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RESUMO 

 

AMARAL JUNIOR, Júlio Cesar do. O emprego do simulador KONUS como facilitador no 

processo de crescimento da capacidade operacional da Artilharia Antiaérea na Força Aérea 

Brasileira. Rio de Janeiro, 2014. 

O presente trabalho de conclusão de curso explora inicialmente a história da Artilharia 

Antiaérea na FAB, de seus primórdios, até a aquisição do Sistema de Armas IGLA-S, o qual, 

foi recebido em 2010. Estudando esse sistema, suas características, capacidades e limitações, 

será possível perceber a importância do treinamento e manutenção operacional dos seus 

usuários. Ciente desta necessidade a FAB adquiriu, também em 2010, o simulador KONUS 

que, como veremos, graças às suas características construtivas possui a capacidade de 

reproduzir, com grande fidelidade, o disparo do IGLA. A simulação é uma poderosa 

ferramenta no desenvolvimento de habilidades e buscou-se informações científicas relevantes 

e atualizadas que evidenciaram os principais benefícios do emprego da simulação como 

ferramenta pedagógica nas mais variadas áreas do saber humano. Esses dados possibilitaram a 

construção de um questionário que foi aplicado em atiradores e comandantes de unidade de 

tiro do Sistema IGLA-S do efetivo interno e externo do 1º Grupo de Defesa Antiaérea. O 

resultado foi a confirmação de que os usuários percebem, na prática, os benefícios que foram 

apontados pelo meio acadêmico, de maneira que o emprego do KONUS no adestramento da 

artilharia antiaérea na FAB possibilitou uma elevação em sua capacidade operacional. 

 

Palavras-chave: Defesa Antiaérea. IGLA-S. Instrução. Simulador. KONUS. Benefícios.  
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ABSTRACT 

 

AMARAL JUNIOR, Júlio Cesar do. The KONUS Simulator using as facilitator on the 

growing process of the operational capability from the Brazilian Air Force Antiaircraft 

Artillery. Rio de Janeiro, 2014. 

This end of course work initially explores the history of Antiaircraft Artillery on the Brazilian 

Air Force (FAB), from the beginnings to the acquisition of system of Arms IGLA-S, which 

was received in 2010. Studying this system, its features, capabilities and limitations will be 

possible to realize the importance of training and operational maintenance of its users. Aware 

of this need FAB also acquired in 2010 the KONUS simulator, which, as we shall see, thanks 

to their construction characteristics has the ability to reproduce with great fidelity, the 

triggering of IGLA. Simulation is a powerful tool in developing skills and we attempted to 

relevant and current scientific information that showed the main benefits of the use of 

simulation as a teaching tool in various areas of human knowledge. These data allowed the 

construction of a questionnaire that was applied to shooting unit commanders and shooters of 

IGLA-S system from internal and external effective of the 1st Antiaircraft Defense Group. The 

result was the confirmation that users perceive in practice, the benefits that were identified by 

the academia so the use of KONUS in training of antiaircraft artillery in FAB enabled an 

increase in its operating competency.  

 

Keywords: Antiaircraft Defense. IGLA-S. Instruction. Simulator. KONUS. Benefits. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos conflitos modernos o emprego do vetor aéreo tem se demonstrado como um fator 

decisivo no combate. O sucesso na proteção contra esta ameaça só pode ser obtido com o 

emprego eficiente do binômio Defesa Aérea e Defesa Antiaérea. 

A Força Aérea Brasileira, desde sua criação em 1941, reconheceu a necessidade de 

desenvolver esta capacidade operacional. Motivos diversos deixaram esta atividade 

relativamente estagnada até a decisão de ativar uma unidade de artilharia antiaérea, em 1993. 

Uma análise da história nos permitirá perceber que daquela época até os dias de hoje a 

antiaérea da FAB evoluiu muito. 

O recebimento do sistema de armas IGLA-S (9K338), no ano de 2010, pode ser 

considerado um marco nesta evolução. Na ocasião, 20 militares brasileiros, dentre estes 06 

militares da Companhia da Artilharia Antiaérea de Autodefesa de Canoas (CAAAD CO), 

foram formados na Federação Russa como especialistas no Sistema Antiaéreo IGLA- 9K338 

e instrutores do KONUS, Simulador do Sistema de Mísseis Antiaéreos IGLA- S, que permite 

a simulação em ambiente tático, com emprego de recursos de computação gráfica em sala de 

aula/auditório. 

Após apresentar as vantagens do emprego IGLA-S e, principalmente, compreender as 

possibilidades advindas do uso do Simulador KONUS por conta de suas características 

técnicas, que buscam aproximá-lo da realidade do disparo real do IGLA, convém buscar na 

literatura acadêmica o que há de mais moderno sobre os benefícios advindos do emprego de 

simuladores. 

Veremos que atualmente há o emprego de simuladores nas mais variadas profissões e 

que todos buscam benefícios em comum. Para isso, neste ponto, o estudo bibliográfico será 

desenvolvido com base na reunião de fontes de leitura relacionadas ao emprego de 

simuladores em geral. O principal objetivo será evidenciar os principais benefícios na 

utilização de simuladores como facilitadores de aprendizagem. 

Esses benefícios servirão para compor um questionário que será aplicado em militares, 

escolhidos aleatoriamente, no efetivo que cumpre missões operacionais com o Primeiro 

Grupo de Defesa Antiaérea. Os resultados obtidos na pesquisa em campo servirão para 

confirmar se o emprego do KONUS como facilitador do processo de ensino aprendizagem 

trouxe benefícios reais para a artilharia antiaérea da FAB.  
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2. HISTÓRIA DA ARTILHARIA ANTIAÉREA NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA 

 

A preocupação das Forças Armadas com a Defesa Antiaérea remonta aos tempos do 

início do emprego de aeronaves como meios de combate, conforme afirma WERRELL (2005) 

“A gênese da defesa antiaérea apareceu assim que o homem lançou-se ao ar”.  

Há relatos de que uma rudimentar artilharia antibalão tenha sido empregada como 

arma para se contrapor ao emprego de Balões na Guerra Civil Americana e na Guerra Franco-

Prussiana. Já o registro da primeira aeronave derrubada por uma arma em solo consta na 

história da Guerra Ítalo-Turca (1912).  

Dessa forma, no início da Primeira Guerra Mundial já havia precedentes claros para o 

emprego de sistemas de Defesa Aérea a partir do solo, os quais receberam pouca importância 

em virtude da ameaça terrestre ser muito maior. Isso tornou comum o emprego de peças de 

artilharia de campanha modificadas para terem uma elevação maior, na tentativa de abater 

aeronaves. Os alemães haviam sido os primeiros a desenvolver armas específicas para o 

emprego antiaéreo, dez anos antes do início deste conflito, produzindo poucas unidades 

destas. 

Encerrado o conflito, o sucesso dos ataques aéreos serviu de base para teóricos do 

Poder Aeroespacial, como o italiano Giulio Douhet, o britânico Hugh Trenchard, e o 

americano William “Billy” Mitchell profetizarem, durante o período entre guerras, que o 

emprego do Poder Aéreo resultaria em cidades devastas, indústrias pulverizadas, civis em 

pânico e consequente rendição. Dessa forma, o crescente potencial da ameaça aérea fez surgir 

os conceitos de Defesa Aérea e de Defesa Antiaérea. 

Com o início da Segunda Guerra Mundial os alemães colocaram estas duas atividades 

sob o comando único de sua Força Aérea, a Luftwaffe. Viriam, também, a ser desenvolvidos 

em ambos os lados deste conflito equipamentos para buscar a detecção antecipada de 

aeronaves e sistemas de armas específicos contra esta nova ameaça que ganhou importância. 

Nos combates, Eixo e Aliados, utilizaram-se destes materiais para protegerem-se dos ataques 

aéreos efetuados por seus inimigos.  

Em nosso País, o Governo Vargas, ao criar o Ministério da Aeronáutica, no ano 1941, 

da mesma forma que Werrel, vislumbrou àquela época a importância da Defesa Antiaérea. 

Esta valorização encontra-se explícita no Decreto Lei no 3.730, de 18 de outubro do mesmo 
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ano, que apresentou a regulamentação da Diretoria de Defesa Antiaérea com a finalidade de 

tratar de assuntos desta natureza pertinentes ao novo Ministério. 

O Continente Europeu, nesse mesmo período, era o principal Teatro de Operações dos 

combates da II Guerra Mundial e nosso País sentiu-se ameaçado quando navios mercantes 

começaram a ser afundados por submarinos alemães na costa brasileira.  

O governo federal, preocupado com a segurança da população, criou o então Serviço 

de Defesa Passiva Antiaérea, por meio do Decreto Lei no 4.098, de 13 de maio de 1942, 

recebendo entre outras incumbências, o ensino da defesa passiva em todos estabelecimentos 

de ensino, oficiais ou particulares, existentes no país. Já no ano seguinte, seguindo o modelo 

britânico, este serviço teve seu nome alterado para Serviço de Defesa Civil desvinculando da 

preocupação exclusiva com ataques aéreos. 

Com o passar do tempo, a Diretoria de Artilharia Antiaérea não chegou a ser ativada, 

provavelmente por que o País não se encontrava ameaçado por ataques aéreos do Eixo e nosso 

Grupo de Aviação de Caça, ao participar de combates na Itália, operava nas Bases 

administradas e protegidas pelos Aliados. 

A aproximação realizada pelo Governo com os norte-americanos para adestrar os 

militares da Força Expedicionária Brasileira (FEB), somada à experiência da operação da 

aviação brasileira, resultou na adoção de um modelo de defesa, no qual o controle das armas 

antiaéreas brasileiras permaneceria vinculado ao Exército. 

Introduzindo o conceito de Defesa Aérea no Brasil foi implementado, em 1967, sob a 

égide do Ministério da Aeronáutica, o Comando Aéreo de Defesa Aérea (COMDA), criado 

com o intuito de controlar a Defesa Aeroespacial brasileira, sendo o precursor do Comando de 

Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA). 

A unificação da Defesa Aérea com a Defesa Antiaérea viria a ocorrer com a criação, 

no ano de 1980, do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) que destacou a 

importância da defesa aeroespacial ativa e passiva. A partir desse momento, a Defesa 

Aeroespacial ativa seria exercida pelo binômio avião interceptador – arma antiaérea. Esse 

binômio compõe um valoroso fator de dissuasão contra inimigos aéreos em potencial. 

A consolidação daquela mentalidade efetivou-se com a criação do Núcleo do 

Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (NuCOMDABRA), que contemplou uma 

estrutura em que a ação dos vetores aéreos (Defesa Aérea) era complementada pelos canhões 

e mísseis operados pelo Exército e pela Marinha (Defesa Antiaérea). 
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Quinze anos mais tarde ocorreu a ativação definitiva do Comando de Defesa 

Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA), pelo Decreto nº 1.758, de 26 de dezembro de 1995. 

Organização concebida como um Grande Comando Combinado que, em tempo de paz, 

integra-se ao Ministério da Aeronáutica subordinando-se ao Comando-Geral de Operações 

Aéreas (COMGAR) e, em tempo de conflito, subordina-se diretamente ao Comandante 

Supremo. 

O COMDABRA recebeu a missão de realizar a defesa do Território Nacional contra 

todas as formas de ataque aeroespacial, a fim de assegurar o exercício da soberania do Espaço 

Aéreo Brasileiro. Possui, ainda, uma dupla função: é o Órgão Central do Sistema de Defesa 

Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) e é, também, o Comando Operacional. 

Legislações do Ministério da Aeronáutica complementam as atribuições específicas do 

COMDABRA, dentre as quais, destacam-se: 

• Propor a política, a estratégia e a doutrina para o funcionamento do SISDABRA;  

• Estabelecer os princípios, fixar os critérios, elaborar normas e programas que 

assegurem a perfeita integração e o desempenho eficiente do SISDABRA;  

• Supervisionar o controle de toda a circulação aérea, geral e operacional militar, no 

Espaço Aéreo Brasileiro;  

• Coordenar, com os diferentes elos do SISDABRA, as ações relacionadas com a 

Defesa Aeroespacial do Território Nacional; e  

• Executar a Vigilância do Espaço Aéreo Brasileiro.  

Torna-se evidente que há uma crescente preocupação em implementar uma doutrina 

de Defesa Aeroespacial integrando a Defesa Aérea com a Defesa Antiaérea. Entretanto, ainda 

que tenha sido inúmeras vezes enfatizada, a necessidade da Defesa Antiaérea para as 

instalações da Aeronáutica e unidades aéreas desdobradas, por um longo período de tempo, 

para os membros da Força Aérea, permaneceu apenas no singelo texto do Decreto.  

A Defesa Antiaérea era atribuição exclusiva do Exército Brasileiro até que, no ano de 

1989, foi aprovada a Diretriz do Ministério da Aeronáutica 55-12, DMA 55-12, que 

determinava ações e atribuições para a implementação da Autodefesa Antiaérea nas 

Organizações Militares da Aeronáutica. 

Aquela diretriz estabeleceu as ações a serem adotadas para a implementação da 

atividade, contemplando, ainda, importantes aspectos como as características, a concepção de 

emprego e a organização da Autodefesa Antiaérea na Aeronáutica. Os Batalhões de Infantaria 



16 
da Aeronáutica já tinham a responsabilidade pela defesa terrestre das organizações e 

recebiam, a partir de então, a responsabilidade pela Defesa Antiaérea dos aeródromos de 

desdobramentos e instalações de interesse da Aeronáutica. 

Para iniciar as atividades de implementação da doutrina de artilharia antiaérea os dois 

primeiros oficias da FAB foram matriculados, no ano de 1989, no curso de artilharia de costa 

e antiaérea da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, sediada na cidade do Rio de Janeiro 

– RJ.  O prosseguimento das atividades aconteceu no ano de 1994 quando o governo 

brasileiro adquiriu um lote de mais de 100 unidades do Sistema de Mísseis Antiaéreos 

Portáteis IGLA 9K38 para serem distribuídos à FAB e ao EB.  

De origem russa, o IGLA é um míssil portátil SAM (Surface to Air Missile – míssil 

superfície-ar) que é guiado por fontes emissoras de calor (raios infravermelhos – INFRA RED 

– IR). O modelo 9K38 é também conhecido como SA-18 Grouse, segundo a denominação da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Possui a capacidade de ser lançado em 

qualquer direção, inclusive contra a aeronave que se aproxima uma vez que se dirige ao alvo 

detectando o calor das turbinas e também o calor na estrutura do avião, não precisando 

esperar que a aeronave passe. 

A unidade de infantaria escolhida para receber esse sistema de armas e estruturar a 

Autodefesa Antiaérea da FAB viria a ser o Batalhão de Infantaria da Aeronáutica da Base 

Aérea de Canoas, provavelmente devido a vocação operacional intimamente ligada à defesa 

aeroespacial dessa base aérea. Feita a escolha da unidade, ocorreu, em 1995, a entrega do 

primeiro lote de misseis e iniciou-se o processo de transferência de militares para Canoas que 

iriam compor o efetivo orgânico da Companhia de Artilharia Antiaérea de Autodefesa 

(CAAAD). 

Já dispondo do sistema de armas armazenado no paiol da organização no ano de 1996, 

dois sargentos, um especialista em guarda e segurança e o outro especialista em material 

bélico, foram enviados à Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe) para 

realizarem o Estágio do míssil IGLA 9K38.  No mesmo ano, militares da FAB em Canoas, 

liderados pelo Capitão de Infantaria Joaldi, que havia cursado a EsACosAAe em 1989, 

iniciaram, juntamente com o COMGAR, os levantamentos de equipamentos complementares 

para a Companhia que seria ativada no ano seguinte. 

No início de 1997, a FAB enviou o primeiro graduado para realizar o curso de 

artilharia de costa e antiaérea na Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea.  Já no mês de 
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março, dez militares entre sargentos e cabos, alguns deles oriundos da Base Aérea de Manaus, 

se apresentam na Base Aérea de Canoas para compor o efetivo da Companhia de Artilharia 

Antiaérea de Autodefesa de Canoas (CAAAD-CO), unidade que seria ativada em 20 de maio 

do mesmo ano, com a missão de prover a autodefesa antiaérea em pontos ou áreas sensíveis 

de interesse da aeronáutica. 

Ainda no mesmo ano, militares da CAAAD-CO acompanharam todas as atividades de 

realização da escola de fogo da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, quando tiveram a 

oportunidade de acompanhar os preparativos e a realização de disparos reais do míssil que 

possuíam para operar. 

Para galgar a operacionalidade havia a necessidade de capacitar os militares de seu 

efetivo nas diversas funções operacionais necessárias à realização de uma autodefesa 

antiaérea das quais pode-se citar: observador, remuniciador, atirador, comandante de unidade 

de tiro, entre outras.  

Para tal, os militares instruídos pela EsACosAAe, utilizando-se das instruções e lições 

lá aprendidas, passaram a ministrar internamente os cursos necessários. O primeiro a ser 

realizado foi o Curso de Atirador do Sistema IGLA para treze cabos. Na sequência aconteceu 

o estágio para formar os comandantes de unidade de tiro, para os sargentos, e depois o curso 

de remuniciadores do Sistema IGLA, ministrado a soldados. 

Além da formação operacional de seu efetivo, o biênio 1998-1999 foi marcado pelo 

recebimento do material necessário para o emprego real e treinamentos. Os equipamentos 

solicitados anteriormente começam a chegar e a Companhia adquiriu mobilidade ao receber 

suas primeiras viaturas orgânicas, as caminhonetes militarizadas Toyota Bandeirantes que 

seriam empregadas pelas unidades de tiro para assumir a posição no terreno.  

O enlace de comunicações passou a ser estabelecido entre os elos da autodefesa 

antiaérea com o recebimento do rádio PHANTER 2000-V, um rádio que foi recebido 

atendendo aos quesitos necessários de segura na transmissão / recepção das informações por 

conter recursos de guerra eletrônica indispensáveis ao cenário de emprego.  

Dispondo de recursos humanos especializados e dos materiais operacionais, um último 

degrau a ser cumprido rumo a operacionalidade viria a ser realizar um exercício simulado no 

terreno. Essa missão ocorreu em setembro de 1999, na cidade de Capão da Canoa – RS, 

quando quatro unidades de tiro simularam uma autodefesa antiaérea e realizaram um disparo 
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reduzido cada. A partir desse momento, a primeira unidade de autodefesa antiaérea da FAB 

estava pronta para ser empregada em missões reais. 

Um grande marco operacional pode ser considerado o primeiro disparo real do sistema 

antiaéreo efetuado por militares da FAB. Essa missão ocorreu em agosto do ano 2000, no 

campo de provas da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro – RJ. Na missão, Operação 

CARAMURU I, duas unidades de tiro realizaram um disparo cada, ambos impactando seus 

alvos. 

A unidade estava pronta operacionalmente, entretanto, não havia uma doutrina da 

FAB especifica sobre a realização da autodefesa antiaérea, assim sendo, os militares da 

CAAAD esforçaram-se em escrever e enviar ao escalão superior uma proposta de um manual. 

Esse documento, ao ser aprovado pelo Comando da Aeronáutica no ano 2000, recebeu a 

identificação de Manual do Comando da Aeronáutica 125-2 (MCA 125-2) Emprego da 

Artilharia Antiaérea de Autodefesa na FAB. 

Já dispondo de experiência prática, o ano de 2000 seria encerrado com a elaboração do 

Plano de Defesa Antiaérea para o aeródromo militar de Canoas. Este planejamento seria posto 

em prática no Exercício Escudo Azul, que foi realizado em conjunto com o 3º Grupo de 

Artilharia Antiaérea do Exército (3o GAAAe). As posições no terreno foram ocupadas por 

ambas unidades e os enlaces de comunicações estabelecidos, confirmando a possibilidade de 

execução do que havia sido planejado. 

Buscando manter o adestramento adquirido e aperfeiçoar-se continuamente, no ano de 

2001, a CAAAD realizou a defesa antiaérea do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo 

de Canguçu (DTCEA-CGU). Foi o primeiro exercício realizado utilizando somente meios 

orgânicos da FAB. Para simular um ataque aéreo inimigo foram empregadas as aeronaves de 

ataque AMX (A-1) do 3º Esquadrão do 10º Grupo de Aviação (3o/10oGAv); aeronaves de 

caça F-5 e Tucano (T-27) do 1º Esquadrão do 14º Grupo de Aviação (1o/14o GAv); e aeronave 

de transporte Bandeirante (C-95) do 5º Esquadrão de Transporte Aéreo (5o  ETA). Nesse ano, 

a CAAAD participaria, ainda, da operação FAEx III, na cidade de Manaus – AM, 

desdobrando suas unidades de tiro em pistas e antenas de interesse da FAB, sofrendo o ataque 

pelas aeronave T-27 e pelo helicóptero H-1H. 

Estreitando os laços de cooperação com o EB, neste mesmo ano, a CAAAD participou 

ainda da operação COMBINEx XI. Realizando a defesa da Base Aérea de Porto Velho e de 
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radar do 4º Esquadrão do 1º Grupo de Comunicações e Controle (4o/1o GCC), os militares da 

FAB atuaram sob a coordenação da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe). 

Compilando os ensinamentos obtidos na participação dos exercícios de anos 

anteriores, em 2002, a 1a CAAAD elaborou e conseguiu a aprovação do seu Programa de 

Instrução e Manutenção Operacional. Este documento previa as qualificações necessárias a 

cada posição operacional, as instruções periódicas a serem assistidas e os procedimentos para 

readaptação operacional de algum militar que porventura ficasse muito tempo afastado de 

suas atribuições operacionais. 

 Cumprindo os quesitos necessários à manutenção operacional de seu efetivo, neste 

mesmo ano, a 1a CAAAD, deslocou-se para Caxias do Sul – RS. Nesta cidade fez o 

reconhecimento, escolha e ocupação de posição para a defesa do aeródromo municipal. 

Realizou novamente a defesa antiaérea da Base Aérea de Santa Maria, na operação 

OPERAER, contra ataques realizados por aeronaves de caça Mirage (F-103) do 1º Grupo de 

Defesa Aérea (1o GDA), A-1 do 3o/10o GAv, F 5 e AT-27 do 1o/14o GAv.   

Nesse mesmo ano de 2002 a FAB realizou uma operação conjunta internacional 

jamais vista nos céus do sul do Brasil, a primeira Operação Cruzeiro do Sul (Op CRUZEX). 

Contou com a participação de sessenta aeronaves de quatro países diferentes (Brasil, França, 

Argentina e Chile) para um treinamento em padrões internacionais da Organização do Tratado 

do Atlântico Norte (OTAN). 

A defesa antiaérea da FAB marcou sua presença defendendo o Aeródromo Serafim 

Ernesto Bertase, em Chapecó-SC. O trabalho de formação operacional de militares em 

Artilharia antiaérea na FAB, assim como a adaptação da doutrina de defesa antiaérea para o 

conceito de autodefesa antiaérea, estavam conquistando o respeito e o reconhecimento das 

autoridades. 

Buscando manter o respeito adquirido até então os anos seguintes seriam repletos de 

atividades de instrução e participação em missões e operações.  O ano de 2003 foi marcado 

pela participação em operações e exercícios. Convém destacar o planejamento, a coordenação 

e a realização das duas fases da Operação MINUANO I. Num primeiro momento foi realizado 

o reconhecimento, escolha e ocupação de posição (REOP) para estabelecer uma defesa 

antiaérea no Destacamento de Controle do Espaço Aéreo da cidade de Santiago-RS (DTCEA-

STI). Na segunda etapa foram ocupadas todas as posições para defesa antiaérea contra ataques 

que seriam realizados por aeronaves de alta e baixa performance.  
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Os contínuos exercícios realizados em campanha evidenciaram a necessidade de 

qualificar os militares para serem empregados em regiões montanhosas, assim como 

infiltrarem-se no terreno utilizando o apoio de helicópteros. A primeira destas habilidades 

viria a ser obtida com o apoio do 19o Batalhão de Infantaria Motorizado  (19o BIMtz), unidade 

do EB sediada em São Leopoldo - RS. 

Uma equipe de instrutores do 19o BIMtz ministrou uma versão do Estágio Básico do 

Combatente de Montanha aos militares da FAB nas elevações existentes na região (Morro das 

Cabras e Morro do Itacolomi). A segunda qualificação seria obtida com o apoio do 5o/8o GAv, 

unidade de asas rotativas da FAB, que habilitaria a todos os militares da companhia em 

Operações Helitransportadas, adestrando-os nas técnicas de pouso de assalto, rapel, fast-rope 

e Mc Guire.  

Aproximando a Defesa Antiaérea da aviação, dois pedidos de cooperação de instrução 

foram realizados. Um deles em 2003, com o 3o/10o GAv e outro com o 1º/14º GAv, em 2005. 

Em ambos a 1a CAAAD e a Unidade Aérea trocaram experiências e conhecimentos sobre o 

Planejamento da Defesa Antiaérea e o Planejamento do Ataque Aéreo. A instrução foi de 

extrema valia para ambas as partes, pois foram discutidas novas tecnologias, atualização de 

doutrina, características das aeronaves, conceitos de guerra eletrônica, etc. 

Nestes pedidos de cooperação de instrução ficou evidente que a integração entre as 

unidades aéreas e as unidades de artilharia antiaérea é de grande valia, uma vez que a 

tecnologia se desenvolve a cada dia, para ambos os lados e quanto mais se conhece o modo de 

operar do inimigo, muito maiores serão as chances de sucesso nas missões de nossas forças 

armadas. A CAAAD passaria a ser reconhecida em toda a FAB por sua contribuição para o 

treinamento de Unidades Aéreas.  

Um calendário repleto de atividades operacionais, mas com tempo para a 

implementação de novos recursos e desenvolvimento de doutrina: este seria o panorama do 

ano de 2004. Inicialmente foram enviados para o escalão superior os currículos dos cursos de 

Comandante de Unidade de Tiro, Atirador e Remuniciador do Sistema IGLA, e ainda, de 

Observador Aéreo. A aprovação desta legislação em dezembro chancelou a qualidade das 

instruções que já eram utilizadas na formação do efetivo. 

Nesse ano a Operação Tatuíra I, em conjunto com o 2o/1o GCC, serviu para 

implementar no Centro de Operações da Artilharia Antiaérea (COAAe) o Terminal de 

Apresentação Radar de Imagem Sintética (TARIS). Um programa que permitia a visualização 
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da imagem dos radares de controle de tráfego aéreo em uma tela no COAAe proporcionando 

maior agilidade de informações e precisão na designação das U Tir. A Operação Minuano II 

comprovaria o sucesso desta ferramenta auxiliando a ênfase que foi dada na operação às 

Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo (MCCEA) que também seriam 

fielmente observadas pelas U Tir da FAB e do EB desdobradas no terreno. 

O encerramento do ano operacional foi com a participação da Operação CRUZEX II, 

novamente uma operação conjunta internacional de grande importância para a FAB. 

Realizada na cidade de Mossoró – RN, após realizar preliminarmente o REOP, a CAAAD 

testou seu plano de mobilidade com o apoio da Quinta Força Aérea (V FAE) para deslocar-se 

com todo o material necessário a ocupar as posições de DA Ae. 

Operando com a incumbência de realizar a DA Ae e avaliar o emprego das MCCEA, 

pode-se afirmar que o resultado da operação foi muito satisfatório. Reconheceu-se que a DA 

Ae é cada vez mais importante no contexto da guerra moderna; cumpriram-se as MCCEA, 

indispensáveis para minimizar o risco de fratricídio (engajamento pela AAAe de aeronaves 

amigas) e a CAAAD teve a oportunidade de operar em um ambiente climático completamente 

diferente daquele o qual já estava adaptada. 

No ano de  2005, a 1a CAAAD participou da Operação MARACAJÚ IV, um exercício 

combinado, coordenado pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA), 

que envolveu a Marinha, o Exército e a Força Aérea Brasileira. Coube à CAAAD a defesa 

antiaérea do Aeroporto Internacional de Navegantes-SC contra vetores hostis que o atacaram 

empregado modernas táticas de ataque. 

O cenário de guerra montado no exercício apresentou à 1ª CAAAD uma situação 

similar ao combate real. Os resultados ratificaram a estratégia e os planos para a defesa 

antiaérea, uma vez que foram engajadas as seis aeronaves atacantes. Esta missão confirmou 

que a doutrina de emprego utilizada pela Companhia é adequada para fazer frente à ameaça 

aérea de maneira extremamente eficaz.  

Em outubro do mesmo ano, na Operação PAMPA I, defendendo novamente o 

DTCEA-STI, foi no campo das Comunicações que se obteve o maior crescimento. Além dos 

sistemas já consagrados pelo uso, a companhia instalou e operou o sistema de rádio HF - TW 

7000, através do qual pode enviar e receber via fonia e via dados a maioria de seus relatórios 

de Comando e Controle previstos na legislação pertinente. 
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Os primeiros testes para operação noturna foram feitos no ano de 2006, na Base Aérea 

de Santa Maria (BASM), pela realização de um exercício de análise operacional, avaliando o 

desempenho do infravermelho do míssil IGLA 9K38, operando com NVG (óculos de visão 

noturna) para engajamento após o por do sol. A unidade aérea precursora no emprego do 

NVG, o 5º/8º GAv, utilizou sua plataforma aérea para possibilitar o teste do desempenho do 

míssil IGLA frente à aeronave H-1H, além das possibilidades de emprego do NVG em 

engajamento noturno. 

As incursões  foram concebidas de modo que os alvos se apresentassem à UTir nos 

vários perfis de voo: em desfile, pairado e noturno com todas as luzes apagadas, condições 

não praticadas nas manobras rotineiras. Os radares de vigilância do DTCEA local foram 

colocados à disposição da coordenação para fornecer informações e parâmetros para avaliação 

do desempenho obtido no emprego do NVG. 

O crescimento operacional alcançado despertou na artilharia antiaérea da FAB o 

desejo de conhecer, in loco, como outros países da América Latina realizavam a DA Ae das 

instalações de interesse aeronáutico. No intuito de estreitar os laços de cooperação com a 

Artilharia Antiaérea da Força Aérea Chilena, em 2007, uma comitiva composta por 

integrantes da 1a CAAAD e do Centro de Operações Terrestres da Aeronáutica (COTAR) do 

Comando-Geral do Ar (COMGAR) viajou para a cidade de Quintero, a 165 Km da capital 

Santiago. 

Nesta cidade fica sediado o Regimiento de Artillaría Antiaérea y Fuerzas Especiales 

que recebeu os militares brasileiros possibilitando a estes o conhecimento sobre como é a 

formação dos oficiais na Escola Tática de Artilharia Antiaérea e qual é doutrina de emprego. 

Os intercambistas também tiveram a oportunidade de conhecer os sistemas de armas, 

comunicações e controle e alerta empregados naquele regimento, vendo os seguintes 

materiais: canhão 35mm Oerlikon – Contraves, canhão 40 mm Bofors Au AAe L/70, radar 

Skyguard e o míssil Mistral.  

Transmitidas as experiências obtidas no Chile, o ano de 2008 seria novamente 

caracterizado pelo desdobramento no terreno para cumprir missões. Nesse ano, a CAAAD 

participou da SISDABREx, defendendo a Base Aérea de Anápolis, em um exercício 

coordenado pela 1a Bda AAAe. Ocupou com seus meios novamente a Base Aérea de Santa 

Maria, coordenando seu terceiro Exercício de Alta e Baixa Performance (Operaçao AlBa III).  
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A missão mais importante realizada no ano foi a “OPERAÇÃO BONECO DE NEVE 

I”. Realizada em pleno inverno e tendo como um dos locais de destino o Morro da Igreja – 

SC, que é o lugar no Brasil com maior propensão a queda de neve. Foram realizadas missões 

de reconhecimento e ocupação no terreno. Verificaram-se pontos para estabelecimento de 

Unidades de Tiro (UTir) de míssil IGLA, Postos de Observação (PO), Centro de Operações 

Antiaéreas, Radares e outros meios de apoio, tais como: Logística, Saúde e Comunicações. 

O objetivo foi levantar informações para ficar em condições de defender três 

importantes pontos de interesse da FAB na Segunda Região de Defesa Aeroespacial (RDA 2): 

O Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA II), 

a Base Aérea de Florianópolis (BAFL) e o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do 

Morro da Igreja (DTCEA-MDI). Após esta operação, a 1ª CAAAD tornou-se capacitada a 

realizar a Defesa Antiaérea das Unidades supracitadas em pronta-resposta, sem a necessidade 

de reconhecimento, tornando-se a pioneira no Brasil a tomar essa linha de ação.  

As dificuldades para desdobrar rapidamente o COAAe de sua posição inicial para uma 

posição reserva já haviam sido registradas anteriormente como um ponto a ser melhorado e a 

operação Boneco de Neve reforçou esta necessidade. Os militares da CAAAD já trabalhavam 

na busca por evoluções para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e resolver este 

dilema e a solução seria apresentada oficialmente na solenidade militar de celebração dos 

doze anos da unidade. 

Nesse evento foi inaugurado o Shelter do COAAe, concebido para conceder ao 

COAAe S as características próprias do desdobramento dinâmico de uma defesa antiaérea. 

Embora não seja auto propulsado, atende os requisitos técnico-operacionais o  tornado ágil no 

terreno, resultando em uma mudança da posição principal para a posição alternativa com 

extrema eficiência, colocando a CAAAD pronta para atuar em tempo reduzido. 

Antes deste projeto o COAAe S ocupava barracas de campanha, demandando um 

número elevado de homens para a desmontagem dos equipamentos e montagem numa nova 

posição. Este processo também tomava o precioso tempo, retardando a “resposta no primeiro 

minuto”, conceito fundamental para a AAe no contexto atual da guerra aérea que emprega 

aeronaves cada vez mais velozes. 

A finalização, no final de 2008, do Projeto Visualizador de Imagem-Radar para a 

Defesa Antiaérea (VISIR – CAAAD), uma evolução do TARIS, adaptado para a Defesa 

Antiaérea, teve papel fundamental no processo de implementação do Shelter. Um programa, 
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desenvolvido e aperfeiçoado pelo Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA) em conjunto 

com o efetivo da 1ª CAAAD, que apresenta na tela informações obtidas dos radares de 

controle de tráfego aéreo. 

Sua implementação trouxe mais agilidade ao processo C3I (comunicações, comando, 

controle e inteligência) e possibilitou que a Defesa Antiaérea da FAB passasse a vetorar, em 

tempo real, todo o andamento da atividade aérea na região que estiver defendendo. Com estas 

informações pode designar com antecedência e precisão as Unidades de Tiro que possuem as 

melhores condições de engajar as aeronaves inimigas.  

Já no ano seguinte, as instruções de manutenção operacional do efetivo passaram a 

incluir os conhecimentos necessários à operação deste novo sistema que se encontrava à 

disposição. Outra atividade de formação operacional que viria a ocorrer nesse mesmo ano foi 

a missão CARAMURU II. Desdobrados para a cidade de Formosa – GO, ocupando as 

instalações do Campo de Instrução do EB, a CAAAD teve novamente a oportunidade de 

realizar o disparo real do míssil. Este exercício é de suma importância para a formação 

operacional do Atirador que até então só havia manuseado o conjunto de treinamento 9F663. 

Com mais de uma década de existência e havendo participado de diversas missões, 

exercícios  e realizado em duas oportunidades o disparo real, a Companhia havia consolidado 

sua operacionalidade perante os escalões superiores. A experiência adquirida levou a propor 

uma nova doutrina de emprego que se adequasse as atuais necessidades da Força Aérea num 

cenário real de emprego. 

Para cumprir tal objetivo, em 2009, uma proposta de Concepção Operacional  

(CONOP) para o Emprego da Defesa Antiaérea foi enviada ao Comando-Geral de Operações 

Aéreas (COMGAR) sugerindo a expansão desta atividade operacional na FAB. O COMAER 

compreendeu as sugestões da CONOP por reconhecer que o combate moderno busca 

neutralizar os centros de comando e controle, da rede de detecção e dos aeródromos. Para 

contrapor-se a tal ameaça entendeu ser necessário melhor proteger as estruturas basilares do 

Poder Aeroespacial com seus próprios meios antiaéreos.  

Corroborando este raciocínio foram adotadas as ações para a ativação de uma segunda 

companhia de artilharia antiaérea de autodefesa na cidade de Manaus-AM. Um projeto 

iniciado em 2002, quando militares do BINFAE-MN receberam as primeiras instruções em 

DA Ae, que teve continuidade lenta ao passar dos anos com alguns militares capacitados pela 
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1a CAAAD e pela EsACosAAe, sendo transferidos para MN, que nada podiam fazer sem os 

equipamentos necessários. 

Em 2009, esta iniciativa pioneira, visto que até então inexistiam estruturas com esta 

missão na região amazônica, se concretizaria com a ativação da CAAAD-MN, sendo que, a 

contar desta data a 1a CAAAD passaria a se chamar CAAAD-CO. 

Possuindo agora duas unidades de antiaérea atuando como “Elo Eventual” do Sistema 

de Defesa Aeroespacial (SISDABRA) esta atividade operacional continuaria a se desenvolver 

na FAB. A autodefesa antiaérea foi incluída como um dos projetos estratégicos do EMAER e, 

no ano de 2010, foi adquirido um lote do Sistema de Armas IGLA 9K338 – IGLA-S. O 

contrato contemplaria ainda a aquisição do conjunto de treinamento 9F663, o Universal 

Complex Simulator 9F859 (KONUS) e o treinamento de um grupo de militares brasileiros na 

Federação Russa. 

Percebemos que num intervalo de 13 anos de existência a artilharia antiaérea da FAB 

passou por uma evolução vertiginosa. Nesse período, forjou sua doutrina de emprego pela 

fusão da base teórica dos conhecimentos da EsACosAAe com a experiência adquirida pela 

participação constate de treinamentos, missões e operações.  

Ainda assim, muito trabalho havia a ser feito, uma vez que os ensinamentos adquiridos 

na Rússia sobre o IGLA-S precisariam ser transmitidos ao efetivo. Para compreendermos 

melhor este novo desafio, no próximo capítulo iremos comparar o sistema 9K38 com o 

9K338 identificando suas possibilidades e limitações.   
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3. O SISTEMA DE ARMAS MÍSSIL IGLA-S 

 

Até o presente momentos vimos o contexto da evolução histórica da AAe na FAB.  

Em 2009, a importância conquistada por esta atividade na FAB facilitou a comprovação da 

necessidade de modernização do sistema de armas (IGLA 9K38) até então empregado. 

Atendendo às necessidades de acompanhar a constante evolução tecnológica dos vetores 

aéreos no mundo, o Brasil adquiriu um lote de mísseis IGLA 9K338 (IGLA-S), e seus 

acessórios, que seriam distribuídos entre a FAB e o EB.  

Este capítulo tem por objetivo identificar as possibilidades e limitações apresentadas 

pelo IGLA 9K338, analisando suas vantagens em relação ao IGLA 9K38. Serão mostradas as 

principais características, possibilidades e limitações deste armamento. As informações 

apontadas neste capítulo serão de grande importância para compreendermos a importância do 

adestramento constante do atirador do IGLA-S. 

 

3.1 GENERALIDADES E APRESENTAÇÃO 

 

O míssil antiaéreo portátil 9K338 IGLA-S é de origem russa e entrou em serviço em 

2004. Sua versão anterior (IGLA 9K38) substituiu o mais difundido míssil portátil do mundo, 

o famoso Strela (na OTAN Sa-7 Grail /Sa-14 Gremlim), desenvolvido por Kolomna 

Machenery Design Bureau. O IGLA-S é um míssil extremamente versátil e projetado para 

operar num ambiente com interferência eletrônicas, além de possuir um alcance maior, uma 

maior capacidade de fragmentação e uma espoleta de proximidade. 

 O sucesso deste sistema de armas tem sua confiabilidade aumentada pelo fato de 

acreditar-se que um IGLA tenha sido o responsável pela derrubada de um caça F-2000 

Mirage da OTAN, na Bósnia, no ano de 1995. Apesar disso, o passar dos anos levou a um 

constante desenvolvimento do sistema IGLA, o que fez surgir sua nova versão com alcance e 

ogivas melhoradas.  

A FAB  é uma consagrada operadora do IGLA, tendo recebido o sistema 9K38 no ano 

de 1995, e recentemente, em 2010, recebido o sistema 9K338. Por seu baixo custo de 

aquisição e manutenção e pela grande letalidade comprovada operacionalmente, o míssil 
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IGLA-S tem sido adquirido por diversos outros países, tais como a Irã, Líbia, Eslovênia, Síria, 

Venezuela, e Vietnam (Military Factory 2013). 

 
FIGURA 3.1 - Míssil Antiaéreo 9K338 IGLA-S. 

Fonte: http://survincity.com/2011/09/russian-portable-sams-igla-super-an-instrument-of/ (2014) 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL 

 

O Manual de Emprego do sistema 9K338 aponta que o Míssil IGLA-S destina-se a 

engajar alvos visíveis em rota de aproximação ou de afastamento em ambiente de guerra 

eletrônica e interferências naturais de fundo, podendo engajar os seguintes alvos: aeronaves 

de asa fixa de alta e baixa performance, helicópteros, Sistemas Aéreos Remotamente 

Pilotados (SARP) e mísseis de cruzeiro. 

É um míssil seguidor de calor do tipo atire e esqueça (Fire and Forget) e pode ser 

disparado do ombro do atirador, desde que ele esteja em pé ou de joelho em local que 

possibilite um amplo campo visual. A unidade de tiro pode ser empregada em terreno variado, 

mesmo em trincheiras, bem como em embarcações, em viaturas em movimento sobre terreno 

plano e velocidade de até 20 km/h e em vagões ferroviários com velocidade de até 50 km/h. 

Em qualquer das situações acima citadas o míssil permite ser manuseado e disparado 

mesmo que seu usuário esteja vestindo roupa de proteção para ambiente DQBNR. 
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Seus dados numéricos são: 

Calibre................................................................................................................. 72,2 mm; 

Comprimento do Tubo de Lançamento.............................................................. 1,713 m; 

 Peso do Conjunto em Posição de Combate....................................................... 18,25 kg; 

Altura Máxima de Interceptação......................................................................... 3500 m; 

Altura Mínima de Interceptação......................................................................... 10 m; 

Alcance Máximo................................................................................................. 6000 m; 

Alcance Mínimo................................................................................................. 500 m; 

Velocidade Máxima do Alvo em rota de aproximação .................................... 400 m/s; 

Velocidade Máxima do Alvo em rota de afastamento. .................................... 320 m/s; 

Velocidade Média de Cruzeiro do Míssil........................................................... 600 m/s; 

Tempo de Passagem da Posição de Marcha para de Tiro................................... 12 seg; 

Tempo de reação após a ativação da Fonte de Energia e Refrigeração (FER), 

não mais que ........................................................................................................... 
5 seg; 

Tempo de Operação da FER (vida útil).............................................................. 30 seg; 

Fonte: Manual do Sistema 9K338 (EsACosAAe - 2014) 

 

O sistema de guiamento é responsável por: Apreender o alvo através de sua emissão 

de calor, medir a variação angular entre o alvo e o míssil, enviar os sinais de correção e 

acompanhar automaticamente o alvo. Para cumprir essa sua missão, funciona usando o 

princípio de atração passiva a raios infravermelhos que faz com que após o disparo o atirador 

não mais tenha que se preocupar com a trajetória do míssil, pois o mesmo seguirá de forma 

autônoma o vetor até o impacto (atire e esqueça - Fire and Forget). 

Em complemento aos recursos que já estavam em uso no IGLA, o IGLA-S possui 

aperfeiçoamentos (circuitos seletores internos) que o tornam praticamente imune à ação de 
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flares, que são dispositivos incandescentes lançados das aeronaves com a finalidade de iludir 

a cabeça de guiamento do míssil. O IGLA-S possui, ainda, a capacidade de ser disparado 

contra alvos que estejam em rota de aproximação ou de afastamento, mediante de pressão no 

botão variante de lançamento que encontra-se no tubo do míssil. 

A capacidade de destruição da ogiva (cabeça de guerra) é composta pelo efeito auto-

explosivo da sua carga útil (maior que a do IGLA 9K38), à queima do propelente de 

sustentação restante e à fragmentação do invólucro da ogiva e do propulsor de sustentação. A 

cabeça de guerra do IGLA-S também possui uma vantagem em relação ao seu antecessor: o 

acréscimo de um sistema de detonação por proximidade. 

Esta nova funcionalidade permite a explosão do míssil quando este “percebe” que 

encontra-se a uma distância inferior a 1,2m do alvo que, entretanto, não é ativada pela 

influencia do solo (água, arbustos, etc) quando o míssil voa acima de 4,5m do alvo. Por 

segurança este sistema possui dois estágios de acionamento que asseguram as operações de 

manutenção, transporte, armazenamento e o lançamento.  

O míssil IGLA-S também apresenta um mecanismo de auto destruição. O retardo do 

mecanismo de auto destruição é inicializado logo após o lançamento e seu tempo é de  

aproximadamente 15 segundos, o que corresponde ao limite do alcance do míssil. Se o alvo 

não é atingido esse mecanismo provoca a ignição da carga explosiva. 

Como qualquer Sistema de Armas o IGLA-S também possui algumas limitações, das 

quais destacamos:  

- Necessidade de visualizar o alvo para poder efetuar o disparo;  

- Dificuldade de engajar alvos com pouca irradiação térmica; e 

- Ângulo de lançamento, na posição em pé 70o e na posição de joelhos 50o. 

Conforme visto nas características acima, verifica-se que apesar das grandes 

possibilidades do IGLA-S, é  notável a necessidade do adestramento do atirador, afinal, ele é 

o responsável por fazer com que o míssil apreenda seu alvo antes de sair do tubo. 

 

3.3 COMPOSIÇÃO DO MÍSSIL IGLA-S E ACESSÓRIOS 

 

Para seu emprego numa unidade de tiro utiliza-se, no mínimo, o chamado 
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Equipamento de Combate do Sistema (ECS) que é composto por um míssil em seu tubo de 

lançamento com uma fonte de energia e resfriamento e um mecanismo de lançamento, ambos 

já acoplados, uma fonte de alimentação reserva e uma bolsa de transporte para o mecanismo 

de lançamento, com acessórios e material para manutenção de primeiro escalão. 

Todo o conjunto em ordem de marcha pesa 20,1 kg, sendo transportado pelo atirador. 

O remuniciador transporta mais um míssil em seu tubo de lançamento e as duas fontes de 

alimentação correspondentes. O pequeno peso e volume deste material proporcionam grande 

mobilidade e favorecem o deslocamento da Unidade de Tiro pelos mais variados meios de 

transporte (terrestre, fluvial ou aeromóvel). 

 

 
FIGURA 3.2 – Elementos do ECS. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Com vistas às necessidades do campo de batalha moderno, o ECS é compatível com o 

aparelho de visão noturna Mowgly-2, que é montado no tubo do IGLA-S junto ao aparelho de 

pontaria. Este equipamento põe fim a uma das maiores limitações do IGLA que é o seu 

emprego à noite. Com este acessório o atirador pode acompanhar, sem maiores problemas, a 

aeronave a ser abatida até que o míssil seja disparado. 
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FIGURA 3.3 - Aparelho de visão noturna Mowgly-2. 

Fonte: http://battlebrotherhood.com/news-en/manpads-igla-portable-air-defense-missile-system/ (2014) 

 

 
FIGURA 3.4 - Aparelho de visão noturna Mowgly-2. 

Fonte: http://nguyentandung.org/ke-huy-diet-truc-thang-cua-phong-khong-viet-nam.html (2014) 

 

3.4 GUARNIÇÃO DO MÍSSIL IGLA-S 

 

A guarnição de uma unidade de tiro do míssil IGLA-S é formada por três militares. O 

sargento é o comandante da U Tir e responsável por receber, do sistema de controle e alerta, 
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as medidas de comando e controle do espaço aéreo, bem como informações sobre a direção 

das incursões inimigas. O cabo atirador transporta um míssil, e ao assumir a posição de 

combate faz a pontaria e o disparo do mesmo após comando. O soldado remuniciador tem por 

missão transportar outro míssil e prepará-lo caso seja necessário para o disparo subsequente. 

A guarnição do míssil IGLA-S é a menor dentre as que operam armamentos antiaéreos no 

Brasil. 

 
FIGURA 3.5 - Guarnição do Míssil IGLA-S em Cachimbo - PA. 

Fonte: CECOMSAER - FAB 2014 

 

3.5 DISPARO DO MÍSSIL IGLA-S 

 

O míssil pode ser lançado sob temperaturas extremas entre -44° e +50°C e sob 

condições adversas, bastando que o alvo possa ser visualmente detectado e acompanhado. 

Esta atividade fica profundamente prejudicada ou praticamente impossível durante a noite, 

sem a utilização de equipamentos de visão noturna. 

Por conta dessa necessidade de visualização do alvo, o ciclo de disparo do míssil 

IGLA-S começa pelo recebimento, por meio do sistema de comunicações, do alerta 

antecipado de ataque aéreo inimigo. Este alerta é fornecido pelo sistema de controle e alerta 

pelo COAAe que está ligado a um radar de busca, responsável pela detecção dos vetores 
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aéreos. Na mensagem enviada pelo COAAe será indicada a direção de onde o ataque está 

vindo e quais U Tir deverão engajar o alvo aéreo.  

Faz-se necessário salientar que o míssil por si só não tem capacidade de detectar 

incursões aéreas inimigas, devendo o mesmo estar em ligação com um sistema de controle e 

alerta que forneça as direções de ataque. 

“A defesa antiaérea inclui todas as medidas, ativas e passivas, tomadas para impedir 
ou diminuir a eficácia do ataque aéreo. O alerta inicial recebido com antecipação 
permite às forças amigas empregar ações passivas como dispersão, camuflagem 
imediata e imposição de uma disciplina leve. Também permite a um maior número 
de armas de AAAe ser dirigido contra uma ameaça aérea iminente, bem como contra 
todas as outras fontes de poder de fogo (Military Review, 1993, p. 74).” 

Cabe ressaltar ainda que, caso o ataque não tenha sido detectado pelo sistema de 

controle e alerta, o reconhecimento do vetor aéreo poderá ser feito visualmente pela guarnição 

do míssil e estará sujeito a falhas que podem causar o fratricídio. 

Ao receber o alerta, ou identificando visualmente a aproximação de uma ameaça 

aérea, o Cmt da U Tir indicará a direção do ataque ao cabo atirador que passará a buscar 

visualmente a aeronave. Sendo localizado o alvo, será procedido pelo sargento o 

reconhecimento visual da ameaça para que haja certeza de que se trata de um ataque inimigo. 

Após a confirmação de que se trata de um ataque aéreo, o atirador aciona a 

refrigeração da cabeça de guiamento, energizando o sistema. A situação tática e o estado de 

ação da defesa antiaérea serão os fatores determinantes para a escolha do modo de 

lançamento. 

O sistema possui dois modos de lançamento: automático e manual, sendo a seleção 

feita pelo atirador através da forma de acionar o gatilho. 

- Modo automático: o gatilho deve ser trazido da posição inicial à extrema em menos 

de 0.6 segundos e mantido nesta posição. A cabeça de guiamento iniciará a aquisição 

do alvo e o mecanismo de lançamento fará a análise dos parâmetros, estando estes 

cumpridos, o míssil será lançando automaticamente; e 

- Modo manual: é necessário trazer o gatilho para a posição intermediária e mantê-lo 

por um tempo mínimo de 0.6 segundos. Neste momento inicia-se o processo de 

aquisição do alvo e o mecanismo de lançamento fará a análise dos parâmetros, estes 

sendo satisfeito o sistema dará a indicação sonora e luminosa para que o atirador leve 

o gatilho a posição extrema, disparando o míssil. 
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A ação acima descrita ao ser adotada pelo atirador é processada pelo mecanismo de 

lançamento, que em ambos modos de disparo, e analisa automaticamente os limitadores para 

o disparo do míssil que são os seguintes parâmetros:  

1 – A velocidade angular do alvo deve ser no máximo 12°/s; 

2 – A velocidade angular do alvo deve ser no mínimo 4°/s, exceto, quando o alvo já 

encontrar-se em deslocamento angular abaixo deste valor desde o início do engajamento; 

3 – Caso a velocidade angular do alvo seja menor que 2o/s a assinatura infravermelha 

do alvo deve ter um valor superior aos ruídos de fundo; e 

4 – Deve ser mantida uma precisão na pontaria com uma variação de, no máximo, 2° 

entre o eixo ótico do giroscópio e o eixo ótico do aparelho de pontaria. 

Deve-se lembrar que a fonte de energia e refrigeração (FER) tem sua vida útil de, no 

máximo 30 segundos, o que significa que após ter sido acionada o disparo deve ser realizado 

dentro deste intervalo. Assim o procedimento de acionamento do gatilho deve ser executado e 

os parâmetros acima descritos devem ser atingidos dentro deste período de tempo, evitando 

que seja necessário substituir a fonte e reiniciar o processo, correndo-se o risco de perder a 

oportunidade de engajamento da ameaça.  

Percebe-se que para a realização do disparo há a necessidade de que o atirador cumpra 

uma série de procedimentos de forma ágil e precisa. Esta agilidade e precisão só podem ser 

obtidas mediante instruções e constante adestramento deste militar. 

 
FIGURA 3.6 - Disparo do Míssil IGLA-S em Formosa - GO. 

Fonte: CECOMSAER – FAB 2009 
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Em reportagem publicada no ano de 2012, pelo site G1, constata-se que quando a 

Venezuela adquiriu seu lote de misseis IGLA-S em 2009 tal compra teria sido feita a um 

custo estimado de U$$ 80.000,00 o que em reais, ao cambio de hoje, equivaleria a 

aproximadamente R$ 180.000,00.  

Analisando a necessidade constante de adestramento do atirador do sistema e o custo 

estimado de cada disparo real (considerando apenas o valor do míssil) percebe-se claramente 

que a realização da Escola de Fogo com disparos reais não é uma solução economicamente 

viável para treinar nossas guarnições. 

Uma das soluções para este problema é o conjunto de treinamento 9F663(Fig 3.7), o 

qual pode criar situações de lançamento de um míssil, contra aeronaves reais voando sob 

quaisquer condições, possibilitando um treinamento bem parecido às condições de emprego 

real. 

As possibilidades deste conjunto de treinamento são muito grandes, pois ele permite 

simular a aquisição da ameaça e demonstra visualmente ao instrutor que o disparo foi 

realizado. A coordenação com a aviação amiga, mediante fraseologia em rede rádio indicando 

o “bingo” do ataque aéreo e o “fogo” da defesa antiaérea permite que seja registrado a hora de 

cada um dos brados, possibilitando inferir qual cumpriu sua missão (bradou primeiro). 

O treinamento efetuado desta maneira representa um ganho operacional para ambos 

envolvidos, entretanto, tem como desvantagem o alto custo da hora de voo, o que torna 

impossível de praticá-lo rotineiramente. 

 

 
Figuras 3.7 – Conjunto de treinamento do Míssil IGLA-S 9K338. 

Fonte: 1o GDAAE - 2014 
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Visando a economia do custo da hora de voo, instruções práticas podem ser realizadas 

com uma fonte de irradiação IR estática para que o atirador repita até a exaustão os 

procedimentos de acionamento da fonte de refrigeração, sensibilização do sistema de 

guiamento e “disparo”. Este modo de treinamento tem a desvantagem de ser realizado contra 

um “alvo” estático o que não é condizente com a realidade que será enfrentada no campo de 

batalha, não suprindo totalmente o ciclo de adestramento. 

 Convém destacar que antes da aquisição do KONUS, esta era a melhor forma 

de realizar a formação e manutenção operacional dos atiradores do sistema IGLA-S da FAB, 

sendo poucos os que tiveram a oportunidade de realizar o disparo real. 

 

3.6 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

Pelo exposto neste capítulo, conclui-se que o míssil antiaéreo portátil 9K338 IGLA-S 

possui inúmeras características que favorecem o seu emprego como sistema de armas de baixa 

altura para a DAAe da FAB. 

Algumas características são o peso, volume e guarnição reduzidos que favorecem o 

transporte por variados meios de infiltração no terreno. Outra característica é a grande 

rusticidade deste armamento que possui reduzida necessidade de manutenção, além de poder 

ser empregado em qualquer clima do território brasileiro, considerando-se as variações 

extremas de temperatura, umidade e densidade do ar nas mais severas condições de uso. 

O míssil IGLA-S possui um eficiente sistema de direção, imune à maioria das medidas 

de guerra eletrônica bem como alcance e velocidade que o tornam tecnologicamente apto a 

atuar contra as modernas ameaças aéreas voando a baixa altura. 

O aparelho de pontaria é composto de alça e maça de mira, além de uma lâmpada de 

sinalização da apreensão do alvo pelo míssil. Para complementar possui, ainda, um 

sinalizador sonoro que tem por objetivo alertar o atirador da apreensão do alvo pela cabeça de 

guiamento do míssil. Consiste, basicamente, de um sonorizador instalado na lateral esquerda 

do mecanismo de lançamento que opera conjuntamente com a lâmpada de sinalização do 

aparelho de pontaria.  

Fazendo-se uma análise do sistema de mísseis IGLA-S face às características das 

diversas regiões do Brasil, observa-se que o sistema de mísseis IGLA-S apresenta alta 
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mobilidade (tática e estratégica), por ser de pequeno porte, e ainda torna-se de difícil 

identificação por reconhecimento aéreo, o que favorece o sigilo da defesa antiaérea. Além 

disso, possui uma reduzida atividade de manutenção, podendo ser mantido em cunhetes até 

sua utilização. 

Percebe-se, também, que os procedimentos para apreensão do alvo e disparo do míssil, 

ainda que simples, demandam da realização dos procedimentos corretamente pelo atirador, 

pois o sucesso do disparo está condicionado à capacidade do atirador em acompanhar o alvo 

até que a cabeça de guiamento seja completamente sensibilizada. Assim, é de suma 

importância que os atiradores mantenham-se constantemente treinados para garantir sua 

operacionalidade e possibilitar o sucesso do engajamento. 

A seguir serão abordados aspectos relativos ao Universal Complex Simulator 9F859 - 

KONUS (que doravante será chamado apenas de KONUS) adquirido pela FAB no ano de 

2010, que permite a simulação em ambiente tático, com emprego de recursos de computação 

gráfica em sala de aula/auditório. 
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4. O SIMULADOR KONUS 

 

Como vimos no capítulo anterior o Sistema de Armas IGLA 9K338 possui uma série 

de vantagens sobre seu antecessor, o IGLA 9K38. Entretanto, para ambos sistemas, um dos 

pontos crucias para o sucesso no seu emprego é o adequado e constante treinamento dos 

militares que o utilizam o que, por conta dos altos custos envolvidos, é impossível de ser 

realizado por meio de disparos reais frequentes. 

Dessa forma, a instrução e a manutenção operacional do atirador na FAB durante 

muito tempo foi efetuada utilizando-se o conjunto de treinamento 9F663 que, apesar de 

possuir boas possibilidades de treinamento, ainda apresentava algumas limitações para 

aproximar a instrução de uma situação real de emprego.  

Utilizando-se como alvo uma fonte IR estática, ou um vetor aéreo real em voo, é 

possível reproduzir os passos para acionamento da fonte de refrigeração, sensibilização do 

sistema de guiamento e “disparo” do míssil utilizando-se o Conjunto de Treinamento 9F663. 

Entretanto, a hora de voo de uma aeronave tem um custo elevado e o disparo contra um alvo 

estático tem uma probabilidade remota de ocorrer numa situação real de Defesa Antiaérea. 

Percebendo a necessidade de melhorar a qualidade da instrução de seus atiradores a 

FAB adquiriu, no ano de 2010, junto com o lote de misseis IGLA-S, o Universal Complex 

Simulator 9F859 (KONUS). 

 

4.1 GENERALIDADES E APRESENTAÇÃO: 

 

O KONUS consiste de um conjunto de equipamentos para a simulação de situações de 

emprego do Sistema IGLA-S e seu Manual de Operação afirma que “foi projetado com o 

intuito de treinar as habilidades de combate necessárias aos atiradores do Sistema Igla 9K338 

e também realizar a prática com a finalidade de manter e aprimorar as habilidades 

adquiridas.” 

Concebido com a capacidade de operar por até 8h contínuas e possibilitando um 

máximo de 40 disparos por hora, é a ferramenta ideal para uso em Centros de Instrução para a 

capacitação de recursos humanos ou em Unidades de Emprego para a manutenção 

operacional de seu efetivo. 
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Cumprindo esta missão o simulador fornece condições para a alcançar os seguintes 

objetivos necessários na formação dos atiradores:  

- Efetuar a localização e identificação de alvos simulados e a estimativa da sua faixa 

de passagem, altura e velocidade;  

- Estimar os limites do envelope de lançamento para o engajamento de alvos em 

aproximação ou em afastamento;  

- Realização correta de todos os procedimentos de aquisição, rastreamento e 

lançamento de mísseis em modos de disparo manual ou automático para  o engajamento de 

alvos em aproximação ou em afastamento; 

- Seleção de vários terrenos / ambientes como fundo de operação, e ainda variadas 

condições de disparo e diferentes níveis de dificuldade do disparo; 

- Repetição múltipla pelo atirador das operações de pré-lançamento e lançamento mais 

difíceis, sob a supervisão do instrutor;  

- Teste e avaliação do desempenho dos “instruendos” durante o treinamento, incluindo 

a análise do último ciclo de treinamento com a possibilidade de exibir na tela sua repetição;  

- Avaliação automática do desempenho dos “alunos” na realização dos disparos;  

- Registo dos resultados do treinamento. 

 

4.2 INFRAESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DO SISTEMA 

 

A infraestrutura necessária para que todos esses objetivos possam ser atingidos não é 

pequena e o recomendado é que a sala onde o KONUS opere tenha as dimensões de 12m x 

12m com uma altura mínima de 4m, pois sua tela foi projetada como o setor de um cone 3D 

com diâmetro de 6m, o que possibilita que a superfície da tela proporcione um angulo 

horizontal de visualização de 192o e um angulo vertical de visualização de 60o.   
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Figura 4.1 – Visão em perspectiva da Sala do KONUS. 

Fonte – Manual 9F859 – Manual do KONUS 

 

Complementando as necessidades de infraestrutura vem a necessidade de controle de 

temperatura, umidade relativa do ar e a não utilização de vapores ácidos, alcalinos ou de 

substancias químicas no interior da sala, o que auxilia na conservação do sistema.  

Entre as necessidades de infraestrutura está, ainda, a recomendação de que as janelas 

da sala possuam cortinas que impeçam a entrada de luminosidade externa pois o cenário é 

obtido pela soma das imagens de quatro projetores.  
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Figura 4.2 – Sala do Simulador KONUS. 

Fonte – Manual 9F859 – Manual do KONUS 

 

 
Figura 4.3 – Simulador KONUS em operação no 1o GDAAE. 

Fonte – 1o GDAAE - 2014 
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Para melhor compreender a forma de operação do KONUS faremos a divisão didática 

deste em três grandes “sistemas” e analisaremos as características de cada um deles, a saber: 

sistema de processamento de dados, sistema audiovisual e sistema de interface (mecanismo de 

combate do simulador). 

a. Sistema de processamento de dados:  

 Consiste de um computador com dois monitores para o instrutor, quatro 

computadores de visualização, idênticos, impressora e a interligação entre estas máquinas por 

meio de uma rede de dados. A estação do instrutor permite a este o controle sobre a operação 

do simulador. É, também, o responsável pela geração e transferência dos sinais para o sistema 

audiovisual e a troca de dados com o sistema de interface. 

Para isso, seu módulo proporciona a interface visual, apresentando em um dos 

monitores do instrutor os menus de comando do sistema durante a preparação e o treino 

propriamente dito. Possibilita, assim, a seleção do cenário e da ameaça compilando os dados 

para a construção da imagem que será processada e projetada e do áudio que será executado 

em sincronia com a imagem.  

A situação tática do treinamento é apresentada no outro monitor, expondo a trajetória 

do alvo, do míssil (se disparado), o envelope de emprego bem como a situação tática do 

sistema de interface e possibilitando o armazenamento destes dados para compor o relatório 

de desempenho, que é arquivado no módulo de armazenamento de dados com as informações 

detalhadas que possibilitam a análise do desempenho do atirador em cada treinamento 

b. Sistema Audiovisual: 

Quatro aparelhos projetores independentes são ligados aos quatro computadores de 

visualização que recebem o sinal gerado para a situação de combate a ser exibida. Neste sinal 

estão as informações de  tipo de terreno, posição solar, posição do atirador sobre uma 

plataforma móvel (se for o caso), alvo, rastro do míssil e explosão quando o alvo é destruído. 

Cada projetor será responsável pela imagem de um setor horizontal de 48o e um setor 

vertical de 60o . Como resultado da soma destas imagens a tela irá apresentar um quadro final 

com uma imagem envolvente em 192o de amplitude horizontal e 60o de amplitude vertical. 

A composição da acústica do cenário é obtida pela execução do áudio em seis caixas 

de som que são posicionadas cercando o atirador. Este posicionamento proporciona a criação 
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do efeito “surround” que é sincronizado com a imagem e reproduz com fidelidade o cenário 

apresentado, o tipo, a posição e a velocidade do alvo que está se apresentando na tela. 

c. Sistema de Interface (mecanismo de combate do simulador): 

O mecanismo de combate do simulador é totalmente idêntico em tamanho, peso, 

localização dos controles e sequência de operação ao Equipamento de Combate do Sistema 

IGLA 9K338. O KONUS permite a ligação de apenas um mecanismo de combate ao sistema 

de processamento de dados e esta ligação é feita por meio de cabos de força e dados. A 

interação entre os sistemas é complementada por uma câmera de TV, localizada no interior do 

tubo, que faz a leitura precisa da imagem projetada na tela para permitir o rastreamento do 

alvo. 

Os sensores presentes no mecanismo de combate do sistema, aliados aos softwares de 

processamento de dados, permitem um grande grau de realismo na operação do simulador 

durante o treinamento. Com base nas informações recebidas sobre as coordenadas do alvo, 

forma de acionamento do mecanismo de combate e a precisão da pontaria do atirador o 

computador processa se as condições necessárias para o disparo foram satisfeitas, permitindo 

ao atirador “disparar” o míssil, emitindo inclusive os sinais sonoro luminoso que indicam que 

o IGLA está pronto para o disparo.  

Uma vez disparado, o simulador calcula a posição atual do míssil, transferindo suas 

coordenadas para a tela calculando e exibindo a destruição do alvo por impacto ou a 

autodestruição do míssil, sendo que os dados do treinamento (acertos e erros) serão 

armazenados ficando disponíveis para uma análise pós ação. 

 

4.3 OPERAÇÃO DO SIMULADOR 

 

Por questões de segurança o treinamento de um atirador no simulador deve ser 

conduzido sob a supervisão de militar que tenha recebido formação na operação do IGLA 

9K338 e do KONUS. Quanto aos instruendos, ao virem operar no simulador, já devem 

possuir conhecimentos sobre as características, os princípios de funcionamento, a preparação 

para o disparo e o disparo do IGLA-S. 

Cada sessão de adestramento normalmente segue ao seguinte roteiro de ações: 

- definição dos objetivos da sessão e do desempenho esperado; 
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- cumprimento da missão de treinamento; 

- análise do resumo da missão; e  

- registro dos resultados do treinamento do atirador 

Dessa forma, o processo de formação do atirador pode seguir uma sequência de 

cumprimento de missões que vão aumentando em grau de complexidade com o avançar das 

instruções, possibilitando o desenvolvimento estável das habilidades que iniciam-se com 

operações básicas e finalizam preparando-o para realizar o disparo sob condições 

desfavoráveis. 

O posicionamento do atirador para iniciar a operação é no centro da base do cone 

circular e a uma distancia de 3m da base do painel horizontal. O instrutor, por sua vez, é 

aconselhado a ficar no prolongamento do eixo de simetria entre o segundo e o terceiro painel. 

Estando ambos posicionados, o instrutor deve informar ao atirador qual o setor de 

aproximação do alvo (direita, esquerda ou central) em cada ciclo de disparo e isto deve-se ao 

fato de que em situação real cada atirador receberá via rádio seu setor de responsabilidade que 

normalmente é fornecido a cada atirador pelo seu COAAe.  

Com a ordem de iniciar o treinamento o computador do instrutor começa os cálculos 

da posição do alvo e do atirador (o KONUS possui, mediante seleção na programação, a 

capacidade de simular que o atirador esteja sobre uma plataforma em movimento) 

transferindo as informações para os computadores de visualização os dados acústicos para o 

sistema sonoro. Os computadores de visualização irão se encarregar de gerar a imagem em 

tempo real que é sincronizada para ser projetada na tela. 

O atirador, ao identificar o alvo, realiza, no mecanismo de combate do sistema, a 

perfuração da fonte de energia e refrigeração o que desencadeia no computador o início dos 

cálculos do tempo das operações realizadas por este (limite do tempo de operação da fonte e 

tempos de acionamento do gatilho em função do modo do disparo a ser realizado). 

 O sistema de vídeo analisa a imagem da câmera de TV do mecanismo de combate do 

sistema para permitir o engajamento do alvo e registar constantemente a habilidade do 

atirador em rastrear e acompanhar o alvo. Estando o alvo engajado e todas as condições de 

pré-lançamento cumpridas (os parâmetros de disparo do míssil) serão emitidos os sinais 

luminoso e sonoro que indicam ao atirador que este pode realizar o disparo. 
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Após o lançamento ser realizado com sucesso o computador do instrutor analisará os 

dados transferindo a trajetória do míssil para os computadores de visualização e processando 

os dados para determinar se o alvo será abatido ou ocorrerá a autodestruição do míssil. 

Se o míssil decolou enquanto o alvo estava dentro do envelope de emprego (cujos 

parâmetros estão armazenados no computador do instrutor) e o atirador não cometeu nenhum 

erro grave de engajamento da aeronave o computador estabelece a destruição do alvo. Caso o 

míssil tenha decolado com o alvo fora do envelope de lançamento ou o atirador tenha 

cometido erros grosseiros  durante as ações do pré-lançamento ou lançamento o resultado será 

autodestruição do míssil sem abater o alvo. 

Uma vez o inimigo abatido ou perdido, o próximo alvo é iniciado automaticamente ou 

manualmente (em função da forma de operação selecionada) e caso seja necessário 

interromper a seção de treinamento o instrutor também pode executar o comando de 

interrupção. 

Concluída a sessão de treinamento todos os erros do atirador e o resultado dos alvos 

abatidos serão apresentados na tela do instrutor que pode optar por imprimi-la e caso o modo 

“teste” tenha sido empregado os dados serão registrados vinculados aos dados do atirador 

designado compondo seu banco de informações pessoal. Caso no início da sessão tenha sido 

selecionado o modo gravação é possível neste momento projetar na tela novamente a sessão 

de treinamento que acabou de ser executada. 

A “nota” do treinamento é gerada automaticamente usando uma “lista de erros” que 

podem vir a ser cometidos pelo atirador em situação de combate. Esta lista é compilada 

levando em conta as características técnicas de emprego do IGLA-S (parâmetros de 

preparação para o disparo e de disparo) e divide os erros em duas categorias: 

a. Erros de primeira categoria: onde estão incluídos todos as falhas que resultam no 

fracasso da missão (míssil não é disparado ou alvo com certeza não será abatido). São 

procedimentos inadmissíveis e conferem ao instruendo o grau de insatisfatório. 

b. Erros de segunda categoria: são aqueles que reduzem a probabilidade do míssil 

impactar o alvo, e para fins de avaliação do atirador reduzem a “nota” do aluno fornecendo a 

este um conceito em função da quantidade de erros executada. 

Empregando o simulador no modo “Teste” os resultados da sessão de treinamento 

serão automaticamente registrados vinculados ao aluno (fornecendo um conceito de cada ciclo 

de treinamento e um conceito global de todos os ciclos de treinamento armazenados para 
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aquele usuário). O conceito de avaliação de desempenho do aluno é feito levando-se em conta 

os seguintes parâmetros: 

- Excelente (5) – se, pelo menos, 90% dos lançamentos foram feitos com grau não 

inferior ao satisfatório e no mínimo 50% destes foram excelentes. 

- Bom (4) – se, pelo menos, 80% dos lançamentos foram feitos com grau não 

inferior ao satisfatório e no mínimo 50% destes foram bons. 

- Satisfatório (3) – se, pelo menos, 70% dos lançamentos foram feitos com grau não 

inferior ao satisfatório. 

 

4.4 VARIÁVEIS DE SIMULAÇÃO 

 

Para desenvolver da melhor maneira possível as habilidades necessárias ao atirador do 

Sistema IGLA S, o KONUS foi desenvolvido como um sistema complexo cujo mecanismo de 

combate tem as características idênticas ao Equipamento de Combate do Sistema do míssil. 

Ainda assim é necessário que o cenário de emprego também seja bem próximo ao real e para 

tanto o sistema de Processamento de Dados tem a capacidade de projetar uma ampla gama de 

cenários, de ameaças aéreas e de perfis de voo destas ameaças. 

Para compor o cenário existem quatro ambientes que podem ser selecionados: Deserto, 

Planície, montanhas (incluindo áreas montanhosas – ravinas) e mar. Complementando o 

ambiente vem a escolha das variantes atmosféricas (presença de nuvens ou dia ensolarado, 

sendo que neste caso existem três posições solares – frontal, traseira e crepúsculo).  

A posição do sol em relação ao atirador determina o angulo em que alvo está 

recebendo a luz solar e a presença ou não de ruídos IR de fundo (crepúsculo) o que tem 

implicações diretas na ação do atirador e no grau de dificuldade para realizar o disparo. 

Existe, ainda, a possibilidade de que o computador simule que o atirador se encontra 

posicionado sobre uma plataforma autopropulsada em movimento, tais como: viaturas leves, 

caminhões, navios e blindados. A “sensação de movimento” é obtida por meio da forma como 

a imagem é projetada na tela aumentando a dificuldade em rastrear e engajar o alvo. 

As possibilidades de alvo também são variadas englobando aeronaves de alta e baixa 

performance sendo que a primeira seleção é a plataforma inimiga que pode ser aeronave 
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turboélice, aeronave a jato (caça – ou caça-bombardeiro), míssil de cruzeiro, helicóptero, alvo 

aéreo ou uma Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARP).  

Aumentado o grau de realismo e a dificuldade dos exercícios é possível selecionar a 

quantidade de aeronaves e algumas variáveis que dizem respeito à atitude desta (as) em voo, 

tais como: velocidade, altitude, trajetória de voo,  realização de manobras evasivas, emprego 

de medidas de proteção eletrônica como flares. 

O grau de realismo de um simulador é o fator fundamental na qualidade do 

treinamento que ele irá proporcionar e no próximo capitulo veremos que os benefícios do 

emprego de simuladores, nas mais variadas profissões, estão justamente calcados neste 

parâmetro. 
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5. O USO DE SIMULADORES 

 

Acabamos de compreender que a grande preocupação dos desenvolvedores do 

KONUS foi aproximá-lo da realidade de emprego do sistema de armas IGLA-S, para que o 

mesmo possa encaixar-se no conceito de “simulador” que, para CARVALHO (2012) é: ”O 

simulador seria uma ferramenta que busca imitar uma situação real, com a finalidade de 

facilitar o treinamento e a aprendizagem”. 

Este critério de elaboração do projeto não foi aleatório, pois existe uma 

fundamentação cientifica que deve ser observada na pesquisa e construção de simuladores 

para as mais variadas aplicações, que relaciona os benefícios que os simuladores podem 

apresentar com o grau de realidade apresentado pelo mesmo. 

Encontram-se registros históricos de que os simuladores tem sido empregados e 

aperfeiçoados desde o início do século XIX, sendo que a evolução dos benefícios trazidos 

pelos mesmos caminha ao lado das evoluções tecnológicas. Assim, o passar dos anos 

possibilitou a ampliação das profissões que são atendidas por esta ferramenta de formação e 

qualificação profissional. 

Neste capítulo veremos os aspectos essenciais no emprego de simuladores no 

desenvolvimento das mais variadas habilidades, compreendendo um pouco de sua história e 

evolução, sendo também, capaz de identificar os fundamentos pedagógicos que alicerçaram 

seu emprego.  

 

5.1 FATOS SOBRE A HISTÓRIA DO EMPREGO DA SIMULAÇÃO: 

 

No início do Século XIX um brasileiro, Santos Dumont, apresentou seu invento 

perante o mundo comprovando a possibilidade do voo de um artefato mais pesado que o ar. 

Sua descoberta marcou o início de uma “nova era” no emprego da terceira dimensão, o ar. 

Uma “era” que viria a se desenvolver muito rapidamente nos anos seguinte de tal forma que 

franceses e ingleses viriam a construir aparelhos para “ensinar a voar” no solo entre os anos 

de 1909 e 1910.  

Ainda em 1910, Sander, um Capitão da Marinha Mercante Inglesa e inventor, chocou-

se com uma linha telefônica quando voava seu primeiro protótipo. Por conta de sua 



49 
experiência desastrosa ele reconheceu a importância de um treino elementar no solo antes de 

um aviador se lançar aos ares. Para tal, construiu um sistema modular que assemelhava-se a 

um avião real e reproduzia todas as sensações às quais o piloto seria exposto, entretanto, seu 

“aparelho de treinamento” não viria a fazer muito sucesso. Os modelos de avião evoluíram em 

diversos países, as possibilidades de emprego desta plataforma tornaram-se maiores e o avião 

passou a ser empregado como ferramenta de guerra ainda na primeira guerra mundial.  

Advinda a paz, o avanço das tecnologias continuou e junto com o desenvolvimento 

das capacidades da máquina de voar. No período entre guerras viria, também, a evolução de 

aparelhos para treinar as habilidades dos pilotos. Ao relatar os fatos sobre a história do 

treinamento de voo no Reino Unido ULLRICH (2013) afirma que: 

“Em 1936, com o início dos treinamentos para voo por instrumentos na RAF vieram 
os primeiros simuladores Link. Desenvolvidos por um americano chamado Edwin A 
Link, ele proporcionava ao piloto, com realidade, uma réplica das condições de voo 
da época. A fuselagem era assentada sobre uma plataforma pneumática que 
convertia os comandos do piloto em movimentos pneumáticos que movimentavam o 
conjunto. Convencida da efetividade deste equipamento que economizava 15h de 
voos de treinamento a RAF comprou centenas destes simuladores por conta do 
crescimento das tensões na Europa.” 

Constata-se, assim, que a Força Aérea Inglesa, nesta ocasião, apresentou estatísticas 

que comprovavam a economia de meios advinda com o emprego de simuladores no 

treinamento de seus pilotos, evidenciando um dos benefícios do uso de simuladores de voo 

que acompanharam as evoluções tecnológicas e permanecessem sendo empregados no 

treinamento de pilotos militares e civis até a atualidade, conforme afirmam CARVALHO, M. 

A. e ROVER, A. (2009): “o simulador de voo, é reconhecido hoje como um recurso 

fundamental no treinamento de pilotos de jatos comerciais”. 

Ainda na Inglaterra em plena II GM, no ano de 1940, seria desenvolvido o PaintBall 

(armas que disparavam “bolas” de tinta) com o objetivo de adestrar as tropas de Infantaria, as 

quais, naquele momento, possuíam um alcance limitado e impreciso, o que resultou no seu 

abandono para fins militares. Convém destacar que o projeto do Paintball foi levado para os 

Estados Unidos que iniciaram seu aprimoramento com o intuito de promover uma utilização 

recreativa para civis que desejassem “brincar de guerra” e essa “brincadeira” viria a ser 

aprimorada com o passar dos anos.  

Os aprimoramentos permitiram ao “brinquedo” ter: sua precisão melhorada, seu 

alcance aumentado e seu formato/ peso aproximado do de uma arma real de maneira que 

conquistou os quarteis e corporações policiais devido ao alto grau de realismo que passou a 

conferir aos exercícios. Em reportagem produzida por RIBEIRO (2008) um Oficial General 
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brasileiro reconhece a qualidade desta ferramenta ao afirmar que: “... com o Paintball, vi uma 

mudança na atitude da tropa, que realmente se preocupava em avançar sem ser atingida, 

diferente de quando treinávamos com o festim...” 

Quase tão antigo quanto o surgimento do PaintBall foi a criação de simuladores para 

melhorar a capacidade de raciocínio de administradores de empresas, uma vez que, de acordo 

com LI&BAILLIE (1993) APUD MOTTA et al (2012) : “... o primeiro simulador utilizado 

com administradores foi desenvolvido pela American Management Association em meados da 

década de 1950...”. Uma prática para a aprendizagem que também é utilizada aqui no Brasil 

conforme encontramos nas palavras de MOTTA e QUINTELLA (2012): 

“Há mais de 50 anos que os jogos de empresas são aplicados para o ensino de 
administração no mundo. No Brasil a adoção desta técnica foi tardia, com as 
primeiras experiências datando da década de 1970, sendo que só ocorreu de forma 
mais ampla a partir do ano 2000, como constatado por Bernard (2006), Arbex et al. 
(2006) e Neves e Lopes (2008). Observa-se que o Brasil está numa curva crescente 
da utilização de jogos nos cursos de graduação em administração e que os atuais 
índices deverão ser rapidamente superados, implicando uma larga adoção em todo o 
país nos próximos anos.” 

Formação de administradores é apenas mais um dos empregos dos simuladores como 

ferramenta pedagógica possibilitado pelas evoluções tecnológicas da sociedade que chega a 

ser utilizado inclusive pela medicina, conforme aponta CARVALHO, J.A. (2012) “O 

simulador começou a ser usado pelo pessoal da defesa militar, aeronáutica e aviação e foi 

ganhando espaço na saúde de uma forma bem flexível”. 

O patamar de evolução tecnológica em que nos encontramos hoje é fruto da mudança 

de pensamento que trouxe-nos para a Sociedade da Informação. Uma forma de nos 

organizarmos centrada no emprego da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

fazendo o melhor uso possível destas inovações tecnológicas que para CARVALHO, J. A. 

(2012) “... as pessoas aproveitam as vantagens das tecnologias em todos os aspectos da sua 

vida: no trabalho, em casa e no lazer.” 

O aproveitamento das TIC em prol do trabalho, mas especificamente, em prol da 

educação é fruto de estudos que comprovam os benefícios dos simuladores na prática 

pedagógica conforme será apresentado a seguir.  
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5.2 FUNDAMENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO EMPREGO DE SIMULADORES: 

 

O ser humano, desde o início de sua vida, está sempre aprendendo alguma coisa 

conforme registra PORTES (2008): “Em todas as experiências que vivemos, desde o nosso 

nascimento, somos bombardeados de estímulos que são percebidos e, consequentemente, 

arquivados em nossa memória. Somos capazes de arquivar uma cena que visualizamos, um 

cheiro que sentimos, uma sensação prazerosa ao toque e inúmeras outras experiências.” 

Percebe-se, desta maneira, que o aprendizado é um processo contínuo que compreende 

um somatório de vivências, dentre as quais encontram-se as atividades de instrução. Estas 

atividades devem sempre ser conduzidas de maneira a transmitir o máximo de conhecimentos 

ao instruendo. Uma das formas de se reter o conhecimento é a memorização, entretanto, nas 

palavras de ARANHA (2006) APUD CARVALHO, M. A e ROVER, A (2012) encontramos 

o conceito de que: “... o aprendizado não é o resultado de memorização, mas acima de tudo a 

habilidade de conectar e manipular informações tornando-as em conhecimento”. 

Educadores buscam constantemente estimular essa habilidade dos alunos de maneira 

que os mesmos consigam receber a informação e transformá-la em conhecimento adquirido. 

Buscando compreender como melhor conduzir suas tarefas como educadores encontramos em 

OKADA et al (2010) o resultado de um destes estudos afirmando que: 

“A teoria de Fitts e Posner demonstra que o aprendizado é um processo interno do 
ser humano, dependente da prática e que tende a ser permanente. Este processo 
ocorre em três estágios - cognitivo, associativo e autônomo - onde, conforme o 
indivíduo avança em seu treinamento, melhor se tornam seus resultados, sua 
consistência, com menor número de erros e aumento da capacidade de identificar e 
corrigir problemas.” 

Isto evidenciou a necessidade de que o profissional de educação além de dominar 

aquilo que irá ensinar deve despertar no indivíduo a vontade de aprender, o que é corroborado 

por VERSIANI e FACHIN (2007) ao afirmarem que: “Os profissionais da educação, através 

de várias metodologias, buscam não só despertar o aprimoramento profissional como 

desencadear o compromisso dos indivíduos com o seu próprio processo de aprender.” 

Mesmo que estejam motivadas para aprender, diferentes pessoas possuem diferentes 

capacidades de assimilação e para algumas tarefas apenas a vontade de aprender do aluno não 

é suficiente para garantir a eficácia da aprendizagem. Atividades de cunho iminentemente 

prático só poderão ser assimiladas mediante a prática, pelo discente, da referida atividade. 

Vislumbra-se claramente este conceito na afirmação de PILETTI 1991, APUD DIAS 1992, 
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APUD PORTES 2008: "Quando lidamos com experiências diretas, a aprendizagem é mais 

eficaz, visto que retemos, aproximadamente, 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% 

do que vemos, 50% do que vemos e executamos, 70% do que ouvimos e logo discutimos e 

90% do que ouvimos e logo realizamos". 

Evidencia-se, assim, a necessidade de sempre buscar a execução para desenvolver as 

habilidades práticas / manuais. Entretanto, algumas atividades possuem um custo elevado na 

sua realização, além de um risco duplo, para a integridade do material e para a integridade 

física do instruendo. Dessa forma, as evoluções tecnológicas apresentaram simuladores como 

poderosas ferramentas no processo ensino-aprendizagem, conforme afirma FERREIRA 

(2010): “Há ocasiões que a melhor maneira de treinar pessoas é o simulador, como 

treinamento de astronautas, pilotos de empresas aéreas, etc.”  

Esta afirmação de FERREIRA (2010) é reforçada pela assertiva de VÁZQUEZ-

MATA et al (2009): “As curvas de aprendizagem baseadas no ensino com simulação são 

melhores do que as curvas baseadas na formação clássica, e isso faz do treinamento usando 

simulação a ferramenta ideal para enfrentar os desafios da educação.” 

Dessa forma, percebe-se que vários estudos foram conduzidos comprovando que o 

emprego de simuladores é eficaz no desenvolvimento das mais variadas habilidades 

psicomotoras, o que conduziu a difusão do emprego desta poderosa ferramenta conforme 

encontramos nos trabalhos de PORTES 2008:  

“De acordo com Depexe et al. (2006), a utilização de jogos e simulações tem se 
difundido como ferramenta de apoio ao ensino na ultima década. Walters, Coalter e 
Rasheed (1997), defendem que os jogos e simulações são considerados ferramentas 
pedagógicas eficientes para o ensino, pois permitem explorar estratégias alternativas 
e suas consequências, em um ambiente seguro e próximo do real.” 

Considerando os argumentos elencados até o momento é perceptível que vários 

pesquisadores da área da educação apresentaram diversas teorias que somam-se e 

fundamentam pedagogicamente o emprego dos simuladores como ferramenta de ensino. 

Ainda que algumas das vantagens na utilização deste meio de apoio ao ensino já possam ter 

sido elencadas entre as justificativas educacionais, vamos analisar que outras vantagens o 

emprego de simuladores pode apresentar.  
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5.3 VANTAGENS DO EMPREGO DE SIMULADORES: 

 

A sociedade moderna está caracterizada pelo grande emprego dos avanços 

tecnológicos, mesmo em tarefas mais simples em nosso dia-a-dia, de tal forma que na 

educação, mais especificamente com o emprego da simulação, não poderia ser diferente, 

como registrado na Revista Verde Oliva (2011) ao apontar três vantagens do emprego dos 

simuladores: 

“A Tecnologia está presente em tudo ao nosso redor, no nosso dia a dia. Para o 
Exército, isso não é diferente. Diversos equipamentos operacionais já possuem uma 
gama de apetrechos e inovações que exigem do militar que irá operá-los uma 
especialização adequada. E, para isso, uma forma rápida e econômica de 
treinamento é adotada, visando até mesmo preservar o material: a Simulação. Esse 
princípio de treinamento, embora amplamente difundido nos tempos atuais, já havia 
sido empregado no passado, como forma de “imitar o meio real” e possibilitar o 
conhecimento de uso do material sem a necessidade de efetivamente empregá-lo nos 
campos de batalha.” 

Rapidez na formação especializada, economicidade de recursos e preservação do 

material real são aqui apontados como os três primeiros benefícios. Destes, a rapidez e a 

redução de custos são, também, evidenciados nas palavras de LOPES et al (2008): “O 

simulador de realidade virtual mostrou ser uma ferramenta de treinamento de grande 

eficiência, permitindo a formação de um operador em menor tempo e com redução de custos”. 

Além destes três benefícios já citados, podemos, nos trabalhos de GOMEZ (2011), 

encontrar a frase: “A utilização dos simuladores permite a apresentação de diversos cenários 

dentro de um ambiente de controle” o que evidencia mais dois benefícios: a realização do 

treinamento em cenários variados e o controle do ambiente do treinamento, que combinadas 

reduzem os riscos de incidentes / acidentes durante a formação. 

Com baixo risco inerente durante o treinamento, o simulador destaca-se como 

ferramenta de ensino por permitir elevar o nível de habilidade dos instruendos conforme é 

afirmado por PLAVETZ (2010) “permite o adestramento para se alcançar um elevado nível 

de proficiência...”. Grau de proficiência este que é potencializado pela possibilidade de 

fornecer um feedback ao aluno quanto ao seu desempenho e uma relação com o desempenho 

esperado para a tarefa. Este fato é enaltecido nas palavras de VÁZQUEZ-MATA ( 2009) 

“este tipo de treinamento está sempre associado a uma sessão de retroalimentação na qual os 

participantes e instrutores analisam a atividade realizada, identificado seus pontos forte e os 

aspectos a melhorar” 
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Percebe-se, dessa forma, outras duas vantagens do emprego de simuladores aqui 

elencadas: o elevado grau de proficiência a ser alcançado e o feedback que será recebido pelo 

aluno, possibilitando ao mesmo a compreensão de seus erros e mudança  

Caso muitos pontos fracos tenham sido identificados encontramos nas palavras de 

VÁZQUEZ-MATA (2009) outro dos benefícios do emprego dos simuladores: “Pode-se 

repetir o treinamento tantas vezes quantas seja necessário para adquirir as habilidades 

treinadas”.   

As características técnicas construtivas dos simuladores de hoje (evoluções 

tecnológicas),  aliadas a essa capacidade de repetir o treinamento habilita não apenas as 

habilidades psicomotoras, como também, a habilidade em pensar para resolver problemas. 

Reforçando esta ideia encontramos as afirmações de GOMEZ (2011) : “processo de 

simulação não só permite novas habilidades e competências, como também anima o 

pensamento critico reflexivo acerca de situações reais.” 

Sintetizando os conceitos apresentados por diversos pesquisadores até o momento 

pode-se afirmar que os principais benefícios do emprego de simuladores são: 

01 – Rapidez / agilidade na transmissão de conhecimento especializado; 

02 – Economia de meios;  

03 – Preservação do material real face o desgaste (quebra) que poderia ocorrer por 

conta de seu emprego frequente; 

04 – Grande eficiência nos resultados obtidos com o seu emprego; 

05 – Permite a diversificação dos cenários que serão apresentados em um ambiente 

controlado; 

06 – Há uma redução dos riscos de incidentes / acidentes durante os treinamentos; 

07 – Apresenta ao aluno um feedback quanto ao seu desempenho, podendo exaltar os 

pontos fortes e citar os pontos fracos que precisam ser corrigidos; 

08 – Proporciona um elevado grau de proficiência ao instruindo; 

09 – Permite a repetição do treinamento até a aquisição das habilidades almejadas no 

nível exigido como parâmetro; 

10 – Estimula o pensamento rápido e crítico do instruendo. 



55 
Dessa maneira, percebemos que diversos estudiosos elencaram, com o passar dos 

anos, uma série de argumentações pedagógicas cientificamente testadas que reconhecem os 

benefícios do emprego de simuladores como ferramenta de aprendizagem nos mais variados 

campos do conhecimento humano. 

A FAB reconhece que simuladores, bem construídos, permitem alcançar as vantagens 

acima apresentadas, e há longa data emprega simuladores no treinamento de seus pilotos. A 

Artilharia Antiaérea da FAB, por sua vez, passou a empregar o KONUS no final de 2010 na 

instrução e manutenção operacional de seu efetivo.  

Nas próximas páginas procuraremos identificar, mediante uma pesquisa de opinião, 

até que ponto nosso instruendo consegue  visualizar as vantagens ao utilizar o KONUS. 
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6. TREINAMENTO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA NA FAB COM O USO DO 

SIMULADOR KONUS. 

 

O capítulo anterior apresentou os argumentos de diversos pesquisadores do meio 

acadêmico, dos mais variados campos do conhecimento humano, que reconhecem que o 

Simulador adequado, quando bem empregado, pode trazer vários benefícios para o 

adestramento das mais variadas habilidades práticas.  

No início desta década, ao adquirir o KONUS, juntamente com o Sistema de armas 

IGLA-S, a FAB esperava desfrutar dessas vantagens no treinamento e na manutenção 

operacional de Atiradores e Comandantes de Unidades de Tiro deste armamento. 

Essa expectativa encontra-se explícita ao público em geral na notícia publicada no site 

da rede interna da FAB, à época em que o simulador foi empregado pela primeira vez, em 

novembro de 2010:  

“Treinar no “KONUS” será uma vantagem para os militares que operem a artilharia 
antiaérea de mísseis IGLA. Estima-se que os treinamentos ficarão mais realísticos, 
possibilitando uma maior habilidade na operação em combate e no uso do sistema 
do míssil, o que permitirá um maior aprestamento do efetivo da 1a Companhia de 
Artilharia Antiaérea (1a CAAAD).” 

Mais de três anos se passaram desde que o sistema entrou em funcionamento e, desde 

então, ele tem sido utilizado na formação de atiradores e comandantes de unidade de tiro. 

Além disso, tem sido empregado em exercícios de manutenção operacional e treinamentos 

para missões específicas, tais como: a preparação das U Tir que foram empregadas para 

realizar a Defesa Antiaérea na Copa das Confederações (2013), o disparo real  realizado em 

maio do corrente ano na Operação Caramuru III e a preparação das U Tir que foram 

empregadas na Defesa Antiaérea no Campeonato Mundial de Futebol (2014). 

Assim, considerou-se oportuno realizar uma coleta de dados para averiguar como o 

usuário (atirador ou comandante  de unidade de tiro do Sistema IGLA-S) percebe os 

benefícios no emprego do simulador KONUS em seu treinamento (formação ou manutenção 

operacional). A análise das informações coletadas nos possibilitará concluir se os benefícios 

apontados pela literatura acadêmica são observados pelo usuário na prática. Permitirá, ainda, 

determinar qual o grau de aquiescência do operador com tais benefícios.  
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6.1 UNIVERSO DA PESQUISA E QUESTIONÁRIO 

 

Delimitando o universo de estudo para esta coleta de dados foram selecionados, 

aleatoriamente, trinta e um militares (Atiradores do Sistema IGLA-S e Comandantes de 

Unidades de Tiro) que participam das missões operacionais com o 1o Grupo de Defesa 

Antiaérea (1o GDAAE). Esta unidade foi selecionada por ser a pioneira da artilharia antiaérea 

da FAB, que tem em seu histórico a participação em diversas missões, entre elas, a realização 

de disparos reais do IGLA 9K38 e do IGLA 9K338 (IGLA-S). Os respondentes são do efetivo 

orgânico do 1o GDAAE, ou membros do efetivo do Batalhão de Infantaria da Aeronáutica 

Especial de Canoas (BINFAE-CO), mas que cumprem missões com o 1o GDAAE por serem 

de seu Quadro de Trabalho Externo.  

A ferramenta utilizada com o intuito de coletar as informações da população acima 

citada foi um questionário fechado, estruturado previamente, contendo quinze perguntas de 

múltipla escolha que permitiram averiguar a percepção do usuário quanto aos benefícios 

trazidos pelo emprego do KONUS. 

A primeira pergunta do questionário elaborado pelo pesquisador visou identificar a 

qualificação operacional do militar, apresentando as seguintes respostas possíveis: 

Comandante de U Tir, Atirador ou Comandante de U Tir e Atirador (ambas qualificações). 

As questões do número dois ao número cinco foram estruturadas com o intuito de 

verificar em que momento o instruendo teve o contato com o simulador (durante sua 

formação ou durante sua manutenção operacional). 

As questões seguintes, do número seis ao número quinze, basicamente elencaram os 

dez principais benefícios apontados por acadêmicos para o uso de simuladores, conforme 

visto no capítulo anterior deste trabalho. Como alternativas para a resposta apresentavam, 

com exceção da questão nove, as seguintes assertivas: “Concordo Totalmente, Concordo 

Parcialmente, Indiferente, Discordo Parcialmente e Discordo Totalmente”. A questão nove 

apresentava como possíveis respostas as alternativas: “grande, médio ou pequeno”. 

Depois de estruturado, o questionário foi enviado eletronicamente aos militares 

previamente selecionados utilizando-se a ferramenta da internet “Google Forms”. Essa forma 

de coleta foi selecionada por possibilitar um retorno mais rápido das informações e por reunir 

os dados coletados em uma planilha do Microsoft Excel, o que agilizou a realização da análise 

dos resultados. 
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6.2 ANÁLISE DOS DADOS: 

 

Após o preenchimento do questionário, a primeira análise realizada verificou que 

dentre os respondentes 52% são Comandantes de Unidade de Tiro, 32% são atiradores do 

Sistema IGLA-S e 16% dos entrevistados possuem ambas qualificações operacionais. 

 
Gráfico 1 – Qualificação operacional dos entrevistados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conhecendo a qualificação, buscou-se averiguar se todos já haviam utilizado o 

KONUS durante sua formação ou manutenção operacional. Para isso, foram apresentadas as 

questões de número dois à questão de número cinco onde constatou-se que apenas 12% dos 

respondentes não tiveram qualquer contato de instrução com o KONUS. Entretanto, mesmo 

sem ter manuseado o KONUS, estes militares responderam as perguntas tendo por base sua 

interação com outros militares que já o utilizaram. 

O primeiro dos benefícios a ser analisado foi levantado ao questionar se o usuário 

considera que o emprego do Simulador KONUS agilizou o treinamento de formação inicial 

dos Atiradores/ Comandantes de Unidade de Tiro do Sistema IGLA-S. As respostas 

apontaram que 77% concordam totalmente, 16% concordam parcialmente e 7% consideraram 

o uso do KONUS um fator indiferente na otimização do tempo da formação do atirador / 

comandante de unidade de tiro. 

 
Gráfico 2 – O emprego do KONUS agilizou o treinamento de formação inicial dos usuários do IGLA-S? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Um outro passo foi perguntar a opinião do militar sobre a economia de meios 

representada pelo uso do KONUS para a formação / manutenção operacional. Verificou-se 

que 55% concordam totalmente que houve uma economia de meios e 26% concordam 

parcialmente. Aqueles que consideram o uso do KONUS como um fator indiferente foram 

13% e 6% não reconhecem que houve esta economia em virtude da utilização do KONUS. 

 
Gráfico 3 – O emprego do KONUS representa economia de meios no treinamento dos usuários do IGLA-S? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A questão seguinte inquiriu se o militar considera que o emprego do KONUS 

possibilitou a preservação do material real, face ao desgaste (quebra) que poderia ocorrer por 

conta de seu emprego frequente. Constatou-se que 65% concordaram totalmente, 23% 

concordaram parcialmente, 3% consideraram indiferente, 6% discordaram parcialmente e 3% 

discordaram totalmente. 

 
Gráfico 4 – O emprego do KONUS possibilita a preservação do material? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A próxima pergunta foi aplicada com o intuito de averiguar qual o grau de eficiência 

que o usuário percebe ser atingido com o emprego do Simulador KONUS. Nesse quesito 

evidenciou-se que 81% dos usuários consideram que grau de eficiência proporcionado pelo 

simulador é grande e 19% o consideraram médio. Nenhum dos respondentes considerou o 

grau de eficiência pequeno. 

 
Gráfico 5 – Qual o grau de eficiência percebido pelo usuário? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Um outro benefício a ser confirmado diz respeito à possibilidade de permitir a 

diversificação dos cenários que são apresentados em treinamento com o uso do KONUS. As 

respostas apontaram que 71% dos entrevistados concordaram totalmente com esta capacidade 

do equipamento e 26% concordaram parcialmente, sendo uma minoria de 3% que discordou.  

 
Gráfico 6 – O emprego do KONUS permite uma diversificação nos cenários de treinamento? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No aspecto segurança das instruções foi questionado se o emprego do KONUS 

possibilita uma redução dos riscos de incidentes / acidentes durante a formação de usuários do 

81%	  

19%	  

Questão	  9	  

Grande	  

Médio	  

Pequeno	  

71%	  

26%	  

3%	  

Questão	  10	  
Concordo	  Totalmente	  

Concordo	  Parcialmente	  

Indiferente	  

Discordo	  Parcialmente	  

Discordo	  Totalmente	  



61 
Sistema IGLA-S. Foi constatado que 65% concordaram totalmente que este benefício é 

observado, 19% concordaram parcialmente, 10% consideraram que o emprego do KONUS 

não influenciou e 6% discordam totalmente. 

 
Gráfico 7 – Houve uma redução dos riscos de acidentes / incidentes durante os treinamentos? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Uma outra pergunta que foi apresentada teve a finalidade de identificar se o KONUS 

fornece um feedback de desempenho que exalta os pontos fortes e cita pontos fracos a serem 

corrigidos no desempenho do usuário. Esse item obteve um resultado positivo expressivo, 

pois 90% dos usuários concordaram totalmente que este feedback é fornecido, enquanto 

apenas 10% concordaram parcialmente. 

 
Gráfico 8 – O emprego do KONUS possibilita feedback? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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ao instruendo. Relatado por 81% que concordaram totalmente com esta assertiva, os outros 

19% concordam parcialmente. 

 
Gráfico 9 – O emprego do KONUS proporciona um elevado grau de proficiência? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Outro parâmetro avaliado foi verificar se o militar considera que o emprego do 

Simulador KONUS na formação / manutenção operacional dos atiradores proporciona a 

repetição do treinamento até a aquisição das habilidades almejadas no nível exigido como 

parâmetro. Foi obtida a confirmação desse benefício com 74% concordando totalmente e 26% 

concordando parcialmente. 

 
Gráfico 10 – O emprego do KONUS proporciona a repetição até alcançar os índices previstos? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O último questionamento visou verificar se o usuário considera que o emprego do 

Simulador KONUS na sua formação/ manutenção operacional estimula o pensamento rápido, 

facilitando a tomada de decisão em situação real. Constatou-se que 74% concordaram 

totalmente, 23% concordaram parcialmente e apenas 3% julgaram indiferente. 
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Gráfico 11 – O emprego do KONUS estimula o pensamento rápido para decisões em situações reais? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Analisando as informações acima apresentadas ficou evidenciado que os usuários 

percebem, na sua prática diária, todos os benefícios evidenciados neste trabalho, pela teoria 

do uso de simuladores. Tal fato é comprovado pelo grau de concordância (concordo e 

concordo totalmente), que pode ser considerado como extremamente satisfatório, uma vez 

que, em todos os quesitos analisados ficou acima de 81%.  

Diante dos aspectos apresentados, podemos concluir que o uso do Simulador KONUS 

como facilitador no processo de adestramento e manutenção operacional dos usuários do 

Sistema IGLA-S possibilitou uma melhoria na capacidade operacional da Artilharia Antiaérea 

da Força Aérea Brasileira. Melhoria esta que foi evidenciada no campo empírico, por meio 

dos benefícios apontados na literatura acadêmica e, também, no campo prático, considerando-

se a percepção do usuário apontada nesta pesquisa de campo.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Atualmente não consegue-se imaginar o combate moderno sem considerar os riscos da 

ameaça aérea inimiga às nossas tropas e, para se contrapor a esse risco, é importante um 

Sistema de Defesa Aeroespacial bem equipado e adestrado. Um dos elos operacionais na 

execução desta defesa é a Artilharia Antiaérea que na FAB é executada pelos Grupos de 

Defesa Antiaérea.  

Para fazer frente à essas ameaças e estar em condições de cumprir a sua missão 

constitucional de defender a Pátria, as Forças Armadas de nosso País tem, ao longo dos anos, 

procurado acompanhar as evoluções tecnológicas com a aquisição de modernos equipamentos 

e simuladores, tais como o KONUS. 

O presente trabalho de conclusão de curso teve por finalidade principal verificar quais 

os foram benefícios trazidos para a Artilharia Antiaérea da Força Aérea Brasileira com o 

emprego do simulador KONUS no adestramento de seus atiradores do sistema IGLA-S. Para 

se atingir este objetivo foi realizado um estudo bibliográfico que seguiu a metodologia da 

leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, realizando sua revisão integrativa. 

Procurou-se apresentar a história da Artilharia Antiaérea na FAB, evidenciando 

inicialmente elementos dos primórdios do surgimento desta atividade operacional. Mostrou-se 

que as grandes guerras mundiais contribuíram para o seu desenvolvimento, mas também, 

constatando que sua maior evolução só ocorreria de fato após estas. 

No Brasil, esta necessidade foi vislumbrada juntamente com a criação do Ministério 

da Aeronáutica, em 1941, entretanto, seu emprego pela FAB ficaria incipiente até os anos 90, 

quando os primeiros militares buscaram esta especialização em nosso Exército. Nos últimos 

vinte anos podemos afirmar que esta atividade evoluiu de forma responsável e vertiginosa o 

que fez com que ganhasse grande importância e reconhecimento dentro e fora da FAB. 

No capítulo seguinte procurou-se abordar as possibilidades e limitações do Sistema de 

Armas utilizado pela FAB, o IGLA-S. Este míssil destina-se a engajar alvos visíveis em rota 

de aproximação ou de afastamento em ambiente de guerra eletrônica e interferências naturais 

de fundo, podendo engajar os seguintes alvos: aeronaves de asa fixa de alta e baixa 

performance, helicópteros, Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARP) e mísseis de 

cruzeiro.  
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Com um alcance horizontal de 6.000m e vertical de 3.500m ele funciona usando o 

princípio de atração passiva a raios infravermelhos seguindo de forma autônoma o vetor até o 

impacto (atire e esqueça - Fire and Forget). Para reduzir a possibilidade do alvo evadir-se 

protegido por flares possui contramedidas eletrônicas. Tem uma maior capacidade de 

fragmentação e uma espoleta de impacto por proximidade o que o torna-o muito mais 

eficiente  que seu antecessor, o IGLA 9K38, contra alvos de pequenas dimensões. Entre suas 

principais limitações podemos citar a necessidade de visualizar o alvo para poder efetuar o 

disparo e a dificuldade de engajar alvos com pouca irradiação térmica.  

Para a realização do disparo há a necessidade de que o atirador cumpra uma série de 

procedimentos de forma ágil e precisa. Esta agilidade e precisão só podem ser obtidas 

mediante instruções e constante adestramento deste militar, o que não é possível fazer 

utilizando-se o disparo real por conta do elevado custo de cada unidade. 

Visando suprir essa necessidade de adestramento foi adquirido o simulador KONUS 

que foi projetado para instruir as habilidades de combate necessárias ao atirador e, também, 

possibilitar a prática frequente para manter e aprimorar o desempenho operacional. Sua 

imagem é reproduzida numa tela de setor cônico com seis metros de raio o que permite um 

angulo horizontal de visualização de 192o e um angulo vertical de 60o onde quatro projetores 

exibem suas imagens. 

O atirador deve, nesta imagem dinâmica, localizar e identificar os alvos simulados, 

estimando sua faixa de passagem, altura e velocidade para realizar os procedimentos de 

aquisição, rastreamento e lançamento de mísseis em modos de disparo manual ou automático 

para o engajamento de alvos em aproximação ou em afastamento. Os sensores presentes no 

mecanismo de combate do sistema, aliados aos softwares de processamento de dados e 

projeção de imagens, permitem um grande grau de realismo na operação do simulador durante 

o treinamento.  

Uma vez disparado, o simulador calcula a posição atual do míssil, transferindo suas 

coordenadas para a tela, calculando e exibindo a destruição do alvo por impacto ou a 

autodestruição do míssil, sendo que os dados do treinamento (acertos e erros) serão 

armazenados ficando disponíveis para uma análise pós ação. 

O grau de realismo de um simulador é o fator fundamental na qualidade do 

treinamento que ele irá proporcionar e quinto capitulo evidenciou que os benefícios do 
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emprego de simuladores, nas mais variadas profissões, estão justamente calcados neste 

parâmetro.  

Diversos acadêmicos elencaram uma série de argumentações pedagógicas 

cientificamente testadas que reconhecem os principais benefícios do emprego de simuladores 

como ferramenta de aprendizagem nos mais variados campos do conhecimento humano. 

Sintetizando os conceitos apresentados por estes pesquisadores pode-se listar os dez principais 

benefícios do emprego de simuladores que serviram para estruturar um questionário que foi 

aplicado em militares que cumpre funções operacionais no 1o GDAAE. 

Os benefícios abaixo relacionados foram adaptados ao formato de questão e postos à 

prova pela opinião do usuário do sistema IGLA-S: 

01 – Rapidez / agilidade na transmissão de conhecimento especializado; 

02 – Economia de meios;  

03 – Preservação do material real face o desgaste (quebra) que poderia ocorrer por 

conta de seu emprego frequente; 

04 – Grande eficiência nos resultados obtidos com o seu emprego; 

05 – Permite a diversificação dos cenários que serão apresentados em um ambiente 

controlado; 

06 – Há uma redução dos riscos de incidentes / acidentes durante os treinamentos; 

07 – Apresenta ao aluno um feedback quanto ao seu desempenho, podendo exaltar os 

pontos fortes e citar os pontos fracos que precisam ser corrigidos; 

08 – Proporciona um elevado grau de proficiência ao instruindo; 

09 – Permite a repetição do treinamento até a aquisição das habilidades almejadas no 

nível exigido como parâmetro; e 

10 – Estimula o pensamento rápido e crítico do instruendo. 

O objetivo desta coleta de dados foi averiguar como o usuário (atirador ou comandante  

de unidade de tiro do Sistema IGLA-S) percebe estes benefícios no emprego do simulador 

KONUS em seu treinamento (formação ou manutenção operacional).  

A análise das informações coletadas apresentou que, no universo de respondentes, 

52% são Comandantes de Unidade de Tiro, 32% são atiradores do Sistema IGLA-S e 16% 
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dos entrevistados possuem ambas qualificações operacionais e apenas 12% do total não havia 

tido nenhum contato com o KONUS. 

As respostas comprovaram que os usuários percebem, na sua prática diária, todos os 

benefícios evidenciados neste trabalho, pela teoria do uso de simuladores. Tal fato foi visível 

pelo grau de concordância (concordo e concordo totalmente), que pode ser considerado como 

extremamente satisfatório, uma vez que, em todos os quesitos analisados ficou acima de 81%. 

Em última análise, podemos concluir que o emprego do Simulador KONUS é um 

facilitador no processo de adestramento e manutenção operacional dos usuários do Sistema 

IGLA-S permitindo uma melhoria na capacidade operacional da Artilharia Antiaérea da Força 

Aérea Brasileira.  
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ANEXO A – MODELO DE QUESTIONÁRIO 

 

O presente questionário faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso para o Curso de 

Especialização de Oficiais em Artilharia de Costa e Antiaérea e tem por finalidade servir 

como subsídio para analisar os reais benefícios advindos do emprego do Simulador KONUS 

na formação e manutenção operacional de Atiradores do Sistema IGLA-S e de Comandantes 

de Unidade de Tiro do Sistema IGLA-S. 

 

1- Qual é a sua qualificação operacional na utilização do Sistema de Armas IGLA-S? 

a) Comandante de Unidade de Tiro do Sistema IGLA-S 

b) Atirador do Sistema IGLA-S 

c) Comandante de Unidade de Tiro do Sistema IGLA-S e Atirador do Sistema IGLA-S 

 

2 - Você recebeu instruções no Simulador KONUS durante seu Estágio de 

Comandante de Unidade de Tiro do Sistema IGLA-S? 

a) Sim 

b) Não 

 

3 - Você recebeu instruções no Simulador KONUS durante sua manutenção 

operacional como Comandante de Unidade de Tiro do Sistema IGLA-S? 

a) Sim 

b) Não 

 

4 - Você recebeu instruções no Simulador KONUS durante seu Curso de Atirador do 

Sistema IGLA-S? 

a) Sim 

b) Não 
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5 - Você recebeu instruções no Simulador KONUS durante sua manutenção 

operacional como Atirador do Sistema IGLA-S? 

a) Sim 

b) Não 

 

6 – Você considera que o emprego do Simulador KONUS agilizou o treinamento de 

formação inicial dos Atiradores do Sistema IGLA-S / Comandantes de Unidade de Tiro do 

Sistema IGLA-S? 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Indiferente 

Concordo parcialmente 

Concordo totalmente 

 

7 - Você considera que o emprego do Simulador KONUS representou uma economia 

de meios para a formação/ manutenção operacional dos atiradores / comandantes de Unidade 

de Tiro? 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Indiferente 

Concordo parcialmente 

Concordo totalmente 

 

8 - Você considera que o emprego do KONUS na formação/ manutenção operacional 

dos atiradores / comandantes de Unidade de Tiro 3 possibilitou a preservação do material real 

face o desgaste (quebra) que poderia ocorrer por conta de seu emprego frequente? 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 
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Indiferente 

Concordo parcialmente 

Concordo totalmente 

 

9 - Qual o grau de eficiência que você considera que é atingido com o emprego do 

Simulador KONUS na formação/ manutenção operacional dos atiradores / comandantes de 

Unidade de Tiro? 

Pequeno 

Médio 

Grande  

 

10 - O emprego do Simulador KONUS na formação/ manutenção operacional dos 

atiradores / comandantes de Unidade de Tiro permite a diversificação dos cenários que são 

apresentados?  

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Indiferente 

Concordo parcialmente 

Concordo totalmente 

 

11- Você considera que o emprego do Simulador KONUS na formação/ manutenção 

operacional dos atiradores / comandantes de Unidade de Tiro possibilitou uma redução dos 

riscos de incidentes / acidentes durante os treinamentos? 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Indiferente 

Concordo parcialmente 

Concordo totalmente 
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12 - O emprego do Simulador KONUS na formação/ manutenção operacional dos 

atiradores / comandantes de Unidade de Tiro possibilita ao aluno um feedback quanto ao seu 

desempenho, podendo exaltar os pontos fortes e citar os pontos fracos que precisam ser 

corrigidos? 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Indiferente 

Concordo parcialmente 

Concordo totalmente 

 

13 - Você considera que o emprego do Simulador KONUS na formação / manutenção 

operacional dos atiradores / comandantes de Unidade de Tiro proporciona um elevado grau de 

proficiência ao instruendo? 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Indiferente 

Concordo parcialmente 

Concordo totalmente 

 

14 - Você considera que o emprego do Simulador KONUS na formação/ manutenção 

operacional dos atiradores / comandantes de Unidade de Tiro permite a repetição do 

treinamento até a aquisição das habilidades almejadas no nível exigido como parâmetro? 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Indiferente 

Concordo parcialmente 

Concordo totalmente 
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15 - Você considera que o emprego do Simulador KONUS na formação/ manutenção 

operacional dos atiradores / comandantes de Unidade de Tiro estimula o pensamento rápido 

facilitando a tomada de decisão em situação real?  

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Indiferente 

Concordo parcialmente 

Concordo totalmente 

 


