até o momento através da proposição e construção
de um modelo híbrido de simulação de um sistema logístico.
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5

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE SIMULAÇÃO HÍBRIDA

Nesse capítulo será apresentado o procedimento prático adotado para a criação e
aplicação do modelo híbrido proposto no trabalho. O modelo construído segue as
recomendações das seções anteriores, promovendo a integração adequada entre as duas
metodologias (utilizando a SED como base para construção do modelo e a SD como
metodologia extensora). A construção do modelo levou em consideração também os
conceitos apresentados na descrição da metodologia da modelagem híbrida.
O fluxograma das etapas de construção do modelo híbrido é baseado na proposição de

Teórica

Loureiro (2009) e é apresentado na Figura 24.

Determinação
dos Métodos de
Pesquisa

Revisão da Literatura

Conclusões e
Recomendações

Determinação do
Mote da Pesquisa

Solucionamento do
Mote da Pesquisa
Modelagem
Avaliação dos
Resultados
Aplicação do Modelo

Caracterização do Sistema
Logístico

Análise de
Cenários

Prática

Análise de
Políticas

Caracterização dos Processos, Determinação de
Variáveis, etc.
Seleção dos
Elementos
Representativos

Fluxograma do
Processo

Modelo Discreto (DES)

Limites do Sistema
e Principais
Variáveis

Diagramas
Causais e Loops
de Feedback

Construção dos Modelos
Computacionais
Implementação
do Modelo

Verificação
e Validação

Integração dos
Modelos
Construção dos
Diagramas de
Estoque e Fluxo

Verificação
e Validação

Modelo Contínuo (SD)

Figura 24- Fluxograma das etapas teóricas e práticas do processo de simulação híbrida (baseado em Loureiro
(2009))
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O fluxograma divide-se em 2 partes maiores: Teórica e Prática. A introdução teórica,
que corresponde à parte superior do fluxograma, já foi apresentada no corpo do
trabalho, dando suporte à descrição das metodologias e avaliação de suas possibilidades
de contribuição na construção de um modelo híbrido, além da apresentação da estrutura
básica do funcionamento da modelagem híbrida.
Os procedimentos práticos, que correspondem à parte inferior do fluxograma, serão
apresentados a partir da caracterização do sistema logístico proposto, incluindo sua
descrição e objetivos finais da modelagem. Na sequência, será caracterizado o modelo
SED, base da representação híbrida, seguindo as etapas propostas no fluxograma da
Figura 24, que correspondem à seleção dos elementos representativos, construção do
fluxograma do processo, implementação do modelo e verificação e validação, processo
simultâneo à caracterização do modelo SD e que envolve a determinação dos seus
limites de atuação, construção dos loops causais e de feedback, construção dos
diagramas de estoque e fluxo e verificação e validação. O passo seguinte remete ao
processo de integração entre os dois modelos, que será realizado através de um modelo
de avaliação de desempenho de serviço proposto por Lima (2004), apresentado
posteriormente.
Todos os processos de construção dos modelos serão realizados utilizando a ferramenta
comercial de modelagem e simulação AnyLogic, cujas características principais já
foram apresentadas no trabalho. As estruturas computacionais construídas - tanto do
modelo discreto quanto do modelo contínuo, são apresentadas, em sua versão final, no
Anexo A.
5.1

Descrição do Sistema Logístico

O sistema logístico a ser modelado corresponde à dinâmica de travessia de passageiros
entre duas cidades, conectadas por uma baía. Há no Brasil diversos exemplos de cidades
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cuja posição geográfica é bastante similar ao cenário descrito. Entre elas, pode-se citar:
Rio de Janeiro/Niterói, São Luis/Alcântara, Belém/Barcarena, Manaus/Carreiro,
Santos/Guarujá, Florianópolis/São José, entre outras. Diversas dificuldades de obtenção
de dados reais somados à demanda de tempo extraordinariamente grande para teste da
sua confiabilidade e correspondência tornaram a opção pela simulação de um “modelo
genérico” representando a princípio um cenário fictício - e que pode ser adaptado
futuramente para qualquer uma das duplas de cidades apresentadas acima, propícias
para a finalidade do trabalho.
No modelo genérico construído, a dinâmica de travessia através da Baía de Eldorado
ocorre entre as cidades de Armação dos Anjos e Roseiral. A travessia pode ser realizada
de três maneiras: via hidroviária – utilizando-se balsas, ou via rodoviária - através de
uma ponte que liga os dois municípios, utilizando-se o transporte público (ônibus) ou
particular (automóvel). O esquema da dinâmica geográfica e a representação das duas
cidades são apresentados na Figura 25.
Armação
dos Anjos

Baía de
Eldorado

Roseiral

Figura 25 – Esquematização da dinâmica geográfica do sistema logístico modelado
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A cidade de Armação dos Anjos é o grande centro urbano da região, portanto o pólo
gerador da demanda por viagens para o cruzamento da baía. Boa parcela da população
de Roseiral realiza a travessia todos os dias pelos mais diversos motivos (trabalho,
estudos, lazer, compras).
O objetivo do modelo é realizar a representação da operação dos três modais
disponíveis para a travessia e do comportamento da escolha pela opção modal dos
passageiros que realizam a travessia diariamente. A proposta é representar a modelagem
física das operações modais através da simulação discreta (SED) – envolvendo os
elementos físicos como distâncias, tempos de percurso e aleatoriedades dos processos e
dos atendimentos, e a modelagem comportamental dos passageiros através da simulação
contínua (SD) – construindo uma representação da política geral de tomada de decisão,
baseada em elementos como nível de serviço e preço das alternativas modais. A
proposta alinha-se, assim, às conclusões e recomendações da aplicação de ambas as
metodologias para a construção de um modelo híbrido consistente e eficiente.
Para a modelagem do sistema proposto, será representado somente o tráfego de ida (ou
seja, da rota Roseiral – Armação dos Anjos), que é considerado o mais crítico, por
apresentar picos maiores de concentração do que o tráfego de volta, uma situação que
será apresentada com mais detalhes posteriormente.
5.2

Modelo Discreto (SED)

Como afirmado anteriormente, o modelo discreto trata da representação física das
operações modais do sistema logístico em estudo. As informações básicas referentes ao
dimensionamento das operações (como dimensionamento das estruturas funcionais,
custos associados, etc.) e medidas relacionadas às dimensões modais (distâncias
percorridas, tempos, etc.), serão apresentadas na etapa posterior, durante o processo de
aplicação do modelo.
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5.2.1 Modal Hidroviário - Balsa
A operação do modal hidroviário ocorre através de estações localizadas em cada lado da
baía. Uma frota de balsas operando dedicadamente percorre o trajeto Armação dos
Anjos - Roseira ininterruptamente. A estrutura funcional do terminal hidroviário é
simples e é esquematizada na Figura 26. O passageiro que chega deve se dirigir ao
guichê para aquisição do ticket para realização da travessia. A partir daí, aguarda em fila
até a chegada da próxima balsa. Se houver espaço disponível, o passageiro pode
embarcar e realizar a travessia. Caso contrário, espera ainda a próxima balsa, até
completar o embarque.
Rota
Hidroviária

Guichês Ticket
1

Fila –
Compra
Ticket

2

3

...

n

..........

Fila – Aguarda Balsa
Chegada
Passageiros
Balsa

Figura 26 – Esquematização da dinâmica de travessia via hidroviária (Balsa)

O ciclo de operação da navegação das balsas pode ser divido em 4 fases: desatracação,
navegação, atracação e espera pelo embarque. Para a realização da atracação, a balsa
deve esperar pela disponibilidade de um berço no terminal de passageiros. Ao atracar, a
balsa descarrega os passageiros e espera um novo embarque. Se houver passageiros
suficientes para sua lotação, a balsa parte imediatamente. Caso contrário, aguarda por
até um tempo máximo, e só então parte.
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Assim, o fluxograma para a operação do modal hidroviário de transporte é apresentado
na Figura 27.
Chegada
Passageiros
Balsa

Aguarda em fila
para Compra do
Ticket

Processo de
Compra do
Ticket

Aguarda em fila
para Embarque
na Balsa

Retira da fila
dos pax que
cabem na balsa

Chegada
Balsas
Aguarda Berço
Disponível

Processo de
Atracação

Desembarque
de Passageiros

Processo de
Desatracação

Tempo de
Espera
Embarque

Rota
Hidroviária

Figura 27 – Fluxograma de operação do modal hidroviário (balsas)

5.2.2 Modal Rodoviário - Ônibus
O ciclo de operação dos ônibus que realizam a travessia da baía é bastante similar ao da
balsa, apresentado anteriormente. Há em cada uma das cidades dos dois lados da baía
um terminal rodoviário concentrador, que centraliza a operação continuada da rota de
ônibus entre Armação dos Anjos e Roseiral. Mais uma vez, o passageiro que chega ao
terminal encaminha-se para os guichês de compra de ticket. Depois de adquirir o ticket,
o passageiro aguarda em fila até o próximo ônibus com espaço disponível para
embarque (ver Figura 28).
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Guichês Ticket
1

2

3

...

n

..........

Fila –
Compra
Ticket

Fila – Aguarda Ônibus
Chegada
Passageiros
Ônibus

Figura 28 – Esquematização da dinâmica de travessia via rodoviária (Ônibus)

O ciclo de operação dos ônibus também pode ser divido em 4 fases: manobra de
estacionamento, rota rodoviária, nova manobra de estacionamento e espera pelo
embarque de passageiros. O estacionamento do ônibus no terminal está sujeito à
disponibilidade de vaga. Ao estacionar, o ônibus descarrega os passageiros e espera por
um novo embarque. Se houver passageiros suficientes para sua lotação, o ônibus parte
imediatamente. Caso contrário, aguarda por até um tempo máximo, e só então parte. É
possível o estabelecimento do fluxograma de operação da rota de ônibus, apresentado
na Figura 29.
Chegada
Passageiros
Ônibus

Aguarda em fila
para Compra do
Ticket

Processo de
Compra do
Ticket

Aguarda em fila
para Embarque
no Ônibus

Retira da fila
dos pax que
cabem no ônibus

Chegada
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Aguarda Vaga
Disponível

Processo de
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Desembarque
de Passageiros

Processo de
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Tempo de
Espera
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Figura 29 – Fluxograma de operação do modal rodoviário - Ônibus

Rota Rodoviária
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5.2.3 Modal Rodoviário - Automóvel
Já a operação do automóvel, por ser individualizada, é diferenciada. Para o
estabelecimento de um ponto único de origem e fim das viagens, foi considerado um
centróide gerador/receptor de viagens em cada uma das cidades em questão. A partir
desses pontos são geradas as viagem em ambos os sentidos da travessia. O percurso
entre as duas cidade é cumprido com a passagem obrigatória através de um pedágio,
localizada na ponte rodoviária que liga as duas cidades. O fluxograma de operação da
travessia com automóvel é apresentado na Figura 30.
Chegada
Passageiros
Auto

Rota Rodoviária
Primeiro Trecho

Relação
Pax/Auto

Aguarda em
Fila Pedágio

Geração
Autos

Passagem no
Pedágio

Rota Rodoviária
Segundo Trecho

Figura 30 – Fluxograma de operação do modal rodoviário – Automóvel

5.3

Modelo Contínuo

Uma vez apresentada a configuração de operação o modelo discreto, resta ainda
arquitetar e explicitar a lógica de operação do modelo contínuo. O modelo contínuo
desenvolvido é uma adaptação do tradicional modelo “Bass Diffusion”, criado por Bass
(1969) para descrever o processo adesão a novos produtos através de uma interação
entre usuários e não-usuários.
O objetivo do modelo contínuo construído é captar a dinâmica comportamental dos
passageiros que realizam diariamente a travessia entre as cidades de Armação dos Anjos
e Roseiral durante o processo de escolha modal. Como a mesma rota é servida por três
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opções modais distintas (balsa, ônibus e automóvel), busca-se identificar as variáveis de
decisão que determinam a escolha de cada modal. A princípio, a escolha modal depende
do valor de 3 parâmetros: tempo de percurso, nível de conforto oferecido pelo modal e
preço, compilados em um único índice de nível de serviço do modal. Baseado nisso, o
passageiro realiza a escolha que lhe acarretará maior retorno total de satisfação (ou
menor retorno total de insatisfação).
A compreensão e explicitação do relacionamento entre as diversas variáveis que
compõe o modelo e a formação da política de tomada de decisão é próximo passo do
estudo e serão apresentadas através da representação dos seus respectivos diagramas
causais.
A princípio, foi considerada a constituição de grupos particulares de usuários. Os
grupos “Usuários X” referem-se, de forma geral, aos que utilizam qualquer um dos
modais para transpor o trecho considerado. Mais especificamente os “Usuários Balsa”
utilizam a balsa, os “Usuários Ônibus” utilizam ônibus e os “Usuários Automóvel”
utilizam automóvel. Já os “Não-Usuários” referem-se aos habitantes da cidade de
Roseiral que não realizam a travessia por nenhum dos modais.

Usuários Ônibus

Usuários Balsa
Não-Usuários

Usuários Auto
Figura 31 – Digrama causal relacionamento “Usuários” e “Não-Usuários”
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O balanceamento da relação entre “Usuários” e “Não-Usuários” é afetado por três
variáveis: nível de serviço (tempo de viagem, preço, etc), saturação do mercado e
“marketing” (boca-a-boca e publicidade/incentivo). Os diagramas causais apresentados
nas Figura 32, Figura 33 e Figura 34, envolvendo as variáveis citadas e estabelecem a
relação entre elas.

Nível de Serviço (Balsa,
Ônibus ou Auto)

Usuários (Balsa,
Ônibus ou Auto)
-

+
Perda (Balsa,
Ônibus ou Auto)

Demanda (Balsa,
Ônibus ou Auto)
Figura 32 – Diagrama causal do relacionamento entre “Usuários” e a dinâmica de perda

O diagrama da Figura 32 esclarece que a quantidade de “Usuários” (de Balsa, Ônibus,
ou Automóvel) corresponde à demanda diária total de usuários de cada modal
respectivamente, e é alterada por um “Fator de Perda” de demanda que é diretamente
proporcional ao nível de serviço oferecido e percebido pelos próprios usuários. Assim,
quanto maior o nível de serviço oferecido por determinada opção modal, menor seu
fator de perda, o que reduz a debandada de usuários em busca de outros modais para a
realização da travessia. Os valores matemáticos e equações desse relacionamento, assim
como de todos os relacionamentos apresentados nos diagramas causais que seguem,
serão apresentados em uma próxima etapa do trabalho.
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Usuários (Balsa,
Ônibus ou Auto). -

+

Usuários
Potenciais.

Saturação do Mercado
+

Participação no
Mercado
Figura 33 – Diagrama causal do ciclo de balanceamento ou limite do mercado

O diagrama da Figura 33 esquematiza o limite da expansão do crescimento do mercado
de travessia da baía, explicitando a relação do número total de usuários (balsa, ônibus e
automóvel) com um índice de saturação do mercado, que freia a sua expansão. Quanto
maior a quantidade de usuários totais dos modais (balsa + ônibus + automóvel), maior o
percentual de participação no mercado, o que torna, pouco a pouco, a travessia em
busca de lazer, emprego e etc. desinteressante e desestimulante
As políticas de atração de usuários de balsa, ônibus ou automóvel são responsáveis pela
transformação de “Não-Usuários” em “Usuários” e estão representadas na Figura 34. O
resultado das políticas de atração sofre influência direta do nível de serviço dos modais
sendo avaliados. O modal que oferece nível de serviço mais elevado (considerando-se
todos os fatores de avaliação como tempo de viagem, custo, conforto, etc.) é capaz de
potencializar o fluxo de atração de usuários para si.
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Usuários. (Balsa,
Ônibus ou Auto)
+
+

+
Politica Atração
(Boca-a-Boca)

Nível de Serviço.

+
Política Atração
(Publicidade/Incentivo)
Figura 34 – Diagrama causal das políticas de atração de “Usuários”

Concatenando-se todos os diagramas apresentados, pode-se construir um diagrama
causal completo para o modelo, que é apresentado na Figura 35.
Demanda Diária (Balsa,
Ônibus ou Auto).
+
Participação no +
Mercado.

+
Saturação do
Mercado.
Não-Usuários.

Usuários.(Balsa,
Ônibus ou Auto).
+
+

Fator de Perda

Política de Atração
(Publicidade/Incentivo)
+
Nível de Serviço

Política de Atração
(Boca-a-Boca) +

Figura 35 – Diagrama causal completo para a política de escolha modal para a travessia

A partir do diagrama causal apresentado, o passo seguinte remete à representação
computacional do modelo, através da construção do diagrama de estoques e fluxos e das
funções matemáticas que regem os relacionamentos entre os elementos do modelo. Uma
decisão importante nessa construção é a identificação dos elementos ou variáveis que
irão representar os estoques ou os fluxos. Estoques são elementos que mudam de valor
continuamente ao longo do tempo, acumulando-se ou deteriorando-se. Já os fluxos são
os elementos responsáveis pela alteração do valor dos estoques. No modelo
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desenvolvido, optou-se por utilizar os elementos “Usuários Balsa”, “Usuários Ônibus”,
“Usuários Automóvel” e “Não-Usuários” como estoques, criando fluxos a partir deles,
migrando em um sentido ou em outro. O diagrama completo de estoques e fluxos é
apresentado na Figura 36, onde é possível obter a visão completa do sistema modelado.

Participação
no Mercado

População
Total

Efeito da
Saturação
Demanda
Diária
Usuários Balsa,
Ônibus ou Auto

Não-Usuários
Taxa de Adoção

Taxa de
Contato
Taxa de Adoção
Boca a Boca

Fração de
Adoção

Taxa de Adoção
Publicidade/Incentivo

Taxa de Perda
de Usuários

Efetividade
Publicidade
/Incentivo

% Perda
Nível de
Serviço

Figura 36 – Diagrama de estoques e fluxos completo (suprimindo os fluxos idênticos para os modais balsa,
ônibus e automóvel)

Na Figura 36 foram suprimidos, por similaridade, a replicação do mesmo diagrama para
os três tipos de usuários: balsa, ônibus e automóvel. A determinação de todas as
equações do modelo é o passo que segue. Esse é o momento também para avaliar sua
integridade e consistência.
Os valores dos estoques determinados no modelo correspondem, no instante (t), à
quantidade de usuário do respectivo modal, segundo as Equações 2 a 5.
(Equação 2)

98
(Equação 3)

(Equação 4)

(Equação 5)

Além disso, os estoques são conectados através de dois fluxos distintos: “Taxa de
Adoção” e “Taxa de Perda de Usuários”. As Equações 6 a 9 determinam o
comportamento dos valores dos estoques “Usuários” e “Não-Usuário” são então:

(Equação 6)

(Equação 7)

(Equação 8)

(Equação 9)

Os fluxos definidos acima (“Taxa de Adoção” e “Taxa de Perda de Usuários”) têm seus
valores definidos por um conjunto de variáveis e relacionamentos ainda a esclarecer.
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Primeiramente, a “Taxa de Adoção” (Equação 10, 11 e 12) de cada opção modal é
calculada como a soma de duas taxas: a “Taxa de Adoção do Boca-a-Boca” e a “Taxa
de Adoção da Publicidade”, e sofre efeito direto da saturação do mercado.

(Equação 10)

(Equação 11)

(Equação 12)

A “Taxa de Adoção Boca-a-Boca” (Equação 13) e a “Taxa de Adoção da Publicidade”
(Equação 14) são calculadas levando-se em consideração as variáveis, apresentadas
abaixo (por similaridade, foi omitida a representação para os modais ônibus e
automóvel):

(Equação 13)

(Equação 14)
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Com relação à “Taxa Adoção Boca-a-Boca” (Equação 13), a “Taxa de Contato”
corresponde à taxa com que os usuários de balsa, ônibus ou automóvel entram em
contato com os “Não-Usuários”, comunicando-se sobre suas experiências com a
utilização do modal, e a “Fração de Adoção” corresponde ao percentual de contatos que
são suficientemente persuasivos e efetivos para convencer um não-usuário a tornar-se
usuário. Os valores adotados para esses parâmetros serão apresentados durante o
processo de simulação. A “Taxa de Adoção Boca-a-Boca” é influenciada ainda por um
valor de “Percentual de Perda”, que corresponde ao quanto o nível de serviço observado
pelos usuários prejudica a comunicação realizada. O valor do “Percentual de Perda” é
estabelecido através de uma função não-linear do nível de serviço geral oferecido por
cada modal. A função estabelecida é apresentada na Figura 37 e foi definida baseada em
Loureiro (2009).
1
0,9

0,8

% Perda

0,7

0,6
0,5

0,4
0,3

0,2
0,1
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Nível de Serviço
Figura 37 – Relação Nível de Serviço x Percentual de Perda (para todos os modais)

Já a “Taxa de Adoção da Publicidade” (Equação 14) é determinada pelo valor da
“Efetividade da Publicidade” que corresponde à probabilidade com a qual um usuário
potencial pode vir a tornar-se usuário graças à exposição de campanhas de publicidade e
incentivo. Assim, como a “Taxa de Adoção Boca-a-Boca”, a “Taxa de Adoção da
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Publicidade” também é influenciada por um valor de “Percentual de Perda”, que é
estabelecido através da mesma função apresentada na Figura 37.
O “Efeito da Saturação” tem papel decisivo na determinação da “Taxa de Adoção”. Ele
é definido através de uma relação não linear com a variável “Participação no Mercado”,
funcionando como limitador do crescimento da demanda de travessia. Essa relação é
representada através da Figura 38.
1

0,9
0,8

Efeito Saturação

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Participação no Mercado
Figura 38 – Relação Efeito Saturação x Participação Mercado

A “Participação no Mercado” é calculada pela divisão entre a soma do total de usuários
dos três modais pela população total na cidade Roseiral. (Equação 15)
(Equação 15)

Ainda, a “Taxa de Perda de Usuários” (Equações 16 a 18) é obtida através da relação
entre o valor das variáveis “Usuários” e “% Perda”, que também é diretamente
proporcional ao nível de serviço oferecido pelo sistema de transporte segundo uma
função não-linear, já apresentada na Figura 37.
(Equação 16)
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(Equação 17)

(Equação 18)

Ficam assim esclarecidos e estabelecidos todos os relacionamentos e equações
envolvendo o estoque e taxas definidos no modelo proposto.
5.4

Integração entre os modelos SD e SED

Finalizadas as etapas de construção e apresentação dos modelos computacionais
discreto e contínuo, uma questão chave a ser discutida é como será realizada a
integração entre eles, a fim de garantir que os dois modelos operem não apenas
simultaneamente, com regime de operação controlado pela HTSM, mas também
conjuntamente, proporcionado um processo de troca de informação entre eles,
expandindo a área de atuação e a potencialidade do modelo, e preenchendo assim as
propostas relacionadas no trabalho, referentes à verificação da potencialidade da
aplicação da simulação híbrida.
A proposta do trabalho é formalizar a integração entre os modelos SED e SD através de
um modelo proposto por Loureiro (2009) e Lima (2004), que trata da avaliação de
desempenho em serviços de transportes. Lima (2004), baseado em Lima (1995) e
Manhein (1975), determina, a partir de um conjunto de dados de entrada, funções que
representam os variados parâmetros de medida de desempenho do sistema. A
esquematização é apresentada na Figura 39.
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Ambiente (E)

Função Serviço
S = ϕ (V,T,E)

Sistema de Transporte (T)
Clientes (C)

Desempenho do
Sistema

Volume (V)

Função Satisfação do Cliente
S = ϕ (V,T,E, C)
Função Sustentabilidade
S = ϕ (S,R, E, T)
Função Recursos
S = ϕ (V,T,E)

Figura 39 – Modelo de avaliação de desempenho em serviços de transporte (Lima (2004), Lima (1995),
Manhein (1975))

Para aplicação no modelo, a função que será utilizada é exclusivamente a “Função
Satisfação do Cliente”. No sistema em estudo, a determinação da satisfação do cliente é
dependente de três variáveis:
 Tempo Total de Viagem: estão computados aqui todos os tempos para a
realização da travessia do usuário (tempo de espera pelo meio de transporte,
tempo em fila e tempo de viagem);
 Nível de Conforto: está associado ao tipo de modal escolhido e aos seus
respectivos índices de ocupação;
 Custo: representa o custo total associado à utilização de cada modal.
Os cálculos das variáveis acima são obtidos diretamente da avaliação de desempenho do
modelo discreto construído e são então transmitidos ao modelo contínuo, que os imputa
no cálculo do nível de serviço de cada modal.
Assim, o cálculo final da variável “Nível de Serviço” para cada modal fica estabelecido
segundo a relação estabelecida pela média aritmética da avaliação das três variáveis de
medida da satisfação do cliente, apresentada nas Equações de 19 a 21:
(Equação 19)
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(Equação 20)

(Equação 21)

Os Índices de Tempo, Conforto e Custo variam entre 1 e 0, segundo interpolação dos
valores absolutos mais altos e mais baixos dos 3 modais sob análise. Uma

1

1

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

Índice

Índice

exemplificação do cálculo dos valores é apresentada na Figura 40.

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0
Mínimo

Intermediário

Máximo

0
Mínimo

Intermediário

Máximo

Nível de Tempo

Nível de Conforto

1
0,9

0,8

Índice

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0,1
0
Mínimo

Intermediário

Máximo

Nível de Custo

Figura 40 – Exemplificação da atribuição de valores aos Índices de Conforto, Tempo e Custo, por interpolação
dos valores absolutos

O cálculo dos valores absolutos dos níveis de conforto, tempo e custo, que serão
utilizados na construção das funções de atribuição de valor aos Índices relacionados
acima é apresentado na Tabela 13.
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Tabela 13- Cálculo dos valores absolutos dos Níveis de Conforto, Tempo e Custo para todos os modais

Modal

Conforto

Tempo

Custo/pax

Balsa

Ônibus

Auto

1

O fluxo da integração entre os dois modelos ocorre também no sentido inverso. O
modelo contínuo gera um valor para a demanda diária de usuário de cada um dos
modais, a partir do valor do estoque “Usuários”. Esse valor, transformado em uma
distribuição de chegadas ao longo do dia, será utilizado como dado de entrada para o
modelo discreto.
A Figura 41 ilustra o processo de integração estabelecido no modelo.
Usuários

Função Satisfação do
Usuário
Figura 41 – Representação do processo de integração entre o modelo discreto e o modelo contínuo
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5.5

Aplicação do Modelo

A aplicação do modelo passa pela parametrização e definição dos valores iniciais das
informações básicas referentes ao dimensionamento das operações e medidas
relacionadas às dimensões modais apresentadas até agora na construção do modelo.
Armação
dos Anjos

12 km
9 km

5 km

Estação Balsa
Estação Ônibus
Ponto Origem Autos

Roseiral

Ponte Rodoviária

Figura 42 – Esquematização da operação dos modais de travessia

Foram construídas a Figura 42 e a Tabela 14, que apresentam concisamente tais
informações, constituindo o Cenário Base para operação do modelo.
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Tabela 14- Resumo das variáveis e parâmetros de entrada dos modelos discreto e contínuo – Cenário Base
Variável

Balsa

10 km

15 km

(rota hidroviária)

(rota entre os terminais urbanos
de ônibus)

(rota entre os centróides
urbanos)

Velocidades Médias

15 km/h

40 km/h

65 km/h

Guichês Ticket

6

6

-

Guichês Pedágio

-

-

6

2 min

2 min

2 min

Tempo de Atendimento
(Venda Ticket / Pedágio)

Modelo Discreto

Auto

5 km
Distâncias

1

2

(berços)

(vagas estacionamento)

5

10

Manobra Entrada

5 min

3 min

Espera Máxima

10 min

10 min

Manobra Saída

5 min

3 min

Capacidade Máxima Pax

80

40

-

Relação Média Pax/Auto

-

-

1,5 pax/auto

R$ 2.50

R$ 2.50

-

-

-

R$ 2.50

-

-

R$ 2.30

0

0

0

Vagas
Frota

Tempos

Custo
(Tarifa )

Custo
(Pedágio )

Custo
(Gasolina)

Usuários (t0)
Modelo Contínuo

Ônibus

População Roseiral

20,000 habitantes

Taxa de Contato

2 usuários/dia

Fração de Adoção

5%

Efetividade Publicidade

2%

-

-

Para a determinação da distribuição da demanda diária de viagens (no modelo discreto),
que será criada a partir do número de usuários de cada modal (dado extraído do modelo
contínuo), foi utilizada a distribuição horária média percentual de viagens do sistema
metroviário da cidade de São Paulo, apresentada na Tabela 15, uma vez que ela é capaz
de representar adequadamente a sazonalidade das viagens ao longo de um dia normal.
Dentro de cada intervalo de tempo (hora), as chegadas seguem intervalo de distribuição
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uniforme. Como já afirmado, ressalta-se aqui que será considerado apenas o tráfego de
ida (Roseiral – Armação dos Anjos), mais crítico por apresentar picos de concentração
mais elevados.
Tabela 15- Distribuição da Demanda de Viagens Diária de IDA (Roseiral – Armação dos Anjos)

Distribuição Demanda Viagens Diária IDA (%)
0:00 - 1:00 h
1:00 - 2:00 h
2:00 - 3:00 h
3:00 - 4:00 h
4:00 - 5:00 h
5:00 - 6:00 h
6:00 - 7:00 h
7:00 - 8:00 h
8:00 - 9:00 h
9:00 - 10:00 h
10:00 - 11:00 h
11:00 - 12:00 h

5.6

0,44%
0,26%
0,26%
0,34%
1,86%
2,47%
5,12%
8,03%
13,22%
10,77%
7,05%
5,39%

12:00 - 13:00 h
13:00 - 14:00 h
14:00 - 15:00 h
15:00 - 16:00 h
16:00 - 17:00 h
17:00 - 18:00 h
18:00 - 19:00 h
19:00 - 20:00 h
20:00 - 21:00 h
21:00 - 22:00 h
22:00 - 23:00 h
23:00 - 24:00 h

4,68%
3,62%
3,44%
3,18%
2,83%
3,97%
4,94%
6,89%
5,74%
3,72%
1,08%
0,69%

Resultados

Todos os cenário são simulados em um horizonte de 1 ano (8640 horas), em simulações
de 10 replicações.
5.6.1 Cenário Base
A observação dos dados coletados durante a execução do modelo permite a elaboração
do gráfico apresentado na Figura 43, contendo as informações mais relevantes ao
controle do modelo: o número total de usuários de cada modal e os respectivos níveis
de serviço.

usuários
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tempo (h)
t = 220 h
NS Auto = 0,66
NS Balsa = 0,58
NS Ônibus = 0,64

t = 1020 h
NS Auto = 0,66
NS Balsa = 0,65
NS Ônibus = 0,33

t = 2180 h
NS Auto = 0,58
NS Balsa = 0,41
NS Ônibus = 0,66

t = 3500 h
NS Auto = 0,66
NS Balsa = 0,44
NS Ônibus = 0,33
t = 3200h
NS Auto = 0,35
NS Balsa = 0,48
NS Ônibus = 0,66

t = 5000 h
NS Auto = 0,48
NS Balsa = 0,41
NS Ônibus = 0,66

t = 4700 h
NS Auto = 0,41
NS Balsa = 0,42
NS Ônibus = 0,66

t = 7250 h
NS Auto = 0,57
NS Balsa = 0,66
NS Ônibus = 0,47

t = 6400 h
NS Auto = 0,66
NS Balsa = 0,69
NS Ônibus = 0,33

t = 8000 h
NS Auto = 0,34
NS Balsa = 0,33
NS Ônibus = 0,84

Figura 43- Gráfico do número de usuários pelo tipo de modal utilizado durante o tempo de simulação –
Cenário Base

Foi elaborado também o gráfico apresentado na Figura 44, que apresenta o número total
de usuários (somando-se todos os modais) e o número total de não-usuários ao longo do
tempo.

usuários
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tempo (h)
≈ t = 500 h

Figura 44- Gráfico do número de usuários totais e não-usuários durante o tempo de simulação – Cenário Base

A primeira observação é a de que, para o Cenário Base projetado, durante o tempo da
simulação, o número de usuários de automóvel permaneceu, de forma geral, em um
patamar mais elevado que o número de usuários de balsa e ônibus. Os valores médios,
máximos e mínimos de cada tipo de usuário durante a simulação são apresentados na
Tabela 16. A configuração básica proposta indica uma tendência à preferência pelo
modal individual para a realização da travessia, em detrimento do transporte coletivo.
Tabela 16- Valores médio, máximo e mínimo da quantidade de usuários por modal no Cenário Base

Quantidade de
Usuários

Mínima

Média

Máxima

Auto

3480

4653

6532

Balsa

2507

3480

4712

Ônibus

1267

2477

3528

É evidenciada, através da Figura 43, a ligação direta existente entre o nível de serviço
oferecido e o crescimento ou decréscimo do total de usuários de cada modal. O nível de
serviço, da maneira que seu cálculo foi proposto, representa um elemento de

111
comparação entre a eficiência da operação de cada um dos modais. Logo, não reflete
uma medida absoluta, mas uma medida relativa entre as opções modais, baseada na qual
o usuário tomará a decisão de cruzar (ou não) a baía e por qual modal optará. A
avaliação da relação do valor do nível de serviço e taxa de variação do número de
usuários não deve ser realizada, portanto, de forma direta, mas de maneira comparativa.
Se o nível de serviço oferecido por determinado modal é elevado em relação aos
demais, a tendência é que o número de usuários de tal modal cresça; por outro lado,
caso seu nível de serviço seja inferior, é provável que o número de usuários tenda a
apresentar perda. A observação dessa relação pode ser realizada através da
representação ( / ) nos quadros da parte inferior da Figura 43. Como exemplo (ver
Figura 45), se tomarmos o ponto de coleta t = 6400 h, nota-se que as taxas de
crescimento de usuários de auto e balsa são positivas, suportadas por um valor de nível
de serviço superior. Já a taxa de crescimento de usuários de ônibus é negativa,
influenciada pelo valor inferior do nível de serviço do modal.

t = 6400 h
NS Auto = 0,66
NS Balsa = 0,69
NS Ônibus = 0,33

Figura 45- Relação entre o nível de serviço e a taxa de crescimento de usuário de cada modal
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Com relação aos outros pontos observados na operação e resultados do modelo (na
Figura 43), propõem-se outras considerações. No primeiro ponto de observação e coleta
de dados (t = 220 h), observa-se todas as taxas de crescimento de usuários positivas,
impulsionadas pelo elevado número de não-usuários ainda presente no sistema
(observável através da Figura 44). Os sistemas de travessia de ônibus e balsa são os dois
primeiros a “saturar”, perdendo atratividade para novos usuários e sofrendo, a partir
desse momento, uma perda sutil de usuários. O modal de travessia privado (automóvel)
ainda permanece atrativo, conquistando um número mais elevado de usuários. A partir
daí, os números de usuários de todos os modais passam a sofrer oscilações constantes,
causadas por um mecanismo simples. Considerando-se que, aproximadamente a partir
do momento t = 500 h, o número total de usuários (automóvel + balsa + ônibus)
permanece variando dentro de um intervalo relativamente pequeno (entre 10 e 12 mil),
controlado pelo índice de saturação que impede a transformação de todos os nãousuários em usuários, a variação oscilatória no número de usuários de cada modal é
causada pela saturação de sua estrutura e degradação do seu nível de serviço,
movimento que ocorre sempre no sentido oposto e simultâneo à “dessaturação” e
regeneração do nível de serviço de outro modal. Mais simplificadamente, um modal (ou
dois modais simultaneamente) ganha usuários, atraídos pelo seu nível de serviço
elevado, até a saturação de sua estrutura física (frota ou guichês de ticket ou capacidade
de transporte, etc.). Esse fenômeno ocorre sempre simultaneamente à migração de
usuários de outro modal, desestimulados por seu nível de serviço inferior ao modal
momentaneamente atrativo. O processo ocorre depois no sentido inverso, criando as
oscilações do número de usuário de cada modal, destacadas na Figura 46.
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t = 7250 h
NS Auto = 0,57
NS Balsa = 0,66
NS Ônibus = 0,47
t = 8000 h
NS Auto = 0,34
NS Balsa = 0,33
NS Ônibus = 0,84

t = 7250 h
t = 8000 h

Figura 46- Destaque das oscilações do número de usuários por modal e seu relacionamento com os níveis de
serviço dos modais

Na observação do fenômeno oscilatório do número de usuários de cada modal, os
elementos ainda a serem avaliados com maior atenção são os gargalos das operações de
cada modal. Para cada modal, a partir da saturação de qual elemento ocorre a
degradação do nível de serviço? A Tabela 17 esclarece, para cada um dos pontos de
coleta apresentados na Figura 43, o elemento gargalo na operação física do modal que
tem seu nível de serviço degradado.
Tabela 17- Identificação dos elementos críticos e degradantes do nível de serviço no Cenário Base
t = 1020 h
Nível de Serviço
Índices

Custo
0.00

Auto
0.67
Tempo
1.00

Conforto
1.00

Custo
1.00

Balsa
0.65
Tempo
0.64

Conforto
0.32

Custo
1.00

Ônibus
0.33
Tempo
0.00

Conforto
0.00

Elementos Críticos
Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

2.25

2.39

-

-

2.63
Espera por Ônibus
1.11

Taxa de Ocupação

0.00

0.63

0.73

42%
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t = 2180 h
Nível de Serviço
Índices

Custo
0.00

Auto
0.58
Tempo
0.75

Conforto
1.00

Custo
1.00

Balsa
0.41
Tempo
0.00

Conforto
0.24

Custo
1.00

Ônibus
0.67
Tempo
1.00

Conforto
0.00

Elementos Críticos
1.90

Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

3.09
Fila Ticket

-

1.49
78%

-

2.40

t = 3200 h
Nível de Serviço
Índices

Custo
0.00

Auto
0.35
Tempo
0.05

Conforto
1.00

Custo
1.00

Balsa
0.49
Tempo
0.00

Conforto
0.46

Custo
1.00

Ônibus
0.67
Tempo
1.00

Conforto
0.00

Elementos Críticos
2.35

Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

2.37

1.97

-

-

3.20

2.50

0.00

Auto
0.67
Tempo
1.00

Balsa
0.44
Tempo
0.03

Ônibus
0.33
Tempo
0.00

Fila Pedágio

63%
1.47

Custo (R$/pax)

t = 3500 h
Nível de Serviço
Índices

Custo
0.00

Conforto
1.00

Custo
1.00

Conforto
0.28

Custo
1.00

Conforto
0.00

Elementos Críticos
2.10

Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

2.58
Fila Ticket

-

Taxa de Ocupação

2.60
74%

Fila Ticket

1.91

0.82

0.00

0.66

0.83

Auto
0.41
Tempo
0.23

Balsa
0.42
Tempo
0.00

Ônibus
0.67
Tempo
1.00

31%

t = 4700 h
Nível de Serviço
Índices

Custo
0.00

Conforto
1.00

Custo
1.00

Conforto
0.25

Custo
1.00

Elementos Críticos
Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)
Custo

2.99
Fila Pedágio

3.07
72%

Fila Ticket

2.15

2.39

3.20

2.50

2.71
78%

2.50

Conforto
0.00
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t = 5000 h
Nível de Serviço
Índices

Custo
0.00

Auto
0.48
Tempo
0.45

Conforto
1.00

Custo
1.00

Balsa
0.42
Tempo
0.00

Conforto
0.26

Custo
1.00

Ônibus
0.67
Tempo
1.00

Conforto
0.00

Elementos Críticos
2.77

Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

2.90
Fila Ticket

-

2.61
77%

-

2.22

t = 6400 h
Nível de Serviço
Índices

Custo
0.00

Auto
0.67
Tempo
1.00

Conforto
1.00

Custo
1.00

Balsa
0.69
Tempo
0.77

Conforto
0.30

Custo
1.00

Ônibus
0.33
Tempo
0.00

Conforto
0.00

Elementos Críticos
Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

2.09

2.46

-

-

3.71
Espera por Ônibus

53%

1.95
Taxa de Ocupação

0.00

0.64

0.86

Auto
0.57
Tempo
0.71

Balsa
0.67
Tempo
1.00

Ônibus
0.47
Tempo
0.00

t = 7250 h
Nível de Serviço
Índices

Custo
0.00

Conforto
1.00

Custo
1.00

Conforto
0.00

Custo
1.00

Conforto
0.42

Elementos Críticos
Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

2.63

2.46

-

-

5.48
Espera por Ônibus

55%

2.99

t = 8000 h
Nível de Serviço
Índices

Custo
0.00

Auto
0.34
Tempo
0.03

Conforto
1.00

Custo
1.00

Balsa
0.33
Tempo
0.00

Conforto
0.00

Custo
1.00

Ônibus
0.84
Tempo
1.00

Elementos Críticos
Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

3.64
Fila Pedágio

3.71
76%

Fila Ticket

1.19
82%

-

2.77

3.03

Custo

3.20

2.50

2.50

Taxa de Ocupacao

0.00

0.77

0.52

Conforto
0.52
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A Tabela 17 permite a observação dos seguintes fatores críticos, que representam os
gargalos na operação de cada um dos modais:
 Automóvel: a degradação do nível de serviço está usualmente ligada aos índices
de tempo e custo. O índice de tempo é afetado principalmente pelo alto tempo
despendido pelos usuários na fila de pedágio, o que significa um
dimensionamento insuficiente do número de guichês de pedágio para uma
quantidade elevada de usuários do modal. Já o custo está diretamente ligado à
política de cobrança de pedágio e incentivo.
 Balsa: majoritariamente, os fatores críticos estão relacionados ao tempo total de
travessia. O tempo de travessia é afetado, principalmente, pelo tempo em fila
para aquisição do ticket para a viagem, revelando insuficiência no
dimensionamento da operação.
 Ônibus: o nível de serviço oferecido pelo modal sofre forte influência negativa
dos índices de tempo e conforto. O índice de tempo é afetado substancialmente
pelo tempo de espera dos usuários pelos ônibus que realizam a rota entre as duas
cidades. É possível inferir um mau dimensionamento do tamanho da frota de
ônibus destinada a operar realizando a travessia. Além disso, o nível de conforto,
medido pela taxa de ocupação média das viagens da frota, também é fator
constante na degradação do nível de serviço do modal.
As considerações acima descrevem o comportamento e avaliação do Cenário Base
proposto. A partir desse ponto, é possível propor a configuração que se julgar
conveniente para a operação do modelo. Para a complementação do trabalho e
compreensão da aplicabilidade e potencialidade do modelo criado, serão colocadas em
pauta duas propostas. A primeira (chamada de Cenário 1) é um redimensionamento da
operação já apresentada no Cenário Base, trabalhando-se sobre os pontos e restrições
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destacados. A segunda proposta é o teste de uma política para incentivo à utilização do
transporte público, a partir de um novo redimensionamento da operação de travessia dos
modais balsa e ônibus e alteração da relação de valores dos custos de travessia
(Cenários 2 e 3).
5.6.2 Cenário 1
A construção do Cenário 1 foi baseada nas observações realizadas na análise do Cenário
Base. As principais variáveis e parâmetros de entrada são apresentadas na Tabela 18.
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Tabela 18- Resumo das variáveis e parâmetros de entrada dos modelos discreto e contínuo – Cenário 1
Variável

Balsa

10 km

15 km

(rota hidroviária)

(rota entre os terminais urbanos
de ônibus)

(rota entre os centróides
urbanos)

Velocidades Médias

15 km/h

40 km/h

65 km/h

Guichês Ticket

8

7

-

Guichês Pedágio

-

-

7

1,7 min

1,7 min

1,7 min

Tempo de Atendimento
(Venda Ticket / Pedágio)

Modelo Discreto

Auto

5 km
Distâncias

1

3

(berços)

(vagas estacionamento)

5

15

Manobra Entrada

5 min

3 min

Espera Máxima

10 min

10 min

Manobra Saída

5 min

3 min

Capacidade Máxima Pax

80

40

-

Relação Média Pax/Auto

-

-

1,5 pax/auto

R$ 2.50

R$ 2.50

-

-

-

R$ 2.50

-

-

R$ 2.30

0

0

0

Vagas
Frota

Tempos

Custo
(Tarifa )

Custo
(Pedágio )

Custo
(Gasolina)

Usuários (t0)
Modelo Contínuo

Ônibus

População Roseiral

20,000 habitantes

Taxa de Contato

2 usuários/dia

Fração de Adoção

5%

Efetividade Publicidade

2%

-

-

Os parâmetros alterados foram as quantidades de guichês de atendimento e os tempos
de atendimento para usuários dos três modais, além do tamanho da frota de ônibus e da
quantidade de vagas de estacionamento, elementos apontados como críticos no Cenário
Base.
Os dados coletados durante a execução do modelo permitem a elaboração dos gráficos
apresentados na Figura 47 (que contém informações sobre o número de usuários de cada
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modal) e na Figura 48 (que contém as informações sobre o número total de usuários e

usuários

não-usuários).

tempo (h)
t = 1000 h
NS Auto = 0,47
NS Balsa = 0,67
NS Ônibus = 0,5
t = 600 h
NS Auto = 0,67
NS Balsa = 0,48
NS Ônibus = 0,48

t = 3100 h
NS Auto = 0,67
NS Balsa = 0,49
NS Ônibus = 0,48

t = 2000 h
NS Auto = 0,52
NS Balsa = 0,67
NS Ônibus = 0,49

t = 3500 h
NS Auto = 0,67
NS Balsa = 0,66
NS Ônibus = 0,51

t = 5100 h
NS Auto = 0,45
NS Balsa = 0,67
NS Ônibus = 0,47

t = 6300 h
NS Auto = 0,33
NS Balsa = 0,67
NS Ônibus = 0,55

t = 7900 h
NS Auto = 0,33
NS Balsa = 0,39
NS Ônibus = 0,86

t = 5500 h
NS Auto = 0,67
NS Balsa = 0,4
NS Ônibus = 0,49

Figura 47- Gráfico do número de usuários pelo tipo de modal utilizado durante o tempo de simulação –
Cenário 1

usuários
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tempo (h)

≈ t = 400 h

Figura 48- Gráfico do número de usuários totais e não-usuários durante o tempo de simulação – Cenário 1

A primeira observação, referente à Figura 47, remete aos valores mínimos, médios e
máximos de cada tipo de usuário. Novamente, a predominância de usuário do modal
privado (automóvel) é notável através dos dados apresentados na Tabela 19.
Tabela 19- Valores médios, máximos e mínimos da quantidade de usuários por modal no Cenário 1

Quantidade de
Usuários

Mínima

Média

Máxima

Auto

3424

4912

6183

Balsa

2505

3201

4233

Ônibus

2112

2754

3574

Conclui-se que os redimensionamentos propostos no Cenário 1 não foram suficientes
para tornar os modais de transporte públicos mais atrativos que o automóvel e que as
proposições (aumento no número de guichês e melhoras nos tempos de atendimento de
todos os modais e expansão da frota e vagas de estacionamento de ônibus), elevaram
minimamente o número médio de usuários totais (que passou de um total médio de
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10.610 usuários no Cenário Base para 10.867 no Cenário 1, ou seja, um crescimento de
2,4%).
Outra etapa da avaliação do Cenário 1 é realização da reobservação dos elementos
críticos e gargalos das operações de cada modal, apresentados na Tabela 20.
Tabela 20- Identificação dos elementos críticos e degradantes do nível de serviço no Cenário 1
t = 1000 h
Nível de Serviço
Índices

Elementos Críticos
Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

Custo
0.00

Auto
0.47
Tempo
0.40

1.65
Fila Pedágio
0.88

Conforto
1.00

Custo
1.00

88%

Balsa
0.67
Tempo
1.00

Conforto
0.00

Custo
1.00

Ônibus
0.50
Tempo
0.00

2.39

2.63

-

-

Balsa
0.67
Tempo
1.00

Ônibus
0.49
Tempo
0.00

Conforto
0.51

t = 2000 h
Nível de Serviço
Índices
Elementos Críticos
Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

Custo
0.00

Auto
0.52
Tempo
0.55

1.78
Fila Pedágio
0.90

Custo (R$/pax)

Conforto
1.00

Custo
1.00

Conforto
0.00

1.72
50%

1.85
Fila Ticket
0.76
Viagem
0.92
2.50

-

3.20

2.50

Auto
0.67
Tempo
1.00

Balsa
0.49
Tempo
0.47

Custo
1.00

Conforto
0.47

41%
50%

t = 3100 h
Nível de Serviço
Índices

Custo
0.00

Elementos Críticos
Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

Taxa de Ocupação

Conforto
1.00

Custo
1.00

1.55

1.73

-

-

0.00

0.67

Auto
0.67
Tempo
1.00

Balsa
0.66
Tempo
0.98

Conforto
0.00

Custo
1.00

Ônibus
0.48
Tempo
0.00

1.88
Fila Ticket
0.52
Viagem
0.98
0.56

Conforto
0.45

28%
52%

t = 3500 h
Nível de Serviço
Índices

Custo
0.00

Conforto
1.00

Custo
1.00

Conforto
0.00

Custo
1.00

Ônibus
0.51
Tempo
0.00

Conforto
0.52
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t = 5100 h
Nível de Serviço
Índices
Elementos Críticos
Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

Custo
0.00

Auto
0.45
Tempo
0.36

2.74
Fila Pedágio
1.43

Custo (R$/pax)

Conforto
1.00

Custo
1.00

Balsa
0.67
Tempo
1.00

Conforto
0.00

1.90
52%

3.22
Espera por Ônibus
1.33
Viagem
1.60
2.50

-

3.20

2.50

Auto
0.67
Tempo
1.00

Balsa
0.40
Tempo
0.19

Custo
1.00

Ônibus
0.47
Tempo
0.00

Conforto
0.40

41%
50%

t = 5500 h
Nível de Serviço
Índices

Custo
0.00

Elementos Críticos
Tempo Total (h)

Conforto
1.00

1.81

Tempo Crítico (h)

1.90
Fila Ticket
1.22
0.69

-

Taxa de Ocupação

Custo
1.00

0.00

Conforto
0.00

64%

Custo
1.00

Ônibus
0.49
Tempo
0.00

1.92
Viagem
1.23
0.55

Conforto
0.47

64%

t = 6300 h
Nível de Serviço
Índices
Elementos Críticos
Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)
Custo (R$/pax)

Custo
0.00

Auto
0.33
Tempo
0.00

1.75
Viagem
0.93
3.20

Conforto
1.00

Custo
1.00

53%

Balsa
0.67
Tempo
1.00

Conforto
0.00

Custo
1.00

Ônibus
0.55
Tempo
0.14

2.46

3.71

-

-

2.50

2.50

Balsa
0.39
Tempo
0.17

Ônibus
0.86
Tempo
1.00

Conforto
0.51

t = 7900 h
Nível de Serviço
Índices
Elementos Críticos
Tempo Total (h)
Tempo Crítico (h)

Custo (R$/pax)
Taxa de Ocupação

Custo
0.00

Auto
0.33
Tempo
0.00

3.04
Viagem
1.83
Pedágio
1.22
3.20
0.00

Conforto
1.00

60%

Custo
1.00

2.85
Fila Ticket
2.18

40%

Conforto
0.00

Custo
1.00

Conforto
0.59

1.92
76%
-

2.50
0.79

2.50
0.48

É difícil realizar uma comparação dos valores absolutos dos elementos críticos entre o
Cenário Base e o Cenário 1, uma vez que estes estão ligados a numerosas variáveis
discretas (configurações da operação modal) e a variáveis contínuas (quantidade de
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usuários, taxas de conversão e perda), não permitindo um relacionamento direto de
valores médios, máximos ou mínimos dos tempos de operação, taxas de ocupação, etc.
em pontos específicos do tempo. As considerações devem ser feitas de maneira mais
abrangente, levando-se em conta o comportamento e tendências gerais do sistema.
Assim, para o Cenário 1, foram identificados os seguintes elementos críticos, gargalos
na operação de cada modal.
 Automóvel: a degradação do nível de serviço está, como no Cenário Base, ligada
ao índice de tempo e custo. Entretanto, quando comparados absolutamente, os
valores de tempo despendido pelos usuários de auto é significantemente menor
no Cenário 1 do que no Cenário Base. Os tempos críticos totais de travessia no
Cenário Base variaram entre 2,10 horas e 3,64 horas, com os tempos de espera
para atendimento no pedágio representando entre 60 e 75% deste total. Já no
Cenário 1, os tempos críticos totais variaram entre 1,50 e 1,80 horas, tendo o
tempo de viagem como o mais significativo (entre 50 e 60%), e não mais o
tempo de espera no pedágio.
 Balsa: como no Cenário Base, o fator crítico está relacionado ao tempo total de
travessia, que é afetado, principalmente, pelo tempo em fila para aquisição do
ticket para a viagem. Enquanto no Cenário Base o tempo total crítico variou
entre 2,58 horas e 3,71 horas, no Cenário 1 ele permaneceu entre 1,90 e 2,80
horas, com o tempo de fila para aquisição do ticket representando de 45 a 76 %
desse valor, enquanto no Cenário Base ele correspondia de 74 a 82 % do valor
do tempo total. Pode-se notar uma queda substancial dos tempos críticos de
operação do modal.
 Ônibus: no Cenário 1, o índice de tempo, como no Cenário Base, é ainda o
principal elemento deteriorador do nível de serviço do modal. Mas o tempo
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crítico total de viagem que antes variava entre 2,60 e 5,48 horas, foi reduzido
para um valor entre 1,85 e 3,20 horas. A mudança mais significativa foi a
substituição do tempo parcial mais representativo: no Cenário 1, o tempo de
viagem (tempo em rota do modal) era responsável por 50 a 64% do tempo total
de travessia, enquanto que no Cenário Base, o tempo de espera por ônibus
passou a ser responsável por 45 a 53% do tempo total.
Pode-se concluir que as reconfigurações e redimensionamentos propostos no Cenário 1
tiveram um impacto geral positivo sobre o sistema. Mensurar diretamente é processo
complexo a extensão do impacto, uma vez que estamos tratando simultaneamente de
variáveis discretas e contínuas, cuja influência uma sobre a outra cria situações e
regimes de operação únicos, não permitindo a comparação absoluta direta dos
resultados do modelo. Entretanto, os pontos levantados, associados a um crescimento,
mesmo que pequeno do número de usuários totais (+ 2,4%), indicam melhora nos
critérios operacionais do sistema logístico proposto, principalmente na avaliação dos
tempos críticos de operação, que foram reduzidos substancialmente.
A partir do Cenário 1, a próxima proposta para a operação do modelo é testar políticas
de incentivo à expansão da utilização do transporte público.
5.6.3 Cenário 2
A configuração do Cenário 2 é baseada na criação de uma política de incentivo à
utilização do transporte publico via investimento direto na infraestrutura modal. A
questão dos valores, tempos e retorno dos investimentos propostos para a política não
será analisada. Serão considerados os seguintes pontos na proposição do Cenário 2:
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 Construção de um corredor exclusivo de ônibus ligando os dois terminais, o que
implica em um aumento da velocidade do modal em 40% e troca da frota de
ônibus simples por ônibus bi-articulados, com capacidade 80% maior.
 Troca da frota de balsas por catamarãs, com velocidade de cruzeiro 30% maior e
mesma capacidade.
 Investimento nos terminais hidroviários e rodoviários, com expansão (50%) e
automatização dos guichês de atendimento aos usuários (causando redução nos
tempos de atendimento em 30%), expansão das áreas de atracação e
estacionamento (mais 1 berço e 2 vagas de estacionamento), com redução
também nos tempos operacionais relacionados (20%).
Assim, os principais parâmetros e variáveis para o Cenário 2 ficam estabelecido através
da Tabela 21:
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Tabela 21- Resumo das variáveis e parâmetros de entrada dos modelos discreto e contínuo – Cenário 2
Variável

Balsa

10 km

15 km

(rota hidroviária)

(rota entre os terminais urbanos
de ônibus)

(rota entre os centróides
urbanos)

Velocidades Médias

20 km/h

56 km/h

65 km/h

Guichês Ticket

12

12

-

Guichês Pedágio

-

-

7

1,2 min

1,2 min

1,7 min

Vagas

2
(berços)

5
(vagas estacionamento)

-

Frota

5

15

-

Manobra Entrada

5 min

3 min

Espera Máxima

10 min

10 min

Manobra Saída

5 min

3 min

Capacidade Máxima Pax

80

72

-

Relação Média Pax/Auto

-

-

1,5 pax/auto

R$ 2.50

R$ 2.50

-

-

-

R$ 2.50

-

-

R$ 2.30

0

0

0

Tempo de Atendimento
(Venda Ticket / Pedágio)

Modelo Discreto

Auto

5 km
Distâncias

Tempos

Custo
(Tarifa )

Custo
(Pedágio )

Custo
(Gasolina)

Usuários (t0)
Modelo Contínuo

Ônibus

População Roseiral

20,000 habitantes

Taxa de Contato

2 usuários/dia

Fração de Adoção

5%

Efetividade Publicidade

2%

-

Através dos dados extraídos da simulação do Cenário 2, foram construídos dois
gráficos, contendo as informações mais relevantes à avaliação da eficácia da política de
incentivo ao transporte público proposta. Os gráficos são apresentados na Figura 49,
que se refere ao número de usuário de cada tipo de modal, e na Figura 50, que remete ao
total de usuários (auto + balsa + ônibus) e não-usuário, durante o tempo da simulação.

usuários
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tempo (h)

usuários

Figura 49- Gráfico do número de usuários pelo tipo de modal utilizado durante o tempo de simulação –
Cenário 2

tempo (h)

Figura 50- Gráfico do número de usuários totais e não-usuários durante o tempo de simulação – Cenário 2

A Tabela 22 indica os valores mínimos, médios e máximos de cada tipo de usuário no
Cenário 2.
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Tabela 22- Valores médios, máximos e mínimos da quantidade de usuários por modal no Cenário 2

Quantidade de
Usuários

Mínima

Média

Máxima

Auto

212

1734

3848

Balsa

5600

7214

8482

Ônibus

2737

3427

4251

Conclui-se, através da Figura 49 e da Tabela 22, que as propostas do Cenário 2 foram
eficientes ao transformar o modal hidroviário (balsa) no modal mais utilizado para a
travessia, seguido pelo modal público rodoviário (ônibus), e desbancando o modal
privado (automóvel). Além disso, a política de incentivo proposta permitiu um
crescimento do número total de usuário, passando de 10.867 no Cenário 1 para 11.914
no Cenário 2, o que representa um crescimento de 9,6%.
5.6.4 Cenário 3
O Cenário 3 é também baseado na criação de uma política de incentivo à utilização do
transporte público, mas através da alteração da relação entre os custos atribuídos a cada
modal. A proposta inclui a redução dos custos das passagens de ônibus e balsa e
elevação do valor da tarifa de pedágio. Os novos valores são apresentados abaixo:
 Passagem de ônibus: R$ 1,50;
 Passagem de balsa: R$ 2,00;
 Tarifa de pedágio: R$ 4,00.
Os principais parâmetros e variáveis para o Cenário 3 ficam estabelecido através da
Tabela 23:
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Tabela 23- Resumo das variáveis e parâmetros de entrada dos modelos discreto e contínuo – Cenário 3
Variável

Balsa

10 km

15 km

(rota hidroviária)

(rota entre os terminais urbanos
de ônibus)

(rota entre os centróides
urbanos)

Velocidades Médias

15 km/h

40 km/h

65 km/h

Guichês Ticket

8

7

-

Guichês Pedágio

-

-

7

1,7 min

1,7 min

1,7 min

Tempo de Atendimento
(Venda Ticket / Pedágio)

Modelo Discreto

Auto

5 km
Distâncias

1

3

(berços)

(vagas estacionamento)

5

15

Manobra Entrada

5 min

3 min

Espera Máxima

10 min

10 min

Manobra Saída

5 min

3 min

Capacidade Máxima Pax

80

40

-

Relação Média Pax/Auto

-

-

1,5 pax/auto

R$ 1.50

R$ 2.00

-

-

-

R$ 4.00

-

-

R$ 2.30

0

0

0

Vagas
Frota

Tempos

Custo
(Tarifa )

Custo
(Pedágio )

Custo
(Gasolina)

Usuários (t0)
Modelo Contínuo

Ônibus

População Roseiral

20,000 habitantes

Taxa de Contato

2 usuários/dia

Fração de Adoção

5%

Efetividade Publicidade

2%

-

-

Novamente, foram analisados dois gráficos, construídos através dos dados extraídos da
simulação, e apresentados na Figura 51 (usuários por tipo de modal) e Figura 52 (total
de usuários e não-usuários).

usuários
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tempo (h)

usuários

Figura 51- Gráfico do número de usuários pelo tipo de modal utilizado durante o tempo de simulação –
Cenário 3

tempo (h)

Figura 52- Gráfico do número de usuários totais e não-usuários durante o tempo de simulação – Cenário 3

A política implementada no Cenário 3, através da observação da Figura 51, revelou-se
incapaz de promover a utilização dos modais de transporte público.De fato, houve uma
aproximação entre o número de usuários de balsa e automóvel, mas, de forma geral, o
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transporte público ainda foi preterido. A Tabela 24 enfatiza os valores médios, mínimos
e máximos de usuários de cada modal.
Tabela 24- Valores médios, máximos e mínimos da quantidade de usuários por modal no Cenário 3

Quantidade de
Usuários

Mínima

Média

Máxima

Auto

3227

4896

6050

Balsa

3402

4301

5217

Ônibus

1854

2189

2688

Nota-se que, apesar da ineficiência da política estabelecida, ela foi capaz de atrair mais
usuários para a realização da travessia. Enquanto no Cenário 1 a média de usuários
totais foi de 10.867, no Cenário 3 essa média passou para 11.687, um aumento de 7,5%.
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6

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

São apresentadas nesse capítulo primeiramente as conclusões referentes à comparação
entre as metodologias SED e SD, aparada pelo estudo de caso apresentado. A seguir,
são apresentadas as conclusões e considerações do trabalho, sumarizando as idéias
principais e gerando considerações a respeito de possíveis futuros trabalhos na área.
6.1

Conclusões finais sobre a comparação SED x SD

A execução da avaliação final sobre a comparação entre as metodologias SD e SED,
levando-se em consideração todos os pontos levantados, será executada através da
construção de 3 modelos de comparação (Lane, 2000), apresentados na sequência,
esquematizados através da Figura 53 e que serão amadurecidos nessa seção.
1. Concentrando-se nas diferenças teóricas e práticas entre as duas e na dificuldade
de comunicação entre os especialistas. A conclusão final é de que se trata de
metodologias absolutamente distintas, cuja aplicação e desenvolvimento devem
ser absolutamente independentes;
2. Concentrando-se nas suas similaridades e desenvolvendo a concepção de que, no
fundo a SED e a SD representam essencialmente aspectos de uma única
metodologia.
3. Através de um esforço por uma compreensão mais rica da SED e da SD,
permitindo uma busca de oportunidades para criação de áreas de aplicação e
esforços de desenvolvimento comuns, permanecendo consciente de suas
diferenças e aplicações particulares.
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SD
SED

SD
SED

Modelo 2

Modelo 1

SD

SED

Modelo 3

Figura 53 – Representação dos três modelos de comparação entre as metodologias

O modelo 3 de comparação carrega em seu âmago o objetivo final do trabalho: o
desenvolvimento e impulsão da metodologia de simulação híbrida, enquanto os modelos
1 e 2 de comparação representam o estado atual em que se encontra o campo da
simulação com relação à integração entre as duas metodologias.
Modelo 1
O modelo 1 proposto suporta-se na afirmação das diferenças entre as aspirações,
hipóteses e métodos de compreensão e representação do mundo das duas metodologias
de simulação. A partir das considerações e revisões bibliográficas apresentadas no
trabalho, foram selecionados 8 critérios de comparação, que permitem uma visualização
dos campos de aplicação, objetivos e características comuns ou não das duas
metodologias. Os critérios de comparação selecionados são apresentados na Figura 54
como dimensões de um gráfico em rede, segundo estrutura proposta por Randers
(1980).
1. Compreensão do Sistema: capacidade da metodologia em expandir a
compreensão do sistema modelado pelo usuário;
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2. Capacidade Descritiva do Sistema: corresponde à extensão com que os
elementos do modelo conseguem representar o mundo real;
3. Reprodutibilidade de Cenários: capacidade da metodologia em gerar uma série
de cenários e comportamentos do modelo;
4. Transparência do Modelo: refere-se não à validade do modelo, mas à sua
transparência lógico-estrutural ao usuário;
5. Capacidade de Enriquecimento do Modelo: aspira à medida da facilidade do
modelo em ser expandido ou remodelado;
6. Capacidade de Geração de Ideias/Soluções: corresponde à fertilidade da
metodologia na geração de intuições ou percepções pertinentes à solução do
problema proposto;
7. Correspondência com Dados Disponíveis: relata a habilidade do modelo em
representar os dados históricos com significância;
8. Previsibilidade do Futuro: capacidade do modelo em prever com precisão
eventos futuros e seus efeitos.
Os julgamentos foram realizados baseados na compreensão da aplicação e
características de ambas as metodologias pelo autor, em uma escala de 0 a 10, e são
apresentados na Tabela 25.
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Tabela 25 – Avaliação dos oito critérios de comparação das metodologias SD e SED

Dimensão de Comparação

Compreensão do Sistema Real

Descrição do Sistema

Reprodução de Cenários

Transparência do Modelo

Enriquecimento do Modelo

Fertilidade de Idéias

SD

8

7

7

7

3

8

SED

Comentário

3

O tipo de abordagem proposto pela SD, que
envolve a estruturação de loops de feedback e dá
ênfase ao relacionamento entre os componentes do
sistema, oferece ampla vantagem frente a
metodologia SED.

6

Seguindo a linha raciocínio acima, um modelo SD,
construído com as devidas precauções é capaz de
representar o comportamento do mundo real
melhor, ou ao menos tão bem quanto um modelo
SED.

4

O tratamento agregado da SD, que trata de
políticas gerais para tomadas de decisão, permite a
exploração de um gama mais ampla de cenários,
mas que perde em questão de sensibilidade para a
avaliação de cenários em modelos SED.

2

O conceito de caixa-transparente presente no
desenvolvimento de modelos SD garante uma
vantagem significativa frente ao conceito de caixapreta dos modelos SED.

3

Ambas as metodologias apresentam um nível
elevado de re-trabalho para a readequação de
lógicas de modelos previamente construídos.

6

A SD, por tratar de gerenciamento de políticas de
tomada de decisão e não de decisões discretas,
gera um potencial maior na concepção de planos de
ação sobre o sistema como um todo.

Correspondência com Dados

2

9

A agregação de dados e eventos na construção dos
modelos SD representa uma precisão
significantemente inferior tanto nos dados de
entrada quanto nos dados de saída quando
comparado aos modelos SED.

Previsibilidade

3

9

Por razões similares aos expostos acima, mas ainda
mais enfaticamente, modelos SED leva vantagem
sobre modelos SD.
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Compreensão do
Sistema Real
10
9
8

Previsibilidade

Descrição do Sistema

7
6
5

4
3
2
1

Correspondência com
Dados

Reprodução de Cenários

0

Transparência do
Modelo

Fertilidade de Idéias

Enriquecimento do
Modelo
SED

SD

Figura 54 – Comparação das características das metodologias SD e SED

A Figura 54 transmite a clara percepção de que, apesar de haver características comuns
às duas metodologias, elas cobrem áreas distintas, dando suporte ao modelo 1 de
comparação, que trata a SED e a SD como metodologias totalmente diferentes.
As considerações da Tabela 25 destacam diferenças essenciais dos elementos e
características da SD e da SED. A visualização das diferenças pode ser realizada através
da Figura 55.

137

SED
• fluxograma de
atividades
• relação linear
• eventos individuais
• caixa-preta
• aleatoriedade

SD
• loops de feedback e
relacionamentos
• agregação e políticas
de decisão
• caixa transparente
• atrasos
Figura 55 - Resumo das diferenças conceituais entre os paradigmas SED e SD

O resultado desse discurso é o afastamento conceitual e prático, além do distanciamento
no tratamento das duas metodologias, desencorajando a comunicação e a comunhão
entre ambas.
Modelo 2
O modelo 2 concentra-se no fato de a SED e a SD apresentarem diversos aspectos
comuns. Assume-se que há diferenças secundárias na ênfase ou na linguagem das
abordagens, mas o argumento é que ambas representam uma única metodologia.
A definição básica do campo de atuação dos dois paradigmas e do objetivo final de
qualquer metodologia de simulação é um forte argumento para o modelo 2 de
comparação: “Fundamentalmente, um modelo de simulação “-----” oferece uma
poderosa ferramenta de análise que permite a experimentação lógica, livre de riscos e
flexível de um sistema do mundo real. É capaz de gerar uma compreensão do sistema
real e prever seu comportamento segundo interesse do modelador ” (Lane, 2000)
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O trecho marcado com “-----” poderia ser ocupado, de maneira igualmente adequada
tanto pelo termo SD quanto pelo termo SED. Pode-se argumentar que a afirmação
acima não é definitiva e pode ser remodelada, criando-se definições mais pertinentes
para cada paradigma em discussão. O objetivo da proposição é abordar a definição do
conceito de simulação sob uma perspectiva geral. Pode-se afirmar que há uma forte
indicação de um campo comum de atuação da SED e da SD muito amplo.
Ainda, dois dos principais pontos apontados como marcantes na diferenciação entre as
duas metodologias, podem ser revisitados e reavaliados:
 Agregação x Eventos
Como já abordado no trabalho, a SD trabalha em um nível elevado de agregação, em
uma abordagem voltada à definição de políticas gerais de tomada de decisão e fluxos
homogêneos, à chamada “distância conceitual” de eventos e decisões individuais, que
por sua vez correspondem aos elementos definidores do comportamento de modelos
SED. Entretanto pode-se afirmar que a SD considera sim os eventos individuais no
processo de modelagem (Graham, 1980) em dois momentos distintos: na construção do
modelo e na análise de seus resultados.
Um exemplo elaborado por Dazinger (1996) trata da qualidade educacional,
influenciada pelas condições econômicas dos alunos, medida por um número de dados
estatísticos (salário dos pais, distância da casa da criança até a escola, etc.) e eventos (se
a criança usa roupas limpas, se a merenda tem refrigerante, se o tênis da criança está
furado, etc.) que parecem desconexos, mas são capazes de forjar um “padrão” e definir
um fluxo na elaboração do modelo (Figura 56a). Portanto, os eventos individuais são
considerados de forma direta na formulação de um modelo SD, mas são aplicados de
forma indireta. Além disso, eventos podem ser também interpretados a partir das
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respostas dos modelos SD (Lane, 2000). Apresenta-se como exemplo um modelo que
representa da composição da matriz modal de transporte de uma companhia. Uma das
variáveis relacionadas no modelo considera o nível de confiabilidade de cada modal,
baseado em fatores como a pontualidade no atendimento da demanda, custo, etc., para a
configuração da distribuição da matriz de transporte. Se por algum motivo, o nível de
confiabilidade de determinado modal colapsar, pode-se inferir que, a partir de
determinado momento, esse modal será abandonado. O momento exato em que o modal
é abandonado pela companhia não é tornado explicito nos resultados do modelo, mas é
possível inferi-lo, a partir de um conhecimento prévio do sistema em estudo, com
precisão considerável (Figura 56b).
Nível de
Confiabilidade

Dificuldade Média dos
Alunos
-

Modal X
+

Condições Econômicas
dos Alunos

Nível
Mínimo

Qualidade da Educação

(a)

(b)

t

Figura 56 – Consideração de eventos individuais na modelagem SD

 Abrangência de Aplicação
Uma das “afirmações comumente aceitas” na comparação das duas metodologias de
simulação refere-se à abrangência da aplicação da SED e da SD. A abrangência de
aplicação da SD é definida por seus elementos principais - os loops de feedback e a
“distância conceitual” de eventos individuais. As estruturas de feedback, que tratam da
determinação das relações causais entre as variáveis do modelo e são tornadas explícitas
através de um série de equações freqüentemente não-lineares, são capazes de incorporar
aspectos “soft” do seus comportamento que, enquanto difíceis de quantificar, podem
afetar significativamente a desempenho do sistema (Sweetser, 1999), além de incorporar
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a questão da estabilidade do sistema. Associado a isso, o nível de agregação
proporcionado pela “distância conceitual” fornece uma perspectiva global do sistema
em estudo. Já a SED, por sua vez, opera bem com problema de escopo limitado (Lin at
al., 1998), e são incompatíveis com modelos de perspectivas globais, por conta de sua
dificuldade em tratar com a estabilidade do sistema, uma vez que não considera os loops
de feedback.
Porém, uma análise mais crítica permite afirmar que os loops de feedback são
considerados nos modelos de SED: enquanto os programadores SD investem uma
parcela de tempo consideravelmente maior na etapa de modelagem conceitual – que
envolve a identificação dos relacionamentos entre os parâmetros do modelo, os
programadores SED realizam essas considerações não explicitamente (Sweetser (1999),
Lane (2000) e Morecroft e Robinson (2005)), mas dentro da própria etapa de
codificação do modelo (etapa na qual usualmente despendem maior parcela de tempo) e
utilizando-se de ferramentas como a recursão em programação. Para exemplificar, foi
elaborada na Figura 57 a apresentação da codificação de um modelo SED simples, que
corresponde à chegada e descarga de um navio em um terminal portuário, onde são
identificados os loops de feedback e relacionamentos entre as variáveis.
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Aguarda na
barra por
condições de
atracação

Chegada
de Navios

atrib_carga_navio

Aloca Recursos

Navegação
Entrada do
Canal

aloca recurso _berço
atrib_carga_navio =
var_carga_navio

var_tempo_navegação_entrada =
var_tamanho_canal /
var_velocidade_navio

Submodel Recalcula
Taxa de Descarga

Processo de
Atracação
delay (var_tempo_atracação)

var_carga_navio >= 0

var_taxa_descarga =
f(var_taxa_navio)

Verifica se
processo de
descarga
acabou

Hora do
Processo de
Descarga

Processo de
Descarga
var_carga_navio =
var_carga_navio var_taxa_descarga_hora

Delay (1 hora)
var_carga_navio = 0

Processo de
Desatracação

Navegação
Saída do Canal

delay (var_tempo_desatracação)
libera recurso_berço

Sai do
Sistema

var_tempo_navegação_saida =
var_tamanho_canal /
var_velocidade_navio

Figura 57 – Modelagem SED de um processo de chegada e atendimento de navios em um terminal marítimo
Recalcula Taxa
de Decarga 1
var_taxa_descarga = var_taxa_descarga

Verifica
Nível de
Carga
Restante

se > 30%

Recalcula Taxa
de Decarga 2
var_taxa_descarga = 0,6* var_taxa_descarga

se > 10%
.....

Recalcula Taxa
de Decarga 3
var_taxa_descarga = 0,3* var_taxa_descarga

Figura 58 – Detalhe do relacionamento entre variáveis em um modelo SED
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Taxa de
Descarga

B

Nível de
Carga
Restante

+
Figura 59 – Representação do loop de feedback construído implicitamente no modelo SED

Na Figura 58, é apresentada em detalhe, a construção implícita de um loop de feedback
no modelo SED, identificado explicitamente na Figura 59, entre as variáveis “Taxa de
Descarga” e “Nível de Carga Restante”.
A re-visita aos dois pontos apresentados e as considerações apresentadas anteriormente
permitem um encaminhamento simples sobre a conclusão da comparação entre as duas
metodologias: cada uma delas representa aspectos, nuances de uma única metodologia.
O modelo 2 proposto, entretanto, não é capaz de promover a expansão da co-utilização
de ambas as metodologias. A maior parcela dos autores que compartilham esse ponto de
vista apenas realiza comparações de modelos diferentes do mesmo sistema, utilizando
as duas metodologias para confirmar a proposta de similaridade.
Modelo 3
O modelo que o trabalho deseja propor e incentivar é diferente dos modelos 1 e 2
apresentados até o momento. Primeiramente porque os modelos 1 e 2 podem ser
considerados frágeis. A fragilidade dos modelos 1 e 2 é ressaltada pelo fato de que os
modelos não são capazes de sustentar os argumentos um do outro. A idéia proposta pelo
modelo 1 de que as metodologias de simulação são distintas e devem ser tratadas e
aplicadas puramente ignora os fatos apresentados pela abordagem do modelo 2, que
demonstra relações lógicas e contíguas entre as duas metodologias. Por outro lado, o
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conceito de semelhança proposta pelo modelo 2 ignora as sutilezas presentes nos
conceitos e práticas de cada uma das metodologias, que tornam sua aplicações
diferenciadas. A consequência de ambos os modelos de comparação é o distanciamento
das duas metodologias. Os modelos 1 e 2 portanto são considerados falhos no objetivo
final de estruturar e fomentar a comunicação entre os dois campos de estudo.
A proposta de um terceiro modelo de comparação entre as metodologias visa obter um
equilíbrio entre os modelos de comparação 1 e 2, com o objetivo principal de preparar
terreno para que os programadores SD e SED possam visualizar a potencialidade
existente na integração das duas metodologias, sem o receio da supressão ou diminuição
de importância de uma pela outra.
O primeiro ponto a ser levado em consideração é que as proposições dos dois modelos,
se não levadas ao extremo, estão corretas. Assim, é possível afirmar que as
metodologias SD e SED apresentam características únicas, possuem conceitos
exclusivos e comportam-se particularmente bem em situações específicas, mas são,
entretanto, similares em muitos aspectos. Ambas têm obtido sucesso na construção de
modelos de simulação e a credibilidade de ambas não pode ser negada; os modelos
construídos por ambos os paradigmas são capazes de replicar com fidelidade o
comportamento e desempenho de determinado sistema, dando ao tomador de decisão a
potencialidade de avaliar possíveis modificações nos sistemas, inserção/exclusão de
elementos, etc.; os estágios envolvidos no processo de modelagem de ambas as
metodologias são equivalentes aos de um processo genérico de modelagem no campo
da P.O. e apresentam característica interativa e iterativa (confirmada pelo formato
cíclico da esquematização apresentada na Figura 60, com suas etapas exercendo
influências umas sobre as outras e sendo percorrido numerosas vezes).
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Coleta de Dados
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Processo
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Figura 60 – Esquematização do Processo de Modelagem (SED ou SD)

Outro ponto que reflete a similaridade entre as metodologias é a percepção não
significante do usuário “leigo” referente aos resultados e aplicação das metodologias
SED e SD (Tako e Robinson, 2009b). Isso pode implicar em que, do ponto de vista do
usuário, a metodologia aplicada faça pouca ou nenhuma diferença. Akkermans (1995)
também afirma que o cliente não está preocupado com a escolha da abordagem de
simulação, apenas com o resultado apresentado por essa aplicação. Assim, a escolha do
paradigma não é fator crítico para o usuário, bastando que sua aplicação seja bem
sucedida.
A revisão bibliográfica executada revelou que há um nível geral de concordância entre
os autores referente às diferenças entre as metodologias de simulação. Essas diferenças
conceituais e práticas (tipos abordagem, controle de tempo, métodos de atualização dos
estados do sistema modelado, etc.) podem ser resumidas em um único aspecto: fornecer
possibilidades distintas de “visão de mundo”, cabendo ao programador a escolha
adequada correspondente às suas necessidades. A “visão de mundo” de ambas as
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metodologias pode ser esclarecida através do gráfico tridimensional proposto por Lane
(2000), que posiciona as metodologias SD e SED em relação ao grau de complexidade
(dinâmica, combinatória e organizacional) em que os modelos são capazes de atuar com
inquestionável eficiência.
 complexidade combinatória: refere-se à complexidade de detalhes, encontrada
na busca de uma solução ótima em meio a um número muito grande de opções;
 complexidade dinâmica ou estrutural: é originada pela rede de interações entre
os elemento de um sistema;
 complexidade organizacional: refere-se à complexidade no âmbito da
compreensão do problema e sua definição, que pode variar de acordo com os
valores presente dentro do grupo de tomadores de decisão e das interações
humanas. Jackson e Keys (1984) afirmam que a medida da complexidade
organizacional captura a ideia de que alguns problemas não podem ser
representados sem que causem frustração entre alguns dos tomadores de decisão.
Complexidade
Organizacional

SD

SED

Complexidade
Detalhes

Complexidade
Dinâmica

Figura 61 – Posicionamento das metodologias SD e SED em gráfico de complexidades tridimensional (Lane,
2000)
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A avaliação da Figura 61 permite mapear os campos de atuação preferenciais das duas
metodologias em estudo.
A SED apresenta como grande potencial a capacidade de representar sistemas de
elevada complexidade de detalhes, considerando o refinamento de dados, o
esmiuçamento da dinâmica em eventos e os processos estocásticos, com pouca ênfase
na tentativa de compreender o relacionamento entre as variáveis, resultando em baixa
capacidade para aplicação em sistema de complexidade dinâmica elevada. Por esses
mesmos fatores, os modelos SED apresentam uma característica de maior unanimidade
na sua concepção e definição, atuando então em sistemas de complexidade
organizacional baixa.
A SD opera em contexto de alta complexidade dinâmica e baixa complexidade de
detalhes. Elevado grau de agregação de variáveis e explicitação das relações causais
entre as variáveis potencializam as atenções ao comportamento dinâmico do sistema.
Assim, modelos SD tornam-se, naturalmente, ferramentas de debate e aprendizado para
análise de estratégias gerenciais, inserindo-se em problemas com níveis elevados de
complexidade organizacional.
Se voltarmos à Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3 apresentadas anteriormente no trabalho,
que compilam as diferenças conceituais, de interpretação, de representação e de
utilização das duas abordagens e tentarmos posicionar as aspirações pertinentes à
representação de um sistema logístico complexo, certamente a seleção de metodologia
será ambígua, ora tendendo à SD, ora tendendo à SED. Se propusermos como exemplo
a modelagem e simulação de um terminal portuário para a movimentação de
contêineres, estaremos interessados em uma gama de respostas, a citar: investimento
inicial em equipamentos e política de investimento para manutenção de nível de serviço
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desejado; resultados operacionais e índices de desempenho do terminal, receitas com
movimentação, custos do sistema (relacionados a atrasos de navios, caminhões e carga),
entre muitos outros. A opção pela melhor metodologia para representação do sistema e
obtenção das respostas propostas sem hesitação ou ambiguidade é tarefa difícil, e é
apresentada na Tabela 26.
Tabela 26 – Representação da escolha pela melhor metodologia para representação dos elementos de um
sistema logístico

SED
Investimento Inicial

SD

X

Política de Investimento

X

Avaliação do Nível de Serviço

X

Resultados Operacionais

X

Índices de Desempenho

X

Receitas Operacionais

X

Custos do Sistema

X

Absorção de Demanda

X

Isso torna evidente a potencialidade dos benefícios da utilização conjunta da SED e da
SD, aplicadas, cada uma delas, à extensão do modelo capaz de representar com maior
capacidade.
É nesse contexto que a proposta do trabalho é impulsionada. Deve-se buscar explorar a
potencialidade da aplicação da metodologia híbrida de simulação, mesclando os
paradigmas SED e SD para a simulação de sistemas logísticos, a partir da compreensão
e compartilhamento de seus potenciais e fraquezas. A metodologia híbrida é capaz de
lidar com as necessidades impostas pelo dinamismo econômico mundial, integrar
diferentes “visões de mundo” e fornecer respostas eficientes às cada vez mais
complexas questões gerenciais e administrativas.
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6.2

Conclusões Finais

A proposta principal do trabalho, que corresponde à exploração da potencialidade da
aplicação da metodologia híbrida de simulação (combinando os paradigmas discreto
(SED) e contínuo (SD)) para a simulação de sistemas logísticos foi preenchida. O
estudo preliminar de cada uma das metodologias separadamente, seguido por uma
comparação entre ambas, revelou potencialidades, fraquezas e possibilidades de
compartilhamento e integração de suas características, e forneceu ferramentas para o
delineamento de uma metodologia de simulação híbrida capaz de construir modelos
eficazes mesclando as duas metodologias.
A proposta final para integração entre a SED e a SD, que utiliza a metodologia discreta
como a metodologia base para a construção do modelo híbrido de um sistema logístico,
e a metodologia contínua como elemento extensor do modelo-base, expandindo a
extensão do campo de atuação do modelo, foi testada com o desenvolvimento de um
modelo e provou-se eficiente. O modelo híbrido proposto, que corresponde à dinâmica
de travessia de passageiros entre duas cidades conectadas por uma baía através de três
alternativas modais (auto, balsa e ônibus), e cujo objetivo era representar
simultaneamente o aspecto físico da travessia (operações modais, tempos, distâncias,
aleatoriedades dos processos, etc.) através da metodologia discreta e a política de
tomada de decisão da escolha modal pelos usuários através da metodologia contínua,
apresentou resultados satisfatórios, permitindo a compreensão e a possibilidade de
atuação e intervenção em todos os campos do modelo. Foi possível atuar sobre as
dimensões físicas da operação modal (elementos como o tamanho das frotas de balsa e
ônibus, velocidades de operação, tempos de atendimento, etc.), controlar as
distribuições estatísticas dos processos, e interferir sobre os elementos de determinação
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das políticas de atração de usuários, custos dos modais e avaliação dos níveis de
serviço.
O que garante vantagem da simulação híbrida frente à simulação discreta ou contínua
aplicadas isoladamente não é a possibilidade de trabalhar com dois modelos
simultaneamente, mas sim a capacidade de integração entre as duas metodologias,
através de um processo de troca efetiva de informações. Capazes de manusear aspectos
distintos do planejamento de sistemas logísticos, os modelos discreto e contínuos devem
ser capazes de alimentarem-se com informações as quais o outro modelo não é capaz de
manusear. No modelo desenvolvido, o modelo contínuo, através da determinação das
políticas de escolha modal dos usuários, abastece o modelo discreto com a demanda
diária de usuários, uma variável que o modelo discreto, se operado separadamente,
trataria como exógena, a ser imputada manualmente pelo usuário. Já o modelo discreto
abastece o modelo contínuo com os valores das avaliaçõess dos níveis de serviço dos
modais, resultados diretamente extraído das operações físicas
Portanto, a simulação híbrida constitui uma ferramenta importante para atuação no atual
mercado exigente e competitivo do planejamento e administração de sistemas logísticos.
A simulação híbrida não deve ser, entretanto, adotada indiscriminadamente. É preciso
realizar um julgamento prévio da real necessidade do tomador de decisão em incorporar
novos elementos e complexidade ao seu modelo.
Um modelo de simulação deve representar fundamentalmente a compreensão do
tomador de decisão do sistema modelado, não importando o quão incompleto ou
impreciso ele se torne para isso. É preciso ainda manter em mente que a técnica de
simulação híbrida, assim como a discreta ou a contínua, ainda é parte de um esforço
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maior a ser realizado para a solução do problema, que inclui a aplicação de técnicas
complementares (análises financeiras, modelos de otimização, etc.).
Como recomendação de extensão ao trabalho, pode-se trabalhar outros fluxos de
integração entre os modelos discretos e contínuos desenvolvidos, a partir das funções
propostas por Loureiro (2009) e Lima (2004). A Função Sustentabilidade, que ganha
cada vez mais importância na avaliação da operação de sistemas logísticos deve ser a
primeira a ser incorporada ao modelo desenvolvido, aumentando sua complexidade e
inserindo um novo elemento para determinação de políticas de tomada de decisão.
Por fim, sugere-se também a aplicação da metodologia de simulação híbrida para
representação de outros sistemas, serviços ou processos não ligados à logística,
expandindo sua abrangência de aplicação.
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ANEXO A – MODELO DE SIMULAÇÃO HÍBRIDO

O Anexo A apresenta as estruturas dos modelos contínuo e discreto construídos no
trabalho, além da interface principal e algumas estruturas de cálculo das variáveis do
modelo. Todas as estruturas apresentadas foram desenvolvidas utilizando-se o software
de simulação AnyLogic.

Figura 62 – Estrutura do modelo contínuo desenvolvido no Anylogic

165

Figura 63 – Estrutura do modelo discreto para operação das balsas desenvolvido no Anylogic

Figura 64 – Estrutura do modelo discreto para operação dos ônibus desenvolvido no Anylogic
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Figura 65 – Estrutura do modelo discreto para operação dos automóveis desenvolvido no Anylogic

Figura 66 – Estrutura de controle e cálculo dos níveis de serviço dos modais
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Figura 67 – Estrutura de apresentação das variáveis dos modelos discretos e contínuo

