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Resumo 
 Este artigo mostra que o uso de modelagem e simulação podem ser aplicadas em Defesa, 
principalmente em treinamento e em situações reais, a fim de se avaliar e predizer o sucesso, ou 
não, de uma determinada operação aérea, com um bom nível de precisão. O sistema aqui 
apresentado gera diferentes cenários, os quais podem ser pesquisados em termos de quão favoráveis 
eles são ao tipo de aeronave que estamos pretendendo empregar. Mostraremos que, através do uso 
de um ambiente para programação de jogos 2D, é possível visualizarmos e anteciparmos os 
resultados de uma missão perpetrada por uma Força Aérea. Também será mostrado o framework 
usado, como os resultados foram gerados e os procedimentos utilizados para a análise de resultados, 
através da integração de outros software, como MS Access ® , MS Excel ® e o Arena ®. 
 
Palavras-chave: simulação militar, combate aéreo, sistema de defesa aérea. 
 
 
Abstract 

This paper shows that modelling and simulation can be used in defence, mainly in training 
and real situation, to evaluate and predict the success of an air operation with a good degree of 
accuracy. The developed system generates different scenarios of favourable conditions of the Air 
force in order to evaluate the mission. We will show that, by using a 2D environment game 
programming, it is possible to visualise and anticipate the possible success of an Air Force mission. 
We will also show the framework used, how the results are generated and, the procedure for 
analysing the results by integrating other software such as MS Access ™, MS ExcelTM and Arena 
™.  
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Introdução 
 

Como se sabe, é cada vez mais premente a necessidade de se ter conhecimento antecipado de 
nossas ações no campo de batalha e, principalmente, de suas possíveis conseqüências. Neste intuito, 
dada a extraordinária evolução tecnológica, computacional e militar, de nossos dias, uma das 
formas mais efetivas e baratas de se conseguir antecipar atos e conseqüências num determinado 
cenário de batalha é, com certeza, o uso intensivo de simulação por computadores. Com ela, é 
possível, literalmente, pesquisarmos os possíveis desdobramentos de uma operação militar e 
anteciparmos reveses. 
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No caso Brasileiro, dada a imensidão de nosso território nacional, torna-se evidente que, 
militarmente falando, uma resposta armada, a tempo, contra qualquer tipo de ameaça, deveria ser 
dada, primariamente, através do emprego de um poder aéreo de dissuasão eficiente.  

A este aspecto, soma-se um segundo, não tão evidente: o fator alerta.  Afinal de contas, é 
impossível reagir a uma ameaça se não soubermos que estamos sendo ameaçados. A maneira mais 
usual, desde a 2ª GGM, de se conseguir alcançar este fator é através do emprego de radares, dos 
mais diversos tipos e finalidades. 

Decorrente deste segundo fator, desde meados da década de 60, um terceiro aspecto tornou-se 
deveras importante: a Guerra Eletrônica. A fim de se anular a força tática dos radares, diversos 
dispositivos de anulação e dissimulação foram criados. Surgiram novos termos e tecnologias, como: 
Contramedidas eletrônicas, Contra-Contramedidas Eletrônicas, Medidas de Apoio à Guerra 
Eletrônica, Inteligência de Sinais  e outros. 

Assim, vemos que, através da simulação do emprego de nossos vetores de guerra aérea, 
apoiados por outros sistemas inerentes, pode-se avaliar, com um bom grau de precisão, as 
possibilidades de sucesso de nossas missões em situações de treinamento e/ou reais. De posse disto, 
torna-se possível um emprego mais eficiente destes vetores, através da utilização destes em cenários 
que lhe sejam mais favoráveis, ou, pelo menos, da forma mais adequada, tornando factível um 
emprego mais poderoso da Força Aérea. 

 
 

Vantagens do uso de simulações em atividades militares 
 
 O uso de simulações em operações militares apresenta muitas e óbvias vantagens, mas 
citemos algumas: 
1. Economia de recursos financeiros, pessoais e materiais; 
2. Possibilidade de avaliação de técnicas e táticas de combate, melhorando-os e tornando-os mais 

efetivos; 
3. Análise de viabilidade de missões e operações, evitando-se ao máximo, assim, missões 

"suicidas"; 
4. Análise de impacto financeiro de operações; 
5. Análise de efetividade de novos e/ou antigos armamentos (aeronaves, radares, etc.); 
6. Análise de capacidade de sobrevivência de vetores aéreos, bem como de sua tripulação;  
7. Análise de suscetibilidades; 
8. Treinamento efetivo da tropa em cenários prováveis, melhorando sua operacionalidade; e 
9. Melhora do poder de avaliação e decisão dos comandantes. 
 

Talvez a maior vantagem, e não citada ainda, seja o fato de que, através do uso de simulações, o 
Alto Comando tem condições mais palpáveis de decidir, pois saberá se tais e quais operações 
podem e devem, ou não, ser realizadas e porque. 
 
 
Níveis de Simulação 
 

As simulações de defesas representam o dinamismo do combate, ambientes virtuais de 
futuros campos de batalha  e importantes abstrações militares. Elas têm sido amplamente utilizadas 
para ensaio de missões, treinamento militar, avaliação de poderio e aquisição de armas. Mais 
importante: elas fornecem aos militares um laboratório para realizar experimentos de combate, e 
desta forma, garantido-lhes um alto grau de garantia e confiança necessárias para o sucesso em suas 
operações. 
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As simulações mais efetivas são aquelas que provêem abstrações específicas do domínio, 
no nível de granularidade que pode ser imediatamente entendida por aquela comunidade de 
usuários. 

A Figura 1  mostra as abstrações de modelagem em seus diversos níveis/domínios. São eles: 
• Nível de Teatro/Campanha; 
• Nível de Batalha/Combate; 
• Nível de Engajamento; e 
• Nível de Engenharia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1 - Níveis de abstração [3] 
 
 
No nível mais baixo está o Nível de Engenharia, o qual modela e simula dinâmicas de 

batalha de sistemas individuais de armas, como baterias de mísseis SAM. 
O nível seguinte, acima, é o Nível de Engajamento, o qual modela engajamentos um-para-

um, ou muitos-para-muitos, entre entidades do nível de Engenharia. Estes engajamentos muitos-
para-muitos estão limitados a engajamentos entre plataformas em grupos de pequena escala. 

Acima deste nível está o Nível de Batalha/Combate, que modela as múltiplas dinâmicas de 
engajamento da plataforma. 

No nível mais alto, o Nível de Teatro/Campanha modela as dinâmicas de múltiplas missões 
ou combates. 
 
 
SEAxM: simulando cenários de combate 
 
 A simulação de combates, sejam eles terrestres, aéreos ou marítimos, é muito mais do que 
implementar componentes que "atiram" e/ou "morrem".  Há todo um fundamento matemático que 
tem de ser levado em conta, sob pena de tornar este tipo de simulação um mero "jogo para 
crianças".  

Aspectos como escala do ambiente, relações entre tempo real e no simulador, alcance das 
armas envolvidas, vulnerabilidades, suscetibilidades e probabilidades diversas, entre outros, têm de 
ser calculados a "priori", ou mesmo em tempo de execução. Se for uma simulação em rede e em 
tempo-real, outros cuidados mais sutis têm de ser tomados, como comunicação de eventos, 
concorrência, isolamento, coerência e durabilidade, para citar apenas alguns.  

Para que tudo isto seja possível, todo um "framework" dos componentes, bem como do 
ambiente, tem de ser levantado e estabelecido com extremo cuidado, pois o excesso de 
granularidade pode tornar a simulação muito lenta e, conseqüentemente, impraticável. Daí a 
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extrema importância, como em qualquer outro sistema, da correta e precisa definição dos objetivos 
da simulação que está sendo implementada. Uma simulação de caráter estratégico é totalmente 
diversa de uma de caráter operacional: cada uma vai requerer níveis diferentes de granularidade. 

O SEAxM (Simulador de Embate Aeronaves Versus Mísseis), implementado através de um 
ambiente para jogos 2D, consegue, a partir de determinados dados de nossos vetores de ataque, bem 
como dos sistemas de defesa aérea inimigos e sua disposição no terreno, simular, em nível de 
engajamento, o combate destes elementos dispostos num cenário e, a partir dos resultados 
compilados, tornar possível uma melhor estratégia de ação, onde a probabilidade de sucesso da 
missão seja a desejada.  

Com este tipo de simulação, diversos cenários podem ser testados, tanto em termos de 
situações "what-if", como em termos de análises de combates já ocorridos, possibilitando que vidas 
e equipamentos sejam poupados antes e que aprendizados sejam possíveis depois das missões. 

 
 

Lista de Eventos de Combate (EC) 
 

No SEAxM, uma série de eventos foram levantados e implementados e, conforme cada um 
deles  vai ocorrendo, parâmetros de controle da simulação vão sendo atualizados. Há eventos que 
devem ser registrados em  "log" e outros específicos para controle da finalização da simulação. 
Quando isto ocorre, arquivos-históricos foram criados e algumas análises podem ser feitas de 
imediato. Esta lista, inspirada em [4] e que será por nós seguida, é: 

 
1. Aeronave se desloca para o alvo primário. (incluindo a decolagem) 
2. Radar de aquisição detecta aeronave. 
3. RWR da aeronave detecta radar de aquisição do SAM. 
4. Aeronave ativa "jamming" por ruído. 
5. Radar de rastreamento do SAM plota aeronave. 
6. SAM lançado pelo sistema de defesa inimigo. 
7. RWR da aeronave detecta radar de rastreamento  do SAM. 
8. Estabelecida LOS do SAM até a aeronave. 
9. Aeronave ativa "jamming" para dissimulação. 
10. Aeronave libera "chaff". 
11. Aeronave lança míssil HARM. 
12. HARM destrói  radar de aquisição. 
13. Aeronave é avariada (mas ainda em condições de retornar à base) . 
14. Aeronave é abatida. 
15. Aeronave detecta alvo primário. 
16. Aeronave dispara armamento (Maverick/Bomba) contra alvo primário (fixo;solo). 
17. Armamento (Maverick/Bomba) destrói alvo primário. 
18. Aeronave manobra para retorno à base. 

 
 
 

A interface com o usuário 
 

Quando em operação, a interface do SEAxM com o usuário é bem simples e se processa através 
de três vias: 

 Interface gráfica, a qual oferece informações sobre a simulação corrente, em tempo de 
execução ;  

 Comandos pelo teclado, os quais permitem, sobretudo, que o usuário controle as diversas 
visualizações; e 
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 Movimentos do mouse, através do qual, o usuário escolhe a área que deseja visualizar. 
 

• Interface gráfica: 
O acompanhamento da simulação pode ser feito através da interface gráfica, a qual é bem 

simples, conforme podemos ver pela figura a seguir: 
 
 

 
Figura.2 - Interface gráfica do SEAxM, com diversos elementos de cenário 

 
 
 
 
 Comandos pelo teclado: 

Para facilitar a operação do sistema, ele possui alguns comandos que habilitam (ou desabilitam) 
algumas informações visuais do sistema. Estes comandos são importantes, sobretudo quando o 
computador onde está rodando o sistema é fraco. Assim, no intuito de deixar o SEAxM mais "leve", 
alguns recursos visuais podem ser controlados (desligados) pelas teclas de função acima descritas. 
 
 Movimentos do mouse: 

Como a área de visualização é menor do que a real, usou-se a tática de fazer com que esta 
área de visualização ("view") acompanhe o movimento do objeto "mouse", o qual, por sua vez, 
acompanha a posição do ponteiro do mouse.  

Desta forma, basta movimentarmos o ponteiro do mouse para a esquerda o para a direita, 
para que consigamos movimentar toda a "view" de forma equivalente. 
 

Fig. 5 - A interface do SEAxM com o usuário, com vários dos elementos visuais possíveis 
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Modelo de Análise dos Resultados 
Agora veremos como é procedida a coleta e análise dos resultados. O processo de geração e 

análise dos resultados operacionais simulados, obtidos via  SEAxM, obedece ao seguinte esquema 
geral: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cada uma das esferas numeradas, na figura anterior, corresponde a uma ação que deve ser 
executada para levar a análise dos dados obtidos a bom termo. Tal numeração corresponde ao 
seguinte: 
 
1. O SEAxM gera um arquivo de log dos eventos de combate para cada rodada executada, 

conforme ilustra a figura abaixo: 

 
 
2. De posse destes arquivos, eles serão vinculados ao  arquivo Sim1.mdb, do MS Access  97, que 

estará encarregado de fazer a formatação correta para o Input Analyzer (do Arena); 
3. Para isso, o Sim1.mdb possui 10 (dez) "queries" que agrupam os resultados por nome do evento 

de combate, sendo uma "query" para cada rodada de simulação.  
4. Posteriormente, é executada uma outra "query", chamada "t1",a qual agrupa os resultados das 

10 (dez) "queries" anteriores, ou seja, é executada uma última "query", porém, já a nível da 
bateria de teste; 

5.  Sobre esta "query" t1 , é executada a função "registra_eventos( )", criada via VBA ("Visual 
Basic for Applications") do Access, a qual  criará os arquivos cujos nomes que lhe serão será o 
mesmo do evento de combate que o gerou. Seus conteúdos serão os números de ocorrências 
daquele evento, em cada uma das dez rodadas; 

Figura. 3 - Esquema de geração e análise dos resultados obtidos através do SEAxM 
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Figura.4 - Exemplo do arquivo de log dos eventos de combate 
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6. Estes últimos arquivos, assim, estarão aptos a serem abertos pelo Input Analyzer, onde os 
resultados daquela distribuição de ocorrências naquele arquivo (ou seja, daquele EC) podem ser 
analisados para se descobrir que tipo de distribuição estatística aquele EC apresentou. Os 
resultados desta análise são postos num arquivo do tipo texto, gerado pelo próprio Input 
Analyzer, o qual pode detectar as seguintes distribuições: Beta, Erlang, Exponential, Gamma, 
Johnson, Lognormal, Normal, Poisson, Triangular, Uniform e Weibull. 

7. Por fim, o Input Analyzer gera um arquivo contendo os cálculos matemáticos que 
fundamentaram suas conclusões na análise da distribuição. Será um arquivo para cada arquivo 
de EC gerado. 

 
 
Estudo de caso  
 
 Como o SEAxM possui uma infinidade de variáveis, optou-se, neste estudo de caso,  por 
congelá-las, todas, com seus valores iniciais (ou seja, valores default), alterando-se, para a análise 
da influência da velocidade de penetração, apenas o parâmetro anv.vel_anv .  

Para se atingir os objetivos definidos, foi feita uma bateria de testes para cada velocidade, 
sendo 10 (dez) rodadas em cada bateria. 

Visando simplificar a análise do desempenho da missão, apenas os seguintes eventos foram 
considerados: 

 
• Aeronave atingida (por SA-3) 
• Alvo destruído 
• Aeronave pousou (na base) 
• Avaria da aeronave ao pousar na base  
 
Além disso, as seguintes condições de ambiente foram mantidas para todas as baterias: 
 

1. Imagem de "background": Desligada, ou seja, sem imagem de background; 
2. Visualização dos raios de ação dos radares: Ligada;  
3. Visualização da caixa de mensagens ao usuário: Desligada; e  
4. Cenário utilizado: cenário apresentado neste trabalho. 

 
• Velocidades consideradas: 
 

Os seguintes valores foram analisados: 600 Km/h; 700 Km/h; 800 Km/h; 900 Km/h; 1000 
Km/h; 1100 Km/h; 1160 Km/h; 1200 Km/h; 1300 Km/h; 1400 Km/h; 1500 Km/h; 2000 
Km/h ; 3000 Km/h. 
Vale lembrar, ainda, que o threshold usado para se considerar a aeronave abatida em função 
das avarias foi 0,70 , ou seja, de 70% . 

  
• Tabelamento dos resultados obtidos na batria de testes desta simulação: 
 

  Na tabela a seguir, apresentamos os resultados obtidos, lançados no MS EXCEL®:  
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Velocidade  
(Km/H) 

Aeronave  
Atingida 

Avaria 
(Média %) 

Alvo 
Destruído 

Aeronave 
 Pousou 

R% * 

600 35 0,66 9 3 33,33% 
700 21 0,51 9 8 88,89% 
800 24 0,58 10 5 50,00% 
900 19 0,48 10 9 90,00% 

1000 8 0,2 10 10 100,00% 
1100 17 0,39 10 7 70,00% 
1160 18 0,39 9 7 77,78% 
1200 11 0,29 10 9 90,00% 
1300 11 0,15 10 10 100,00% 
1400 12 0,31 10 9 90,00% 
1500 9 0,28 10 10 100,00% 
2000 4 0,09 10 10 100,00% 
3000 0 0 10 10 100,00% 

* R= nº de aeronaves pousadas / nº alvos destruídos  
 

Tabela.1 - Resultados obtidos nas diversas baterias de testes 
 
 
Com base no tabelamento dos resultados obtidos inseridos no MS EXCEL®, algumas 

correlações puderam ser feitas, automaticamente, conforme tabela que se segue. 
 

Correlação Tipo Valor 
Velocidade X Aeronave atingida Inversa -0,81 
Velocidade X Avaria (média %) Inversa -0,84 
Velocidade X Aeronave pousou Normal 0,57 
Velocidade X Alvo destruído Normal 0,41 
Velocidade X R% Normal 0,54 

 
Tabela. 2 - Algumas correlações observadas nos testes 

 
 
 Observando a tabela anterior, dadas as condições consideradas, vemos que a velocidade de 
penetração da aeronave tem uma correlação inversa significativa com o fato de ela ser atingida 
pelos mísseis SA-3 (ρ =-0,81) e, mais significativa ainda, com grau de avaria por ela sofrido 
durante a missão (ρ =-0,84). Tais correlações, aparentemente, têm como efeito o fato de haver uma 
correlação positiva entre esta mesma velocidade e o fato de a aeronave retornar à base (pousar) (ρ 
=0,57) e/ou sua taxa R% (ρ =0,54). Em outras palavras, quanto mais rápida a aeronave estiver, 
maiores as chances de sucesso e/ou de menores danos à aeronave. Vale também notar que a 
correlação "Velocidade X Alvo destruído", em que pese ter sido positiva, foi relativamente baixa (ρ 
=0,41). Isto, provavelmente, deve-se ao fato de boa parte das aeronaves terem sido abatidas antes de 
dispararem seus mísseis Maverick contra o alvo em solo. 
 
 Com base nos resultados obtidos,  montamos diversos gráficos que nos auxiliam na 
visualização e análise dos resultados operacionais simulados. Assim, para cada evento objeto desta 
análise, foi feito um gráfico que o relaciona com as diversas velocidades de penetração 
consideradas. Nos gráficos a seguir, mostramos apenas os resultados dos eventos "Aeronave 
atingida" e "Aeronave pousou". 
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Conclusões 
 
 Conforme pudemos perceber, a simulação usada como ferramenta fornecedora de dados 
para análises operacionais de cenários de combates é uma possibilidade real e vantajosa. Além de 
milhares de vezes mais barata, pessoal e financeiramente,  do que uma avaliação real em campo, se 
bem feita, ela nos dará valiosas informações sobre nossa situação real de combate.  

Está-se trabalhando na confecção de um simulador de nível de engajamento, onde pretende-
se que, uma vez estabelecido um "framework" mínimo, o simulador SEAxM venha a evoluir para 

Figura. 5 - Gráfico relacionando nº de vezes que a aeronave foi atingida (SA-3)  versus velocidade 

Figura. 6 - Gráfico relacionando nº de aeronaves que pousaram na base versus velocidade  
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incluir outros artefatos, como: aeronaves inimigas, tanques, helicópteros, navios e submarinos, além 
de poder ser utilizado em aplicações civis, como controle de tráfego aéreo, transportes terrestres, 
etc. 

Países do primeiro-mundo, como EUA e França, entre outros, já possuem, há muito tempo, 
simuladores/analisadores deste tipo. A França, por exemplo, desde o final de 1996 possui o 
Octopus, um software de simulação tático-estratégica que possibilita, inclusive, acoplamento com 
mísseis Exocet para simulações mais realísticas [5]. 

Os norte-americanos, por sua vez, têm diversos sistemas de simulação e análise de combate, 
sendo um dos mais notáveis o JTLS (Joint Theater-Level Simulation), que é um modelo de jogo de 
guerra de larga escala, que inclui operações terrestres, aéreas e navais. Mais de 300 usuários podem 
participar em um único cenário do JTLS, simultaneamente. Várias agências utilizam este software, 
onde destacamos: Joint Warfighting Center, NATO SHAPE Technical Centre, Army War College e 
Naval Postgraduate School[1]. 
 Desta forma, fica claro que, a simulação de combates é algo extremamente útil. Ao 
conseguirmos, de forma efetiva, implementar o simulador por nós proposto, estaremos, de alguma 
forma, equilibrando o "jogo". 
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