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RESUMO 
 

Este artigo tem como objetivo mostrar como a Simulação de Monte Carlo pode ser útil na solução 
de problemas afetos a guerra de minas navais. Um problema prático e complexo de guerra de minas navais 
(planejamento da varredura de campos minados navais com vários tipos de minas presentes) é 
apresentado, juntamente com uma  solução para o problema usando Simulação de Monte Carlo.  
Palavras-chave: Simulação de Monte Carlo, Guerra de Minas Navais, Sistema de Apoio à Decisão 
(SAD). 
  

 
ABSTRACT 
 

This paper has the objective to show how Monte Carlo Simulation could be useful to solve 
problems related to Sea Mine Warfare. A practical and complex problem (how to plan the clearance of 
mixed sea minefield) is presented with its solution using Monte Carlo Simulation.  
Key words: Monte Carlo Simulation, Sea Mine Warfare, Tactical Decision Aid (TDA). 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Muitos problemas discutidos por analistas na atualidade são tão abrangentes ou tão complicados 
que estes resistem a soluções puramente analíticas. Uma técnica para avaliar estas situações é a simulação. 
A simulação é uma técnica para realização de um experimento correspondente a um sistema real de modo 
a obter dados que possam ser usados para fazer predições sobre o sistema. A variedade de aplicações da 
simulação é vasta e inclui desde o uso de modelos físicos num túnel de vento até o uso de modelos 
estatísticos. Um modelo estatístico é aquele que usa amostras aleatórias de alguma distribuição de 
probabilidade que descreva a operação de alguns aspectos de um sistema ou do sistema como um todo. 
Simulações que envolvem amostragens aleatórias são ditas Simulações de Monte Carlo.   No campo 
militar-naval vários problemas podem  e devem ser solucionados usando-se este tipo de simulação, 
principalmente em função dos custos materiais e humanos envolvidos. Por exemplo, a determinação da 
eficácia de um míssil ficaria inviável se para tal fossem necessárias centenas de lançamentos. Para tal são 
utilizadas, na prática, simulações. Hoje em dia a velocidade dos computadores permite com um bom grau 
de precisão encontrar soluções que seriam inviáveis se usados testes reais exploratórios. Este trabalho tem 
o objetivo de mostrar um  emprego prático da Simulação de Monte Carlo para a solução de problemas 
referentes a operações de contra medida de minagem marítima.  
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2. A GUERRA DE MINAS NAVAIS 
 
 A guerra de minas navais é um assunto de segurança nacional e como tal deve ser encarado com 
seriedade e preocupação. A guerra de minas navais, em especial, tem importância fundamental para países 
como o Brasil que dependem grandemente do transporte marítimo e da prospeção de petróleo na 
plataforma continental. A minagem por minas navais pode interditar, por exemplo, o porto de Santos (SP), 
causando prejuízos incalculáveis para o país.  
 Apesar de muitas evidências, muitas Marinhas tendem a negligenciar Guerra de Minas Navais. 
Por exemplo, nos últimos cinco meses da Segunda Guerra Mundial, a perda de navios japoneses devido a 
atuação de minas foi praticamente a mesma que a perda de navios americanos no Atlântico por ataque de 
submarinos alemães, durante todo o período da guerra [1].  

Apesar da  varredura de minas ser uma tarefa extremamente perigosa, este ramo da guerra de 
minas navais muitas vezes não é considerado uma das funções mais nobres de uma Marinha, 
principalmente por se uma tarefa árdua e perigosa. Todas as Marinhas devem considerar os riscos que as 
minas impõem as suas esquadras e assegurar a manutenção e o desenvolvimento de suas capacidades para 
guerra de minas. 
 
3. SOFTWARE DE SIMULAÇÃO JAVAMIX 
 

Desde a década de 70, Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) vêem sendo desenvolvidos para ajudar 
os planejadores de contra-medidas de minagem. O SAD JAVAMIX [5] é um exemplo de sistema para 
varredura de áreas minadas com vários tipos de minas. Este foi implementado em Java e permite ao 
usuário a introdução de diferentes planos baseado no tipo de varreduras e meios disponíveis e no tipo de 
minas esperados. Para limpar o campo minado o usuário deve escolher o arquivo de parâmetros desejado e 
estabelecer um plano de varredura. Tabelas apresentadas numa janela do DOS permitem ao usuário uma 
fácil visualização da aplicação tática do plano. O sistema permite futuros desenvolvimentos tais como a 
introdução de novos parâmetros. JAVAMIX permite ao usuário fazer as modificações desejadas no plano 
inicial na própria tela do computador. Depois de estabelecer seu plano de varredura o usuário pode rodar a 
simulação e verificar se o plano é executável. Baseado nos resultados da simulação o usuário pode decidir 
que modificações deseja efetuar no seu plano inicial. Todos os parâmetros são transcritos em arquivos de 
entrada e o usuário pode escolher qual arquivo desejar. Esta opção dá ao usuário uma grande flexibilidade 
por permitir que este use os parâmetros que julgar necessários baseado nos cenários. A figura 1 mostra o 
design do sistema. 
 
 

 
 

 
Figura 1. Design do Sistema JAVAMIX. 
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4. CENÁRIOS E PARÂMETROS PARA VARREDURA DE MINAS NAVAIS 
 
 
 Um dos mais importantes aspectos das ações de contramedida de minagem é a obtenção de um 
desejado grau de limpeza baseado num plano estabelecido. Para obter sucesso numa missão o primeiro 
passo é a definição do cenário. Este, para JAVAMIX, é uma área retangular que deve ser varrida pelos 
recursos disponíveis. Todos os parâmetros necessários são definidos num arquivo de parâmetros onde o 
planejador define os dados necessários para o cumprimento da missão. O planejador então, introduz no 
SAD JAVAMIX o nome do arquivo de parâmetros e o seu plano. A figura 2 mostra um plano de 
varredura com duas raias, uma raia com dois e outra com três passes. 

 

Figura 2. Cenário: passes e raias. 

 

A “raia” é definida como o ponto de entrada no campo minado por cada tipo de varredura, sendo 
que cada raia possui uma determinada posição no campo. O sistema define ainda “passe” como sendo o 
número de passagens de ida e volta numa determinada raia. JAVAMIX então, lê os parâmetros no arquivo 
selecionado usando a classe SimpleInput [2], que é um programa em Java desenvolvido para ler palavras e 
números de um arquivo texto. O planejador pode alterar o arquivo de parâmetros como desejado, mas 
deve sempre obedecer o formato apresentado no Anexo. Durante a leitura do arquivo, JAVAMIX pula as 
primeiras duas linhas (ver Anexo) e lê o número de tipos de minas, de varreduras e de meios disponíveis. 
Depois de pular a linha 4, este lê os nomes dos meios disponíveis. Em seguida, o programa pula as linhas 
6 e 8 do arquivo e lê o nome das minas na linha 7 e o nome das varreduras na linha 9. A partir da linha 10, 
o sistema lê todos os números em seqüência não considerando as palavras. Durante o processo de leitura, 
JAVAMIX captura todas as exceções apresentando ao planejador mensagens de erro indicando a falha. 
Por exemplo, se um valor de probabilidade com valor superior a um for introduzido, o sistema mostrará o 
erro. O arquivo de parâmetros deve estar no mesmo diretório que todas as classes de JAVAMIX. 
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 O cenário é definido pelos seguintes dados de entrada lidos no arquivo de parâmetros com as 
respectivas variáveis do programa JAVAMIX representadas em itálico: 

a. Tipos de minas (iMax). Quantidade de tipos minas esperados. 

b. Tipos de meios (kMax). Quantidade de tipos de meios disponíveis. Exemplo: navios, 
helicópteros e caça minas. 

c. Tipos de varreduras (jMax). Quantidade de tipos de varreduras possíveis de acordo com meios 
disponíveis. Um navio varredor pode ter dois tipos de varreduras disponíveis (mecânica e 
acústica). 

d. Contramedida de varredura (ind[j]). Para cada tipo de varredura, ind[j] = 0 indica ação de 
varredura e ind[j] = 1 indica ação de caça. 

e. Largura (width) do campo minado a ser varrido. 

f. Comprimento (length) do campo minado em milhas náuticas. 

g. Fator de ajuste trapezoidal (tr). Fator usado para atenuar as arestas das curvas de atuação (0 < 
tr < 1). 

h. Tempo de Busca (ht). Tempo, em horas, requerido para localização de uma mina por um 
determinado tipo de varredura. 

i. Erro de navegação (sig[j]). Desvio padrão, em jardas, para cada tipo de varredura. 

j. Uso do meio por tipo de varredura (h[k][j]). O uso conecta o tipo de varredura e o meio. O 
uso h[k][j] = 2 indica que a detonação letal destruirá o varredor e o dispositivo de varredura,  
h[k][j] = 1 indica que o meio k é requerido pelo tipo de varredura j, mas não este não é 
vulnerável e  h[k][j] = 0 indica que o meio k não utiliza a varredura tipo j. 

k. Seqüência de entrada no campo minado  (seq[j]) de um determinado tipo de varredura j. 

l. Tempo de guinada (turn[j]). Tempo, em horas, necessário para realização das guinadas entre 
passes. 

m.  Velocidade de varredura (vel[j]) de um varredor j. 

n.  Serviço (duty[j]). Fator adimensional usado para converter tempo no passe para a quantidade 
de horas realmente requeridas (hours[j]). 

 hours[j] = duty[j] x (turn[j] + length / vel[j])  

o. Probabilidade de Setagem dos atuadores de cada tipo de mina (act[i]),                   onde   0 < 
act[i] < 1. 

p. Fronteira de Atuação (a[i][j]). Largura da curva de atuação para cada tipo de mina com 
valores maiores que zero  (a[i][j] > 0). 

q. Probabilidade de Atuação (b[i][j]). Altura da curva de atuação para cada tipo de mina com 
valores entre 0 e 1 (0 < b[i][j] < 1). 

r. Fronteira Perigosa (af[i][j]). Distância dentro da qual varrer uma mina pode ser letal para a 
varredura, com valores maiores do que  0 (af[i][j] > 0). 

s. Probabilidade de Avaria condicionada na Detonação (bf[i][j]), com valores entre 0 e 1 (0 < 
bf[i][j] < 1).  
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5. PLANO DE VARREDURA 
 

Depois de definir o cenário, ao escolher o arquivo de parâmetros, o SAD JAVAMIX apresenta ao 
usuário os parâmetros lidos para este possa checá-los e possa  proceder para o próximo passo. Caso haja 
correções a fazer, o usuário deverá modificar o arquivo de parâmetros e reiniciar o programa. Depois de 
checar os dados, o usuário então, introduz seu plano tático. O SAD JAVAMIX orienta o usuário através 
da IHM e permite a introdução dos seguintes dados: 

a. Quantidade de meios de cada tipo (nu[k]). 
b. Quantidade de raias (ntrk[j]). 
c. Posição das raias (x[t][j]). 
d. Quantidade de passes por raia (runs[t][j]). 
e. Média (kzA[i]) e Desvio Padrão (kzB[i])para a quantidade de minas esperado.   

 
 
6. QUANTIDADE DE MINAS PRESENTES 
 

JAVAMIX define o número de minas presente assim como Washburn [4] o faz no SAD MIXER. 
JAVAMIX difere dos atuais SAD de guerra de minas navais por necessitar que o usuário escolha  a 
quantidade esperada e um desvio padrão para cada tipo de mina.  O desvio padrão indicará o quanto a 
quantidade de minas poderá estar diferente do valor escolhido. JAVAMIX interpreta a escolha da 
quantidade como uma média µ da quantidade aleatória X  de minas realmente presentes na área, sendo σ o 
desvio padrão e σ² a variância de X.  Cada repetição da simulação corresponde a um valor diferente de X, 
mas que obedece a uma distribuição com média µ e variância σ². 

A variável aleatória X, quantidade de minas de um tipo particular, não é totalmente determinada 
pelos dois dados de entrada µ e  σ. Alguma assunção sobre sua distribuição deve ser feita. JAVAMIX 
considera que X pertence a uma distribuição Katz, classe esta indexada por parâmetros α e β que estão 
relacionados a µ e  σ pelas equações: 

µ = α/(1 – β)       (1.1) 

σ² = α/(1 – β)²       (1.2) 
 

Os requisitos para α e β são α ≥ 0 e  β < 1, mais uma restrição adicional para β < 0. As principais 
propriedades da distribuição Katz são reportadas na referência [3]. A classe é composta  em geral, pelas 
distribuições binomial negativa (β > 0), Poisson (β = 0) e binomial (β < 0). A distribuição Katz é fechada 
quanto a operação de soma e subtração , fato este que a torna útil para estudos de guerra de minas. Numa 
análise mais precisa, suponhamos que cada mina seja removida de maneira independente, com 
probabilidade p e que a quantidade de minas removidas seja y. Portanto a quantidade de minas 
remanescentes, dado y, continua obedecendo a uma distribuição Katz, mas com seus parâmetros revisados 
segundo as seguintes equações: 

  α΄ = (1 – p)(α – βy)      (1.3) 

β΄ = (1 – p)β       (1.4) 
 

As equações (1.3) e (1.4) são analisadas na referência [3]. A distribuição Katz tem mostrado ser a 
maior classe fechada quanto a operação de soma e subtração, levando-a a ser conhecida e explorada por 
vários estudos sobre guerra de minas. A vantagem de se trabalhar com uma classe fechada, é que se a 
varredura de minas for considerada uma sucessão de estágios de soma e subtração, então a quantidade de 
minas em cada estágio obedecerá sempre a um tipo de distribuição. Assim sendo, rodar JAVAMIX várias 
vezes num processo de varredura é o mesmo que rodá-lo uma vez para cada estágio da varredura.  
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Em geral não há restrições para os valores de µ e  σ, apenas estes não podem ser negativos. Para alguns 
pares  (µ , σ)  não há distribuição Katz. Por exemplo, não há distribuição Katz se µ  = 7,5 e σ  = 0, visto 
que Katz está concentrada em inteiros não negativos. Ao invés de parar a simulação, nestes casos, 
JAVAMIX aproxima os valores para uma distribuição Katz, modificando os valores de σ. Por exemplo, 
considerando  (µ , σ) = (7,5, 0) como dados de entrada, JAVAMIX fará (α , β) =  (120, 7,5). Isto 
corresponde a uma distribuição binomial com 8 provas e probabilidade de sucesso igual a 15/16, onde a 
média é 7,5 e a variância é 15/32 ao invés de 0. Tais correções não serão necessárias se σ² ≥ µ. 
Operacionalmente, o maior defeito da distribuição Katz é que esta não atribui um peso especial ao número 
0, portanto X pode receber um valor 0 ou maior.  
 
 
7. A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 
 

A simulação de Monte Carlo na guerra de minas navais, se aplicada com um grande número de 
interações, pode ser muito útil e eficaz. Portanto, depois de ler o cenário e o plano de varredura, o SAD 
JAVAMIX solicita ao usuário a introdução do número de repetições, em centenas, desejada. As seguintes 
operações são efetuadas pela classe “Monte” durante a execução da simulação: 

a. Para cada tipo de mina, JAVAMIX gera uma quantidade de minas baseado numa distribuição 
Katz e designa uma posição transversal (xm[m]) para cada uma e depois soma as quantidades 
armazenando o valor na variável mines. 

b. JAVAMIX interpola, aleatoriamente, as minas ao longo da direção longitudinal da área a ser 
varrida e considera como minTyp[m]o tipo da m-ésima   mina que os varredores encontrarão 
durante a varredura. Inicialmente, JAVAMIX atribui status = -1 para todas as minas ainda não 
varridas. 

c. Considerando os tipos de varredura na ordem seqüencial armazenada em seq[j], JAVAMIX 
realiza passes de ida e volta pelas raias até que todos os passes e tipos de varreduras tenham 
sido executados. Quando uma mina não varrida é encontrada, o sistema verifica se esta foi 
atuada. Havendo a atuação, o sistema verifica se a detonação foi letal para o meio 
considerado. Quando um tipo de varredura  k é perdido, o sistema reduz o número de meios 
disponíveis em nun[k] e se necessário, reduz também o número de unidades capazes de 
realizar determinada varredura simultaneamente. 

d. Depois que toda a varredura é executada, o sistema faz passar pelo campo o tráfego alvo 
(navios alvos)  usando a mesma lógica usada com os varredores. 

e. Ao final, o sistema coleta todos os resultados em médias e apresenta ao usuário o resultado da 
varredura. 

 
8. RESULTADO DA VARREDURA 
 

O resultado da varredura é apresentado numa janela do DOS (Figura 3) e é interpretado da seguinte 
maneira: 

a. O cabeçalho mostra o número de repetições introduzida pelo usuário. 
b. A primeira tabela apresenta a quantidade de passes realizados em relação ao planejado. Por 

exemplo, somente 60,60% dos passes planejados,  para a varredura mecânica por helicóptero, 
foram completados, pois a perda da varredura pela atuação das minas provocou o fim 
prematuro desta. 

c. A segunda tabela mostra a eficiência das varreduras para varrer minas. 
d. A terceira tabela mostra a eficiência das minas para destruir as varreduras. 
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e. Os últimos três resultados correspondem à Ameaça Seqüencial (probabilidade o i-ésimo navio 
alvo ser destruído) para os dez navios que passaram pelo campo já varrido, a média das perdas 
dos dez navios alvos e o tempo médio necessário a realização de todo o plano de varredura. 

 

Figura 3. Resultado da Varredura 
 
 
9. SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO VERSUS MODELO ANALÍTICO 
 
 É freqüente o caso em que problemas de probabilidade, relacionados com guerra de minas, 
possam ser solucionados tanto por simulação de Monte Carlo quanto por métodos analíticos. Modelos 
analíticos são, em geral, difíceis de formular, mesmo para analistas experientes, e podem exigir assunções 
primárias questionáveis que podem inferir em vários aspectos independentemente dentro de um problema. 
Mas, uma vez corretamente formulados, os modelos analíticos são eficientes e precisos. Simulações de 
Monte Carlo são mais fáceis de formular, mas podem consumir bastante tempo para implementação, 
serem difíceis de verificar e ainda podem sofrer erros de amostragem que só podem ser reduzidos 
aumentando-se o número de repetições. Para o problema apresentado neste  artigo, o simulação de Monte 
Carlo apresentou um resultado prático eficaz visto que a solução estabilizou com o aumento das 
repetições.  
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10.   CONCLUSÃO 
 
 A descrição do software JAVAMIX, com todos os seus aspectos, quais sejam as definições de 
cenários e parâmetros de varredura, o plano de varredura, a quantidade de minas presentes, a simulação de 
Monte Carlo propriamente dita e a apresentação do resultado da varredura, evidenciam a complexidade de 
um problema de Guerra de Minas. A gama de parâmetros envolvidos, como apresentado no Anexo 
(arquivo de parâmetros), enfatiza também a dificuldade que seria construir um modelo analítico em 
detrimento da construção de uma simulação para reprodução do problema da varredura de minas. No 
arquivo de parâmetros podemos observar ainda, que a simulação reproduzida como exemplo, envolve a 
utilização de  diferentes meios,   tipos de minas e   tipos de varredura. Os meios por exemplo, são 
helicópteros, navios varredores e de caça de minas e mergulhadores de combate. Uma situação como esta 
para ser reproduzida na prática envolveria um custo alto de material e pessoal, visto que são meios com 
alto índice de sofisticação e que necessitam de alto grau de preparação e adestramento dos seus 
operadores. Hoje, a velocidade e a evolução dos computadores nos permitem simular com grande 
fidelidade muitos problemas reais, que envolvam riscos materiais e humanos, como por exemplo a 
varredura de minas navais.  
 
 
 
11. ANEXO 

 
O anexo apresenta o arquivo de parâmetros de entrada do software JAVAMIX. 
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ANEXO 
 

 
  


