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Resumo 
A Pesquisa Operacional – PO foi criada para o atendimento de necessidades 

militares. Entretanto, verifica-se nos últimos anos uma lacuna no conjunto de trabalhos 
científicos desse campo do conhecimento voltados a aplicações em problemas de natureza 
militar, com exceção da produção norte-americana. O presente trabalho apresenta um estado-
da-arte de algumas recentes aplicações militares das técnicas de Pesquisa Operacional e tece 
considerações sobre as áreas de maior interesse e técnicas mais aplicadas, representando um 
subsídio para os interessados em pesquisas científicas voltadas ao campo militar.  
Palavras-Chave: estado-da-arte, pesquisa operacional, militar, aplicações 

Abstract 
Operational Research - OR has been created for addressing military applications. 

Nevertheless, one realizes there is a gap in OR works facing military problems during the 
latest years, except in the United States. The present work displays a state-of-the-art of some 
recent military applications of OR, and considers the fields with greatest interest as well as the 
techniques more often employed, thus representing an aid for people interested in scientific 
research facing the military field. 
Keywords: state-of-the-art, operations research, military, applications 

1. INTRODUÇÃO 
A Pesquisa Operacional – PO surgiu para o atendimento de necessidades militares. 

Entretanto, verifica-se nos últimos anos uma lacuna no conjunto de trabalhos científicos desse 
campo do conhecimento voltados a aplicações em problemas de natureza militar, com 
exceção da produção norte-americana, sendo conhecida a importância conferida por aquele 
país à manutenção de sua supremacia militar no planeta. De modo geral, existem poucos 
trabalhos voltados a descrever o estado-da-arte em aplicações militares da PO, podendo-se 
citar como exemplos mais recentes Hartley III (1992), que pesquisou os trabalhos 
apresentados entre 1984 e 1991 nos congressos dos Operations Research Society of America e 
The Institute of Management Sciences - ORSA/TIMS; e Forder (2004), que tece uma visão 
histórica sobre o emprego da PO restrito ao âmbito do Ministério da Defesa do Reino Unido, 
desde 1945 até a atualidade. A partir de 1990, não foram encontrados trabalhos que 
enfocassem o estado-da-arte em casos militares de aplicação de PO.  

No Brasil, uma ênfase especial vem sendo dada pelo Comando da Aeronáutica e pela 
Marinha do Brasil à denominada Análise Operacional (AO), que compreende justamente o 
emprego de métodos matemáticos de análise para a solução de problemas militares, valendo-
se, portanto, de diversas técnicas da Pesquisa Operacional. A AO pode ser entendida como 
uma atividade que fornece bases metodológicas a uma Força Armada, capacitando-a a 
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identificar grupos de variáveis que afetam os problemas inerentes aos teatros de guerra, de 
forma a modelá-los matematicamente, dimensioná-los e caracterizá-los, com vistas à melhor 
compreensão, gerência e exploração dos fenômenos envolvidos. Dessas bases metodológicas 
decorrem alguns produtos de extrema importância para as atividades precípuas dessas FFAA, 
contudo sendo praticamente restritas à área operacional. Assim, pode-se inferir que exista um 
elevado e inexplorado potencial para inúmeras possibilidades de aplicação das técnicas de PO, 
e conseqüentes benefícios, aos diversos outros setores que compreendem as estruturas e o 
funcionamento das FFAA.  

O objetivo do presente trabalho é apresentar um estado-da-arte acerca de algumas 
recentes aplicações de interesse militar que têm sido abordadas com os conhecimentos da PO 
e identificar quais as técnicas escolhidas para tratá-las, contribuindo desta forma para difundir 
a percepção acerca de uma ampla gama de possibilidades de emprego no seio das FFAA. 

2. METODOLOGIA DE PESQUISA 
Para tentar identificar as recentes aplicações de técnicas de PO à resolução de 

problemas militares, foi realizada uma pesquisa nos principais periódicos internacionais 
relacionados à área da PO e, em nível nacional, nos anais de simpósios e periódicos da área, 
tendo sido considerados recentes os trabalhos publicados nos últimos 15 anos. 

Os periódicos internacionais e correspondentes períodos pesquisados foram: a) The 
Journal of Operational Research Society; b) European Journal of Operational Research;  
c) Asia-Pacific Journal of Operations Research; d) Operations Research; e) Computers & 
Operations Research; f) Interfaces; e g) Management Science. Faz-se necessário mencionar 
que a pesquisa não contemplou o período de 15 anos para todos os periódicos supracitados. 

É necessário citar, ainda, que a pesquisa realizada não contempla trabalhos 
publicados pela sociedade norte-americana, Military Operations Research Society. Embora 
sejam disponibilizados no site dessa organização [http1] os resumos dos trabalhos 
apresentados nas últimas edições de simpósios por ela promovidos, praticamente todos os 
resumos são breves descrições dos assuntos tratados e/ou motivações, sem o fornecimento de 
detalhes sobre as técnicas empregadas nas abordagens dos problemas. Entretanto, não se pode 
afirmar que isto represente um aspecto totalmente negativo, pois face à importância atribuída 
por aquela nação à manutenção de sua hegemonia militar no mundo, traduzida no elevado 
aporte de capital e na quantidade de trabalhos produzidos, a inclusão de uma razoável parcela 
da produção acadêmica americana seria o suficiente para distorcer a percepção que se poderá 
ter do estado-da-arte da PO, com relação às atividades militares, em nível mundial. 

Em âmbito nacional, foram pesquisados trabalhos apresentados nos seguintes 
eventos: 

• Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - SBPO, promovidos pela Sociedade 
Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO), no período de 2001 a 2004; 

• Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha – SPOLM; promovidos pelo 
Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV), no período de 1997 a 2004; 

• Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP, promovidos pela Associação 
Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), ano 2003. 

• Simpósio de Guerra Eletrônica – SIGE, promovido pelo Centro Técnico Aeroespacial 
(CTA), ano 2004 

Para identificar os trabalhos relevantes, o critério adotado envolveu a busca de 
determinadas palavras-chave a serem localizadas nos títulos e resumos dos trabalhos das 
publicações acima referidas, tais como: military, defense, Armed Forces, Air Force, Army e 
Navy, bem como as correspondentes traduções destes termos na procura em nível nacional. 

Para cada artigo, procurou-se determinar a principal técnica de PO aplicada ao 
problema estudado, bem como classificá-lo conforme áreas e subáreas entendidas como de 
interesse militar, conforme o entendimento dos autores do presente trabalho. 

402



SPOLM 2005 Rio de Janeiro, Brasil, 16 e 17 de agosto de 2005

  

3. ÁREAS DE INTERESSE MILITAR 
Os artigos pesquisados foram agrupados em áreas e subáreas que procuram 

concentrar campos de interesse na estrutura militar de uma forma genérica.  Assim, as 
aplicações verificadas foram organizadas nas seguintes áreas: a) Comando e Controle; b) 
Inteligência; c) Pessoal; d) Logística; e) Operações; f) Administração, Economia e Finanças; 
g) Pesquisa e Desenvolvimento (P & D); e h) Ensino. É digno de nota que a divisão 
supramencionada não reflete a estrutura organizacional das Forças Armadas e que cada Força 
possui seu próprio organograma, no qual as denominadas áreas de interesse, para fins do 
presente artigo, encontram-se inseridas de diferentes maneiras. Esta seção visa propiciar uma 
familiarização com os aspectos relacionados a essas áreas, nos quais foi baseada a 
classificação proposta neste trabalho. 

Processos de “Comando e Controle”, por exemplo, correspondem ao exercício da 
autoridade e da direção de um comandante de uma força para o cumprimento de determinada 
missão. Estes processos envolvem dois componentes principais: a capacidade de dirigir a ação 
de uma determinada unidade subordinada através de ordens (o componente comando) e a 
capacidade de uma unidade de reportar ao escalão superior, sua situação, localização e ação 
no cumprimento de ordens (o componente controle) [http2]. Um processo de Comando e 
Controle visa proporcionar condições que facilitem o processo de tomada de decisão, baseado 
em: a) sistemas inteligentes e capazes de antecipar situações que exijam sua utilização; b) 
meios de comunicação modernos e seguros; e c) atividade de Inteligência com forte suporte 
no sensoriamento remoto. 

A Inteligência pode ser entendida como “a atividade técnico-militar especializada, 
permanentemente exercida, com o objetivo de produzir conhecimentos de interesse do 
Comandante de qualquer nível hierárquico e proteger conhecimentos sensíveis, instalações e 
pessoal das FFAA contra ações realizadas ou patrocinadas pelos serviços de Inteligência 
oponentes e/ou adversos. Quando exercida no planejamento de operações, por exemplo, a 
Inteligência tem por objetivo a produção de conhecimentos sobre o inimigo, por meio de um 
estudo detalhado de sua ordem de batalha, estrutura de comando, doutrina de emprego, 
métodos de combate, armamentos, equipamentos e outros fatores necessários à determinação 
das peculiaridades, deficiências, possibilidades e limitações. Ainda, produz conhecimentos 
sobre o “ambiente operacional e suas implicações para as nossas Forças e para o inimigo, o 
estudo do terreno e das condições climáticas e meteorológicas para determinar seus efeitos 
nas operações, a fim de diminuir as incertezas do campo de batalha” (Cerqueira Filho, 2002). 

A área Pessoal está relacionada aos aspectos relacionados a planejamento e emprego 
dos recursos humanos; moradia e saúde. 

A Logística constitui um sistema operacional com o propósito de prever e prover 
recursos de toda ordem que permitam a realização de campanhas militares. Normalmente 
integra as funções de suprimento, manutenção, engenharia e transporte e mobilização. 

Por Operações deve-se entender o conjunto de todas as atividades correlatas às 
atividades típicas de operações militares. Nessa área estarão consignados os artigos que 
versem sobre operações aéreas, marítimas ou terrestres; questões voltadas a situações de 
combate; atividades de vigilância, busca e detecção, entre outras. 

Na área Administração, Economia e Finanças foram englobados os trabalhos 
concernentes ao gerenciamento de recursos financeiros. 

As áreas Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Ensino não requerem detalhamento. 

4. ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 
Os resultados da pesquisa são apresentados na Tabela 1, a qual foi estruturada em 

cinco campos descritos a seguir:  
• Área de Interesse: relaciona as áreas descritas na seção anterior; 
• Subárea de Interesse: relaciona segmentos específicos, quando for o caso, que compõem 

algumas das áreas de interesse; 
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• Objetivo do Trabalho/ Problema Abordado: cita de forma resumida a que se propõe o 
trabalho pesquisado; 

• Principal Metodologia ou Técnica de PO Aplicada: este campo cita qual a principal 
metodologia ou técnica de PO aplicada a cada um dos problemas estudados;  

• Referência: indica a correspondente referência bibliográfica. 
 

Tabela 1. Recentes Aplicações de Pesquisa Operacional em Áreas de Interesse Militar 

Área de 
interesse 

Sub-área de 
Interesse Objetivo do Trabalho/ Problema Abordado 

Principal 
Metodologia ou 
Técnica de PO 

Aplicada 

Referência 

Administração, 
Economia e 

Finanças 

Avaliação de 
Gastos 

Avaliar a carga financeira dos países membros na aliança da 
OTAN DEA  

Kim &  
Hendry 
(1998) 

Administração, 
Economia e 

Finanças 
Fardamento Determinar um conjunto dos possíveis tamanhos para um 

sistema de fardamentos. 
Programação Não-

Linear 
McCulloch et 

al. (1998) 

Administração, 
Economia e 

Finanças 
Organização Estabelecer a melhor configuração para o funcionamento de 

uma Divisão específica de uma Força Armada. Simulação Ghanmi 
(2004) 

Administração, 
Economia e 

Finanças 

Planejamento 
de 

Investimentos 

Otimizar investimentos de longo prazo na aquisição e 
desenvolvimento de veículos de lançamento e sistemas 

espaciais. 
Programação Inteira Brown et al. 

(2003) 

Administração, 
Economia e 

Finanças 

Planejamento 
de 

Investimentos 
Avaliar e priorizar projetos de tecnologias avançadas. Método de Decisão 

Multicritério 
Tavana 
(2003) 

Administração, 
Economia e 

Finanças 

Planejamento 
de 

Investimentos 

Equilibrar o investimento em veículos blindados de apoio a 
combate 

Programação Inteira 
Mista 

Walmsley & 
Hearn (2004)

Administração, 
Economia e 

Finanças 

Planejamento 
Financeiro 

Determinar a melhor distribuição das horas de vôo no 
Comando da Aeronáutica DEA Avelar et al 

(2004a) 

Administração, 
Economia e 

Finanças 

Planejamento 
Financeiro 

Programar ações de fechamento e reordenamento de bases 
militares devido a restrições orçamentárias governamentais 

Programação Inteira 
Mista Dell (1998) 

Administração, 
Economia e 

Finanças 

Planejamento 
Financeiro 

Examinar a aplicação de programação multiobjetiva no 
planejamento de orçamento. 

Programação 
Multiobjetiva 

Kim et al. 
(1997) 

Administração, 
Economia e 

Finanças 

Planejamento 
Financeiro 

Auxiliar a decisão acerca da alocação do recurso orçamentário 
dentro da Força Aérea Brasileira, visando maximizar a 

capacitação operacional dos pilotos. 
Programação Linear Marchi et al. 

(2004) 

Administração, 
Economia e 

Finanças 

Planejamento 
Financeiros 

Determinar o conjunto de opções de gastos que resultem no 
maior valor possível dentro de um orçamento limitado. 

Programação Inteira 
Binária 

Brown et al. 
(2004) 

Administração, 
Economia e 

Finanças  

Planejamento 
Financeiro 

Determinar a melhor distribuição das horas de vôo no 
Comando da Aeronáutica DEA Avellar et 

al.(2004b) 

Comando e 
Controle   Avaliar sistemas de comunicação para suporte à atividade de 

Comando e Controle. 
Análise de Decisão/ 

Metodologia 
Hale et al. 

(1997) 

Comando e 
Controle   Analisar e avaliar a concepção de Comando e Controle da 

Força-Tarefa (Terrestre) de Reação Imediata da OTAN. Simulação Lambert 
(2004) 

Comando e 
Controle   

Auxiliar as funções de Comando e Controle relacionadas com 
as atividades internas de engenharia e controle de danos em 

navios de combate.  

Sistemas 
Especialistas 

Marques & 
Pires (2003) 

Comando e 
Controle   Discutir o problema da tomada de decisão e comando militar 

através da consideração de um modelo matemático. 
Análise de Decisão/ 
Métodos Bayesianos 

Moffat & 
Witty (2002) 

Comando e 
Controle   Representar o processo de Comando e Controle através de 

modelos de simulação de conflitos Simulação Moffat 
(2000) 
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Comando e 
Controle   Avaliar o problema de roteamento em redes móveis ad hoc sob 

o ponto de vista de aplicações militares. Simulação 
Pereira & 
Pedrosa 
(2003) 

Comando e 
Controle   Identificar a relação entre inteligência militar, decisão e 

conseqüências do combate 
Distribuição de 
Probabilidades 

Perry & 
Moffat 
(1997b) 

Comando e 
Controle   Desenvolver uma moderna família de modelos de simulação de 

campanhas militares. Simulação Taylor & 
Lane (2004) 

Ensino Formação 
Militar Selecionar instrutores para uma Escola Militar Método de Decisão 

Multicritério 
Iack & Costa 

(2004) 

Inteligência Geração de 
Informação 

Apresentar a experiência do emprego de análise operacional na 
operação de paz em Kosovo Análise Estatística  Neighbour et 

al. (2002) 

Inteligência Geração de 
Informação 

Analisar os potenciais de crises e conflitos, presentes e futuros, 
em regiões geopolíticas. 

Método de Decisão 
Multicritério Gass (1994) 

Inteligência Geração de 
Informação 

Otimização da busca para ataque de emboscada a um alvo em 
movimento, quando não se detém informação acerca do 

momento em que o alvo transitará através de uma das rotas. 

Programação Não-
Linear 

Hohzaki & 
Iida (2001) 

Inteligência Geração de 
Informação 

Avaliar o quanto um determinado conjunto de informações é 
realmente valioso para comandantes tomando decisões de 

campanhas militares num contexto de guerra.  

Análise de Decisão/    
Fuzzy Sets 

Perry & 
Moffat 
(1997a) 

Inteligência Geração de 
Informação 

Identificar atividades de desenvolvimento de armas por grupos 
terroristas Análise Estatística Sullivan & 

Perry (2004) 

Inteligência 
Proteção de 

Material 
Estratégico 

Avaliar alternativas para a disposição de plutônio excedente da 
redução de armas nucleares. 

Método de Decisão 
Multicritério 

Butler et al. 
(2005) 

Logística Cadeia de 
Suprimento 

Propor um modelo de jogo que simule os processos e 
relacionamentos 

existentes em uma cadeia de suprimento. 
Simulação Mury (2003) 

Logística Distribuição 

Desenvolver um modelo de otimização que aloque unidades de 
apoio móveis num campo de batalha para prover apoio 

suficiente à pequenos grupamentos de fuzileiros navais em 
combate. 

Programação Inteira Gue (2003) 

Logística Distribuição e 
Transporte 

Distribuir unidades da Guarda Nacional Americana em sites de 
treinamento considerando objetivos e restrições relacionadas a 

frota de veículos de treinamento 
Heurísticas Murty & 

Djang (1999)

Logística Gerenciamento 
de Estoque 

Identificar um modelo de gerenciamento de estoques que 
possibilite a redução do nível de estoque médio do óleo diesel 

distribuído a Organizações Militares de determinada região 
com probabilidade mínima de falta de estoque. 

Simulação Moraes & 
Lopes (2003)

Logística Gerenciamento 
de Estoque 

Estimar o mínimo estoque de matéria-prima necessário para 
manter uma batalha terrestre prolongada. 

Programação 
Multiobjetiva 

Ng & Lam 
(1999) 

Logística Localização 

Determinar para o problema do reabastecimento em vôo de 
uma aeronave de carga por um avião-tanque, o combustível 

inicial necessário a cada aeronave e a localização do ponto de 
reabastecimento de modo a minimizar o consumo total de 

combustível. 

Programação Não-
Linear 

Yamani et al. 
(1990) 

Logística Localização e 
Distribuição 

Resolver um problema de decisão de localizações e rotas 
envolvendo múltiplos depósitos e veículos. Heurísticas Chan et al 

(2001) 

Logística Manutenção Programar a manutenção de embarcações Heurísticas Deris et al. 
(1999) 

Logística Manutenção Avaliar a gestão da manutenção e o acompanhar o grau de 
obsolescência de navios militares. Análise Estatística Santos et al. 

(2003b) 
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Logística Mobilização Efetuar um planejamento de pessoal para uma unidade de 
reserva militar. 

Programação 
Multiobjetiva 

Reeves & 
Reid (1999) 

Logística Transporte 

Dado um conjunto de aeronaves com capacidades de transporte 
limitadas, mover cada solicitação em uma janela de tempo 

especificada, empregando a frota de aeronaves da forma mais 
eficiente. 

Heurísticas  Gue´ret et al 
(2003) 

Logística Transporte Aplicar a lógica utilizada pelas formigas em sua busca por 
alimentos para solucionar problemas logísticos da FAB. Heurísticas 

Abrahão & 
Gualda 
(2004) 

Logística Transporte 

Reorganizar um processo logístico para adequação aos 
objetivos operacionais de uma Força Aérea expedicionária, 

minimizando o tempo médio de trânsito de cada item 
necessário. 

Programação Inteira  Amouzegar 
et al. (2004) 

Logística Transporte Otimizar a capacidade estratégica de transporte aéreo 
intercontinental  Programação Linear   Baker et al. 

(2002) 

Logística Transporte 
Reduzir a performance de uma força militar em mover 

material, tropas e informação através de uma rede em tempo de 
guerra. 

Programação Inteira 
Estocástica 

Cormican et 
al. (1998) 

Logística Transporte 
Minimizar o tempo necessário para a movimentação rápida e 

eficiente de unidades militares entre diferentes zonas do teatro 
de operações (force accumulation). 

Programação Inteira 
Binária Kress (2001) 

Logística Transporte Minimizar a quantidade de vagões utilizados no transporte de 
veículos militares Programação Linear Rocha et al. 

(2004) 

Logística Transporte 
Estabelecer estratégias de reabastecimento para maximizar o 

alcance operacional de uma frota composta por diferentes tipos 
de aeronaves. 

Programação Inteira  
Yuan & 
Mehrez 
(1995) 

Operacional Análise 
Operacional 

Escolher a melhor aeronave militar de caça supersônica a ser 
adquirida pela Força Aérea Brasileira. 

Método de Decisão 
Multicritério 

Machado et 
al. (2003) 

Operacional Análise 
Operacional 

Comparar dois métodos analíticos de apoio multicritério à 
tomada de decisão para escolha de material de emprego militar 

para uma unidade do Exército Brasileiro. 

Métodos de Decisão 
Multicritério 

Passos & 
Gomes 
(2002) 

Operações Análise 
Operacional 

Criar um indicador para quantificar a progressão operacional 
de um piloto de combate 

Análise de Decisão/ 
Métodos Bayesianos 

Alcoforado 
(2003) 

Operações Análise 
Operacional Medir a performance de redes integradas de defesa aérea Processos 

Estocásticos 
Bailey 
(1992) 

Operações Análise 
Operacional Avaliar o desempenho de navios militares DEA 

Bogosian 
Neto & Pesse 

(2004) 

Operações Análise 
Operacional 

Predizer a performance operacional de atividades como 
combate anti-submarino, combate anti-unidades de superfície e 

atividade de busca e salvamento, através da construção de 
cenários táticos. 

Simulação  
Brennan & 

Denton 
(2004) 

Operações Análise 
Operacional Avaliar o melhor tanque de guerra  Método de Decisão 

Multicritério 
Cheng & Lin 

(2002) 

Operações Análise 
Operacional Avaliar sistemas tático-navais de mísseis Método de Decisão 

Multicritério 
Cheng 
(1996) 

Operações Análise 
Operacional Avaliar helicópteros de ataque. Método de Decisão 

Multicritério 
Cheng et al. 

(1999) 

Operações Análise 
Operacional 

Avaliar a performance de uma frota com base num mix 
específico de embarcações 

Programação 
Multiobjetiva 

Crary et al 
(2002) 
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Operações Análise 
Operacional 

Possibilitar a análise de estrategistas militares quanto à  
performance de sistemas de armas existentes ou propostos 

contra uma variedade de alvos.  

Programação 
Multiobjetiva 

Gallagher & 
Kelly (1991) 

Operações Análise 
Operacional 

Avaliar a performance da operação de manutenção da ordem 
promovida pela OTAN na Bósnia e Herzegovina de 1995 a 

2000. 
Análise Estatística Lambert 

(2002) 

Operações Análise 
Operacional 

Avaliar o desempenho operacional de uma pista de pouso e 
decolagens de aeronaves Teoria de Filas Sasaqui 

(2003) 

Operações Análise 
Operacional 

Determinar a mais econômica duração do ataque de uma 
aeronave a um determinado número de alvos passíveis. 

Processos 
Estocásticos 

Sivazlian & 
Rhee (1990) 

Operações Combate Estimar coeficientes de atrito (variáveis no tempo) para uma 
equação de Lanchester 

Programação Não-
Linear Chen (2002) 

Operações Combate Apresenta uma proposta de arquitetura para sistemas baseados 
em agentes autônomos. Simulação 

Silva & 
Seixas 
(2004).  

Operações Combate 

Maximizar o número médio de alvos destruídos em um 
problema do tipo “shoot-look-shoot” (tática de disparar contra 
um alvo e em função da probabilidade de destruição, efetuar  

um segundo disparo automaticamente) 

Processos 
Estocásticos 

Glazebrook 
& Washburn 

(2004) 

Operações Combate 
Determinar para formas generalizadas de combate as 

probabilidades condicionais e incondicionais da sobrevida de 
um certo número de agentes em cada grupo no tempo. 

Processos 
Estocásticos 

Hausken & 
Moxnes 
(2002) 

Operações Combate Modelar o combate entre duas forças opostas com diferentes 
regras pra decisão.  

Processos 
Estocásticos 

Jaiswal et al 
(1995) 

Operações Combate Examinar a regra 3:1 para combate. Processos 
Estocásticos 

Kress & 
Talmor 
(1999) 

Operações Combate 
Comparar o uso de  um modelo de combate baseado em 

agentes autônomos em relação aos modelos do tipo 
Lanchester. 

Simulação Lauren 
(2002) 

Operações Combate Selecionar a melhor combinação de sensores para detecção de 
minas terrestres a partir de uma plataforma aerotransportada. 

Método de Decisão 
Multicritério 

Leeneer & 
Pastijn 
(2002) 

Operações Combate Predizer, com base em dados de combate, o lado vencedor de 
uma batalha e decidir entre modelos alternativos.  

Análise de Decisão/ 
Métodos Bayesianos 

Pettit et a. 
(2003) 

Operações Combate 
Oferecer um meio de avaliar dois diferentes tipos de 

comportamento em combate na mesma área de operação, 
através de um sistema que modela uma operação terrestre. 

Simulação Savelli et 
al.(2004)  

Operações Combate  
Explorar os efeitos da aplicação de modelos de atrito 

estocásticos exponenciais de Lanchester a batalhas divididas 
em diferentes arranjos de combates de menor dimensão.  

Processos 
Estocásticos 

McNaught 
(1999) 

Operações Combate 
Aéreo Modelar o combate entre míssil e aeronave Simulação Farias Neto  

(2004) 

Operações Combate 
Aéreo 

Avaliar e predizer o sucesso ou fracasso de uma determinada 
operação aérea, com um bom nível de precisão. Simulação 

Lima Neto & 
Abdurahiman 

(2002) 

Operações Combate 
Aéreo 

Modelar o combate entre múltiplas aeronaves e um sistema de 
defesa anti-aérea Simulação Vieira & 

Prati (1997) 

Operações Combate 
Aéreo 

Modelar o combate entre uma aeronave e um sistema de defesa 
anti-aérea Simulação Vieira & 

Prati (1998) 
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Operações Combate 
Aéreo Modelar o combate entre míssil e aeronave Simulação VIieira & 

Prati (1999) 

Operações Combate 
Aéreo Avaliar modelos de combate entre míssil e aeronave. Simulação Vieira et 

al.(2004a) 

Operações Combate 
Aéreo Modelar o comportamento de mísseis anti-aéreos Simulação Vieira et 

al.(2004b) 

Operações Combate 
Terrestre 

Designar unidades militares aliadas para combater unidades 
inimigas, num combate terrestre em nível tático, de modo a 
minimizar o custo total de armamento empregado e atingir 

metas satisfatórios de abate do inimigo. 

Heurísticas  
Erdem & 

Ozdemirel 
(2003) 

Operações Ensaio em Vôo 
Apresentar um algoritmo que agiliza o planejamento de um 

data cycle map para armazenamento de dados durante ensaios 
em vôo. 

Programação Inteira Panton et al. 
(2003) 

Operações Guerra de 
Minas Navais 

Mostrar um emprego prático da Simulação de Monte Carlo 
para a solução de problemas referentes a operações de contra 

medida de minagem marítima. 
Simulação Paes Filho 

(2002) 

Operações Guerra de 
Minas Navais 

Apresentar uma metodologia de validação de modelos de 
simulação. Análise Estatística Kleijnen 

(1995) 

Operações Operações 
Aéreas 

Resolver problemas de alocação de recursos em campanhas 
militares (nível de teatro)  Teoria dos Jogos Gohose et al. 

(2002) 

Operações Operações 
Aero-Navais 

Programar decolagens e pousos de aeronaves em um porta-
aviões em trânsito para uma posição dentro da região de ataque 

de um alvo designado, de modo a obter um balanço ótimo 
entre suas necessidades de auto-defesa e as ordens recebidas 
para chegar ao local em um determinado intervalo de tempo. 

Programação Inteira Rosenthal & 
Walsh (1996)

Operações Planejamento 
de  Missão 

Modelar uma ferramenta de apoio a decisão para auxiliar as 
etapas do processo de planejamento militar de desembarque de 

tropas. 
Grafos Seixas et al. 

(2001) 

Operações 
Planejamento 
de Missões 

Aéreas 

Determinar, para o planejamento de uma missão aérea de 
combate, o melhor grau de força para alcançar os objetivos de 

uma campanha militar. 

Programação Inteira 
Binária 

Griggs et al. 
(1997) 

Operações Planejamento 
Militar 

Avaliar as melhores estratégias para o desdobramento de força 
num engajamento militar convencional no nível de teatro de 

operações com o objetivo de minimizar o avanço total da 
frente de batalha da força inimiga. 

Programação Não-
Linear  

Kevin et al. 
(1995) 

Operações Sistemas 
Aeroespaciais 

Determinar o “mix” de veículos de lançamento a serem 
produzidos, bem como a alocação de satélites individuais  para 
os veículos de lançamento, de modo a minimizar o custo total 

de lançamento num horizonte de tempo. 

Heurísticas Morgan et al 

Operações 
Veículos 

Aéreos Não-
Tripulados 

Elaborar e executar planos que retornem alta probabilidade de 
sucesso de que veículos aéreos não-tripulados atinjam alvos 

determinados. 

Processos 
Estocásticos 

Lian & 
Deshmukh 

(2004) 

Operações 
Veículos 

Aéreos Não-
Tripulados 

Determinar a quantidade de veículos aéreos não-tripulados 
necessários para executar tarefas de detecção, classificação, 
enquadramento de alvo e avaliação de danos de combate. 

Distribuição de 
Probabilidades 

Smith et al. 
(2001) 

Operações Vigilância Maximizar a performance operacional de unidades de 
vigilância de superfície marítima. Simulação Grob (2004) 

Operações Vigilância 
Encontrar uma estratégia ótima para rota e busca que 

maximize o retorno esperado, considerando uma relação custo-
performance. 

Programação Inteira Hohzaki & 
Iida (1997) 

Operações Vigilância 

Estabelecer regras de programação para um recém-
desenvolvido sistema de radar multifunção, que combina as 
tarefas de procurar volumes no espaço, seguir a trajetória de 

alvos e guiar mísseis.  

Heurísticas Ormana et al. 
(1996) 

Operações Vigilância Otimizar o planejamento de rotas para missões de obtenção de 
imagens de alta-resolução de alvos terrestres selecionados. Análise de Redes Panton & 

Elbers (1999)
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Operações Vigilância Determinar o posicionamento ótimo de um conjunto de 
radares, de modo a maximizar a área por eles coberta. Heurísticas Santos et al. 

(2003a) 

P & D Sistemas 
Aeroespaciais 

Possibilitar a análise da viabilidade, a definição de uma 
trajetória nominal e a análise de desempenho de um VLS. Simulação 

Monte-Mor 
& 

Abdurahiman 
(2004) 

P & D Sistemas 
Aeroespaciais 

Identificar as mais promissoras futuras tecnologias e conceitos 
de sistemas para garantia do domínio aeroespacial. 

Análise de Decisão/ 
Metodologia 

Parnell et al. 
(1998) 

P & D Sistemas 
Navais 

Apresentar o desenvolvimento de um modelo computacional 
de um sistema marítimo de Propulsão Elétrica Integral Simulação 

Ferreira & 
Bucknall 
(2003) 

Pessoal 
Alocação de 

Recursos 
Humanos 

Maximizar o grau de satisfação de militares no processo de 
planejamento e designação para tarefas. Programação Linear Allen Holder 

(2005) 

Pessoal 
Alocação de 

Recursos 
Humanos 

Classificar cadetes recém-formados em diferentes campos de 
atuação, conjugando restrições como suas performances, os 

requisitos da organização para as áreas de atuação e as 
preferências dos cadetes com relação às áreas oferecidas. 

Programação Inteira 
Binária 

Armacost & 
Lowe (2002) 

Pessoal 
Alocação de 

Recursos 
Humanos 

Designação de pessoal para posições específicas num ambiente 
militar. Análise Estatística Feiring 

(1993) 

Pessoal Avaliação de 
Desempenho 

Auxiliar a estruturação de um novo modelo de avaliação de 
oficiais baseado em competências e no potencial individual de 

cada oficial considerando sua especialização funcional. 

Métodos de Decisão 
Multicritério 

Leitão et al. 
(2002) 

Pessoal Moradia Aprimorar um sistema desenvolvido para o planejamento de 
construções e arrendamentos de moradias para militares. Heurísticas 

Forgionne & 
Frager 
(1998) 

Pessoal Moradia Alocar moradias para militares. Heurísticas Forgionne 
(1998) 

Pessoal Moradia 
Prover o pessoal das forças armadas de moradias aceitáveis 
com o mínimo custo nas circunvizinhanças de instalações 

militares. 

Modelos 
Econométricos 

Forgionne 
(2001) 

Pessoal 
Planejamento 
de Recursos 

Humanos 

Efetuar o planejamento a longo prazo do efetivo de uma Força 
Armada. 

Programação Linear 
Estocástica 

Gass et al 
(1988) 

Pessoal 
Planejamento 
de Recursos 

Humanos 

Buscar uma solução de melhor suprir a necessidade do 
recompletamento anual dos Quadros de Oficiais e Praças. 

Programação Não-
Linear 

Gomes 
(2002) 

Pessoal Recrutamento Distinguir performances eficientes e ineficientes nas 
propagandas de recrutamento militar. DEA Brockett et 

al. (2004) 

Pessoal Recrutamento Replanejar procedimentos de recrutamento militar. Simulação Shtrichman 
et al. (2001) 

Pessoal Recrutamento Identificar estratégias de recrutamento e promoções no 
gerenciamento de militares alistados. 

Programação 
Multiobjetiva 

Silverman et 
al. (1988) 

Pessoal Saúde 
Analisar a estrutura de avaliação do desempenho dos setores 
odontológicos de unidades hospitalares do Sistema de Saúde 

da Marinha. 
DEA 

Sant´anna & 
Oliveira 
(2002) 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

5.1. DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA 

A distribuição de todos os trabalhos pesquisados pelas áreas de interesse militar 
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definidas é apresentada na Figura 1 em termos percentuais, relativos aos diferentes conjuntos: 
a) geral; b) produção nacional; e c) produção internacional. É importante ressaltar que os 
níveis de participação ilustrados são relativos a cada conjunto isoladamente, uma vez que em 
termos absolutos, a produção internacional corresponde a aproximadamente duas vezes e 
meia a nacional. 

Observa-se que a grande maioria de trabalhos publicados está associada à área 
Operações, a qual responde por uma parcela maior que a soma das contribuições das áreas  
Logística; Pessoal; e Administração, Economia e Finanças, que se seguem em número de 
artigos. Este fato também ocorre com relação ao conjunto dos trabalhos que constituem a 
produção nacional. Com relação àqueles produzidos por autores estrangeiros, ocorre 
praticamente um empate. 
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Figura 1. Distribuição dos Trabalhos por Áreas 

 
A comparação entre as distribuições em nível nacional e internacional mostra 

algumas diferenças, tais como: a) entre os trabalhos internacionais a contribuição de trabalhos 
nas áreas de Comando e Controle e Inteligência, pouco exploradas no que tange à produção 
nacional, e b) a presença de um trabalho voltado à área de Ensino, o que por sua vez não é 
observado com relação à produção estrangeira. 

A comparação também aponta uma interessante semelhança: um equilíbrio entre os 
conjuntos no que tange às participações relativas nacional e internacional com relação às 
principais categorias identificadas, ou seja, Operações; Logística; Pessoal; e Administração, 
Economia e Finanças. 

A Tabela 2 mostra para cada uma das principais áreas de interesse a subárea de maior 
importância e a metodologia ou técnica de PO mais aplicada a essa subárea. É possível notar 
que à exceção de Pessoal, as demais áreas possuem subáreas de maior interesse para pesquisa 
e elaboração de trabalhos. Outro aspecto a ser observado é a identificação de métodos 
específicos de maior sucesso ou interesse quanto à aplicabilidade para cada subárea. 
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Tabela 2. Identificação das subáreas de maior interesse e correspondentes técnicas de       
PO mais aplicadas 
Principais Áreas de Interesse Subárea de Maior Interesse/ 

Representatividade  
Metodologia ou Técnica de PO 

mais Aplicada 
Combate/ 38,8% Múlticritério Operações 

Análise Operacional/ 28,5% Simulação, Processos Estocásticos 
Logística Transporte/ 50% Programação Inteira, Heurísticas 

 
Pessoal 

Houve equilíbrio entre as subáreas de 
planejamento de RH, alocação de RH, 

recrutamento e moradia/ 23% cada 

Não houve preponderância de uma 
dentre as diversas técnicas 

utilizadas na área de interesse. 
Administração, Economia e  

Finanças 
Planejamento Financeiro e Investimentos/ 

75% 
Programação Inteira, DEA 

5.2. DISTRIBUIÇÃO POR TÉCNICAS DE PO UTILIZADAS 

A distribuição de todos os trabalhos pesquisados por técnica da PO é ilustrada na 
Figura 2, também em termos de participação relativa dos conjuntos considerados.  

Verifica-se que, aparentemente, Simulação representa a técnica mais utilizada, se 
considerados todos os trabalhos. Entretanto, pode ser observado que isto se deve à elevada 
parcela representada pelo emprego da Simulação em nível nacional, cuja utilização supera as 
demais em praticamente seis vezes. Por outro lado, também é possível perceber que no 
tocante aos trabalhos internacionais, essa técnica foi menos utilizada que Heurísticas e 
Programação Inteira e tanto quanto Métodos de Decisão Multicritério (MDMC) e Processos 
Estocásticos. 
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Figura 2 . Distribuição Geral dos Trabalhos por Técnicas de PO Utilizadas 

 
Verifica-se no tocante à distribuição dos artigos nacionais: a) uma ampla preferência 

pela técnica de Simulação; b) um razoável emprego das técnicas DEA, Multicritério,  
Heurísticas e Programação Linear; d) a fraca ou inexistente aplicação das demais técnicas.A 
distribuição dos internacionais indica a Programação Inteira como uma técnica relativamente 
preponderante sobre as demais. Ainda, existe uma participação equilibrada com respeito às 
técnicas Heurística, Multicritério, Processos Estocásticos e Simulação, cujas parcelas situam-
se na faixa de 10%, aproximadamente. 

A Tabela 3 relaciona as técnicas de PO mais utilizadas, no conjunto geral dos 
trabalhos, e as áreas nas quais foram mais empregadas. Os dados relacionados sugerem que 
cada técnica parece ser mais apropriada a determinadas áreas. É interessante notar, entretanto, 
que todas as técnicas utilizadas, exceto DEA, foram aplicadas à área Operações. Este fato 
deve-se possivelmente à maior quantidade de subáreas e à diversidade de problemas que 
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podem ser abordados nessa área em especial. 
 
Tabela 3. Técnicas de PO mais utilizadas e áreas de interesse militar com maior          
aplicação 

Técnica de PO Áreas com maior aplicação 
Análise de Decisão Inteligência, Operações 
Análise Estatística Comando e Controle, Operações 

DEA Administração, Economia e Finanças 
e Pessoal 

Heurísticas Logística e Operações 
Multicritério Inteligência e Operações  

Processos Estocásticos Operações 
Programação Inteira Logística e Operações 

Simulação Operações 
 

6. CONCLUSÕES 
Neste trabalho é apresentada uma revisão sumária de algumas recentes aplicações de 

metodologias e técnicas da Pesquisa Operacional em problemas relacionados a áreas de 
interesse militar.  

A principal contribuição do artigo é relacionar diversos trabalhos e procurar 
identificar áreas (subáreas) de interesse militar e as principais metodologias ou técnicas de PO 
aplicadas em cada trabalho, fornecendo desta forma subsídios para os interessados em 
pesquisas científicas voltadas para o campo militar. 

Outra contribuição é a identificação das áreas com maior número de trabalhos 
publicados, pressupondo assim maior interesse, bem como quais técnicas foram 
preferencialmente empregadas. Desta forma, é possível não apenas verificar que determinadas 
áreas são melhor abordadas com técnicas específicas e vice-versa, como também ilustrar o 
grande potencial para trabalhos nas áreas e técnicas menos exploradas. 
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