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RESUMO 
A utilização de simuladores virtuais de tiro de armas portáteis é uma das soluções 
de baixo custo para a evolução do adestramento da tropa, no que tange o 
desenvolvimento das técnicas de tiro. Este estudo teve por objetivo a comparação 
de dois tipos de produto: o Simulador de Tiro de Armas Leves (STAL), 
desenvolvido pelo Exército Brasileiro (EB) e uma alternativa "commercial off the 
shelf" (COTS), com ênfase na evolução das técnicas de tiro. O estudo comparativo 
foi desenvolvido na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), Estado do Rio 
de Janeiro, Brasil, através de pesquisa bibliográfica e principalmente por pesquisa 
de campo, utilizando como ferramentas a realização de entrevistas e questionários 
com público especializado no assunto. Os resultados indicaram que ambos os tipos 
de produtos cumprem a contento os objetivos técnicos a que se propõem, 
desenvolvendo sobremaneira as capacidades de técnicas de tiro de seus usuários, 
levando-se em consideração também que há espaço dentro da Força para o 
emprego de ambos os produtos, cada qual para seu universo específico.   
 
Palavras-chave: simulador virtual de tiro. "cots". STAL. técnicas de tiro. 
 
ABSTRACT 

The use of virtual handgun simulators is one of the low cost solutions for the 
evolution of troop training in the development of shooting techniques. The aim of 
this study was to compare two types of product: the Light Weapon Shooting 
Simulator (STAL), developed by Brazilian Army (EB) and a "commercial off the 
shelf" (COTS) alternative, with emphasis on the evolution of shooting techniques. 
The comparative study was developed at the School of Improvement of Officers 
(EsAO), State of Rio de Janeiro, Brazil, through bibliographical research and mainly 
by field research, using as tools the realization of interviews and questionnaires with 
specialized public in the subject. The results have indicated that both types of 
products satisfy the technical objectives they are aiming for, greatly enhancing the 
shooting capabilities of their users, taking into account also that there is room within 
the Force for the employment of both products, each for their specific universe. 

 
Keywords: virtual shooting simulator. "cots". STAL. shooting techniques. 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

A necessidade de uma melhor qualificação dos recursos humanos, aliada às 

evoluções e inovações tecnológicas cada vez mais sofisticadas, propiciou a 

utilização da simulação para o treinamento militar, o que trouxe para as Forças 

Armadas (FFAA) de diversos países, dentre outros benefícios, considerável 

contenção e redução de custos no adestramento de suas tropas. 

A intensificação do emprego de simulação militar é uma tendência mundial, 

devido à relação custo-benefício, ou seja, os usuários da simulação alcançam um 

nível de desempenho satisfatório com tempo e custo menores do que os treinados 

pelos métodos tradicionais (DEFESANET). 

Obviamente que o estado da arte, quando falam de simulação militar, vem do 

que é praticado e desenvolvido atualmente pelas FFAA das principais potências 

mundiais. Nestes países, ocorre o desenvolvimento tecnológico de suas próprias 

indústrias que atendem suas necessidades de simulação e se destinam orçamento 

elevado para a aquisição e manutenção destes materiais de ponta, com 

capilaridade e integração de seu sistema de simulação militar por grande parte de 

suas unidades militares. Cabe ressaltar que o Exército Brasileiro (EB) vem 

buscando atingir esta realidade.   

Os simuladores virtuais de tiro de armas portáteis fazem parte do rol destes 

produtos que vem ao encontro do que se espera das novas capacidades 

desenvolvidas para o adestramento das tropas. Produtos cada vez mais baratos e 

com múltiplas possibilidades, qualificando o profissional de uma forma mais 

eficiente o combatente moderno.  

Neste contexto, cabe um estudo pormenorizado sobre qual seria o tipo de 

produto que melhor se qualificaria nos parâmetros de Transfomação do Exército, 

como previsto em nosso novo Manual de Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-

10.202), p. 6-12, que baseia a organização de suas estruturas com as 

características de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade (FAMES). 

Soma-se a isso que o EB passou a adotar também a geração de forças por 

meio do Planejamento Baseado em Capacidades (PBC), onde a referida 

capacidade deva estar alinhada a um conjunto de sete fatores: doutrina, 

organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura 

(DOAMEPI).     



Portanto, à luz do que é previsto no Manual de Doutrina Militar Terrestre, 

buscou-se através deste trabalho apresentar ao leitor um estudo comparativo entre 

o simulador virtual de tiro de armas portáteis desenvolvido pelo Exército Brasileiro e 

uma alternativa "commercial off the shelf" (COTS), com ênfase no desenvolvimento 

das técnicas de tiro.   

 

1.1 PROBLEMA  

Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer contribuições 

úteis ao EB, calcado na metodologia científica, faz-se necessária a definição do 

problema para o qual foi buscada uma das possíveis soluções. Desta forma, será 

apresentado, a seguir, como se chegou à definição deste problema. 

Desde a década de 90, o EB vem buscando definir qual o melhor produto de 

Simulação Virtual de Tiro de Armas Portáteis a ser adquirido dentre as opções de 

mercado, a fim de alinhar o seu modo de adestramento em técnicas de tiro aos 

praticados pelos exércitos mais modernos da atualidade, como por exemplo o 

americano e alemão. 

Este processo iniciou-se em 1995 com a aquisição de produto importado, da 

empresa americana Fire Arms Training Systems Inc. (FATS) ao preço de US$ 

250.000,00, instalado na Seção de Tiro da Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN), com qualidade e desempenho elevados, quando comparado aos produtos 

similares da época, mas também com alto custo de aquisição e manutenção 

(MOLZ, 2010, p. 29). 

Posteriormente, quase duas décadas mais tarde, o Exército mudou a sua 

estratégia e voltou seus olhares para o mercado interno, iniciando o 

desenvolvimento de seu próprio Simulador de Tiro de Armas Portáteis (STAL), no 

Centro Tecnológico do Exército (CTEx), em 2010, buscando de forma inovadora, 

certa autonomia num mercado dominado por uma indústria poderosa, baseada nas 

principais potências mundiais. 

 

 

 

 



 

FIGURA 1 - Simulador de Tiro de Armas Leves (STAL) 
Fonte: Disponível em: <http://www.ctex.eb.br/projetos-em-andamento/87-simulador-
de-tiro-de-armas-leves#galeria-de-imagens/> Acesso em: 19 nov. 2016. 
 

Já em 2013, adquiriu o Sistema de Treinamento em Armas Portáteis (STAP) 

junto à Empresa Brasileira de Treinamento e Simulação (EBTS), inicialmente 

instalado no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB), mas depois 

transferido para o 20° Batalhão de Infantaria Blindado (20° BIB), que trazia consigo 

como principais vantagens o custo menor que os praticados pelo mercado 

internacional, tecnologia 100% nacional e facilidade de apoio em manutenção, mas 

que em contrapartida não possuía as mesmas qualificações técnicas que os 

produtos líderes de mercado (DEFESANET). 

Porém, com a série de crises econômicas que atingiram o Brasil na última 

década, o que trás sempre como consequência o contingenciamento dos recursos 

destinados à Defesa, trouxe também consigo o prejuízo na continuidade destes 

projetos, como pode ser observado nos dias atuais, com os simuladores do 20° BIB 

parados, aguardando manutenção, bem como uma série de atrasos no 

desenvolvimento do STAL pelo CTEx, em cerca de 7 anos de projeto. 

Já em outro contexto, foi desenvolvido no início de 2017, pela Força Aérea 

Brasileira (FAB), o Simulador de Baixo Custo para Armas Portáteis (SBCAP), 

utilizando um simulador "COTS", composto de um software de código aberto, um 

computador, uma webcam, um projetor de multimídia e uma réplica da Pistola 

Taurus PT-92 (Airsoft), com peso aproximado e ergonomia compatível.   

 

 



 

FIGURA 2 - Simulador de Baixo Custo para Armas Portáteis (SBCAP) 
Fonte: Disponível em: <http://fab.mil.br/noticias/mostra/29359/> Acesso em: 29 

maio 2017. 

Portanto, o problema que objetivou-se elucidar com este trabalho foi o 

seguinte: os produtos "COTS" existentes no mercado, como o SBCAP, poderiam 

ser comparados ao produto desenvolvido pelo EB (STAL), quando analisado o 

desenvolvimento das técnicas de tiro por seus usuários? 

 

1.2 OBJETIVOS  

O presente estudo buscou integrar os conceitos básicos e a informação 

científica relevante e atualizada, a fim de gerar um estudo comparativo relevante 

entre o STAL e um produto "COTS", como o SBCAP da FAB, com ênfase no 

desenvolvimento das técnicas de tiro. 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o 

objetivo geral, levantou-se objetivos específicos que irão conduzir na consecução 

do objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

        a. Apresentar as capacidades do simulador de tiro desenvolvido pelo EB 

(STAL), com ênfase no desenvolvimento das técnicas de tiro. 

       b. Apresentar as capacidades dos simuladores "commercial off the 

shelf', como o SBCAP da FAB, com ênfase no desenvolvimento das técnicas de 

tiro. 

 c. Concluir com um estudo comparativo entre os produtos, apresentando 

estes resultados aos orgãos gestores do Sistema de Simulação do Exército, com a 

finalidade de assessoramento e desenvolvimento da pesquisa na área. 



1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

A justificativa para a execução desta pesquisa se baseou na importância que o 

Exército deve dar ao desenvolvimento de suas capacidades de adestrar suas 

tropas de forma cada vez mais eficiente, com menor custo possível, e alinhado aos 

exércitos mais modernos e que já ultrapassaram esta fase de transformação pela 

qual o EB está passando. 

Atrelado a isto, quando analisado o processo de desenvolvimento da 

Simulação Virtual de Tiro de Armas Portáteis pelo EB nos últimos 20 anos, 

observou-se que os projetos adquiridos até o presente momento não tem atendido 

ao desenvolvimento das capacidades descritas no Manual de Doutrina Militar 

Terrestre, principalmente por serem pouco flexíveis, pouco sustentáveis e por 

vezes dispendiosas, com praticamente nenhum deles sendo empregado 

sistematicamente, o que claramente poderia ser considerado como insucesso 

(MOLZ, 2010, p. 29). 

O desenvolvimento das técnicas de tiro por parte dos militares, de maneira 

geral, também é uma justificativa fundamental desta pesquisa. Seja pelo custo 

elevado das munições, da ausência de estandes de tiro em algumas guarnições, 

ou por diversos outros motivos, o que se tem hoje é um Exército que atira muito 

pouco, muitas vezes atirando apenas para a realização do Teste de Aptidão de Tiro 

(TAT), que é anual.  

Não há dúvidas de que o EB ainda tem um caminho muito longo a percorrer 

quando falam sobre o desenvolvimento de seu sistema de Simulação Virtual de 

Tiro de Armas Portáteis, pois deve-se passar por questionamentos referentes 

inicialmente a qual tipo de produto desenvolver ou adquirir, como seriam 

distribuídos em nossas Organizações Militares (OM), se apenas em escolas de 

formação e centros de instrução, ou atendendo a um número maior de OM, como 

Unidades Operacionais, a fim de finalmente aplicar o emprego sistemático destas 

ferramentas que verdadeiramente existem para isto, e não para uso demonstrativo 

e intermitente. 

Mas para que isso ocorra, obviamente o EB deverá fazer uma escolha: deve-

se trabalhar com produtos com grande capacidade técnica, porém com custo 

financeiro elevado e com pouca capilaridade dentre as OM, ou deve-se abdicar de 

parte da qualidade do produto, buscando desta forma atingir maior flexibilidade, 

elasticidade e sustentabilidade, atingindo o estado final desejado que é adestrar a 

tropa em questões tão fundamentais a um soldado, como são as capacidades de 



se realizar um bom tiro?         

Portanto, a principal contribuição que se buscou através deste trabalho foi o de 

apresentar ao Comando de Operações Terrestre (COTER), que é o orgão 

responsável por gerenciar o SSEB (BRASIL, 2015, p. 1-2), um estudo comparativo 

entre o STAL, desenvolvido pelo EB, e o SBCAP da FAB, com ênfase nas técnicas 

de tiro, para verificar se estão indo pelo caminho certo com o STAL, ou se a 

possibilidade "COTS", como é o SBCAP da FAB, também poderia atender ao que 

se deseja alcançar com o STAL, de uma forma mais eficiente e menos 

dispendiosa. 

 

 

2. METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, entrevistas com especialistas, questionários, argumentação e discussão 

de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois o tema selecionado não possui uma 

população relativamente grande que domine com propriedade o assunto. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista o pouco conhecimento disponível, tanto escrito quanto prático, acerca do 

tema, o que exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas 

exploratórias e seguida de questionário para uma amostra com vivência 

profissional relevante sobre o assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciado o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, a 

fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma 

revisão de literatura no período de jan/1995 até set/2017. Essa delimitação baseou-

se no período de implementação dos simuladores virtuais de tiro de armas portáteis 

no EB.  

O limite anterior foi determinado almejando incluir as análises sobre os 

primeiros projetos desenvolvidos pelo EB, pela exploração de literatura sobre estas 

experiências e suas lições apreendidas. 



Foram utilizadas as palavras-chave simulação, simulador virtual, STAL, SBCAP, 

"commercial off the shelf", técnicas de tiro, juntamente com seus correlatos em 

inglês, na base de dados, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de 

monografias da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português e inglês. O 

sistema de busca foi complementado pela coleta manual de relatório sobre o 

desempenho do STAL, feito pelo CAADEx em 2017, bem como de manuais de 

campanha do EB referentes ao tema, em período de publicação diverso do 

utilizado nos artigos. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à simulação virtual, 

técnicas de tiro, STAL, SBCAP e "commercial off the shelf"; 

- Estudos e matérias jornalísticas que apresentam os produtos comparados 

neste estudo; e 

- Estudos qualitativos sobre as características de cada um deles. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos cujo foco central fosse simuladores virtuais de tiro de armas portáteis 

de alto valor de aquisição e manutenção. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento 

da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: entrevista 

exploratória e questionário. 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

ALEX ALEXANDRE DE MESQUITA – Cel 
EB 

Experiência como Chefe da 
Seção de Simulação do DECEx 

FÁBIO LOURENÇO MARQUES – Maj EB 
Experiência como Chefe da 

Seção de Simulação do CAADEx 

WALLACE MERGULHÃO DE ALMEIDA 
BARTHOLOMEU – 2° Sgt FAB 

Experiência como 
Desenvolvedor do Projeto SBCAP 

da FAB 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 



2.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais e sargentos 

de carreira das Forças Armadas (FFAA) que possuem experiência no 

desenvolvimento e/ou utilização de simuladores virtuais de tiro de armas portáteis. 

O estudo foi limitado aos desenvolvedores, gerentes de projetos, atletas de tiro, ou 

até mesmo usuários dos diversos simuladores virtuais empregados nas FFAA. 

 A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita à 

militares que são atualmente ou foram instrutores de tiro nas escolas de formação 

e centros de instrução, de militares voltados diretamente à prática de tiro e à 

militares que estão gerenciando os projetos relacionados ao tema nas mais 

diversas OM.   

Dessa forma, a população a ser estudada é bem reduzida, e foi estimada em 30 

militares. A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, 

buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de 

confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra 

dimensionada como ideal (nideal) foi de 27. 

Buscou-se a participação tanto por oficiais, quanto praças, abarcando militares 

desde oficiais superiores à 2° sargentos, pois a intenção era a de verificar opiniões 

desde as opiniões daqueles que trabalharam em projetos pioneiros da década de 

1990, até os dias atuais. Dessa feita, foram distribuídos questionários para 38 

militares do EB e 2 militares da FAB, com experiência no tema proposto. O efetivo 

acima foi obtido considerando 150% da amostra ideal prevista (nideal=27), 

utilizando-se como N o valor de 30 militares. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira a 

não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (e-mail ou WhatsApp) para 40 militares que atendiam os 

requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 27 respostas foram 

obtidas (100% de nideal e 67,5% dos questionários enviados), não havendo 

necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto. 

A partir do nideal (27), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=27) foi 

adequado ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da 

amostra, no entanto não inviabiliza, tampouco reduz a relevância desta pesquisa, 



haja vista a especialização da amostra. 

Foi realizado um pré–teste com 5 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar 

a amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no 

instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros 

que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de 

forma idêntica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas realizadas neste estudo comparativo entre o produto 

desenvolvido pelo EB (STAL) e uma alternativa "cots", com ênfase no 

desenvolvimento das técnicas de tiro, foram pautadas no levantamento dos fatores 

previstos no novo Manual de Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-10.202), para que 

realmente fosse apresentado um produto alinhado com os interesses da Força.     

Desta feita, clarificou-se que os questionamentos a serem realizados, tanto 

nas entrevistas, quanto no questionário, trariam à pesquisa, por menor que fosse a 

amostragem ou o número de especialistas entrevistados, respostas práticas e 

sugestivas às autoridades competentes que poderão encontrar nelas 

fundamentação técnica, opções de escolha e experiências vividas por alguns dos 

maiores especialistas de nossas FFAA. 

Organizou-se então, tanto as entrevistas, como o questionário, os 

questionamentos da seguinte forma: identificação e qualificação, conhecimento 

sobre os produtos comparados, opiniões relativas ao desenvolvimento das técnicas 

de tiro através do emprego dos simuladores, opiniões relativas a finalidade, 

distribuição e até produção dos simuladores de armas portáteis no EB e, por fim, 

um espaço para a opinião da amostra e entrevistados sobre o tema.    

Assim sendo, no total a amostra contemplou 27 indivíduos, todos eles com 

experiência com simuladores de tiro de armas portáteis. Ademais, no que tange ao 

posto/graduação dos integrantes da amostra, depreende-se que participaram: um 

coronel, três tenentes-coronéis, quatro majores, dezenove capitães e um 2º 

sargento. O gráfico a seguir apresenta o percentual obtido: 



 

GRÁFICO 1 - Levantamento da amostragem por posto / graduação 

Fonte: O autor 

A experiência com o uso de simuladores virtuais de tiro de armas portáteis 

para a grande maioria da amostra é a de usuário frequente / atleta de tiro (17), que 

possuem em sua rotina a utilização deste produto, seguido por usuários não 

frequentes (10), por gerentes de projetos de simuladores de OM (7) e por 

desenvolvedores de produto de simulação (3), como pode ser verificado no gráfico 

abaixo: 

 
GRÁFICO 2 – experiência da amostra com o uso de simuladores virtuais de tiro de 

armas portáteis 

Fonte: O autor 

Ainda na fase de qualificação da amostra, fora observado que grande parte 

do universo possuía entre 1 a 5 anos de utilização direta com simuladores de tiro 

(10). O grupo formado por militares que possuíam mais de 5 anos (9) também foi 

muito importante para a valorização da amostra. Ainda com menos de 1 ano de 

utilização, atingiu-se um número de 8 militares, e inicialmente 1 respondente 

afirmou nunca ter utilizado diretamente, porém no espaço dado para respostas 

livres, o mesmo retificou esta informação.  
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GRÁFICO 3 – Tempo de utilização direta de simuladores virtuais de tiro de armas 

portáteis 

Fonte: O autor 

Finalizando o processo qualificatório da amostragem, buscou-se traçar um 

mapa de onde a amostra fez uso dos simuladores, ao longo de sua carreira. Como 

era de se supor, até porque 96,3 % da amostra era formada por oficiais de carreira 

do EB, e também por atletas de tiro do EB que se concentram na AMAN para 

treinamentos de equipe, com 23, este estabelecimento foi disparado o local com 

maior número de citações, seguido por OM do corpo de tropa, com 5 citações, o 

CAADEx com 4 citações, outros centros de instrução com 3 citações e, fechando 

com apenas uma citação, o CI Bld. Observem abaixo os resultados obtidos: 

 

GRÁFICO 4 – OM onde o militar utilizou o simulador virtual de tiro de armas 

portáteis   

Fonte: O autor 

A partir destes resultados, observa-se um elevado nível da amostragem. Dá-

se sequência aos questionamentos, começando pelo STAL. Sobre o nível de 

conhecimento a respeito deste produto, concluiu-se que a maioria dos 

respondentes desconhece o STAL, como podemos observar no Gráfico 5: 
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GRÁFICO 5 – Porcentagem da amostragem conhecedora do STAL   

Fonte: O autor 

 Neste item, foi aberto um espaço para opiniões sobre o produto, no qual 

destacaram os seguintes comentários:  

a) "Tem boa precisão, mas não possui alguns recursos essenciais para 

treinamento de técnicas tiro, como o recuo do armamento"; 

b) "Produto básico, que precisa ser aperfeiçoado e ter seu custo reduzido. 

Mas é uma tentativa de criar um produto nacional capaz de suprir a necessidade do 

EB em termos de simulador de tiro de armas portáteis"; e 

c) "É excelente na precisão, mas carece de acertos no funcionamento dos 

conjuntos móveis". 

Em resumo, as opiniões positivas e negativas a respeito do STAL foram 

equilibradas, bem diferente da opinião do Maj Marques, Chefe da Divisão de 

Simulação do CAADEx, militar no EB responsável pelo teste inicial do STAL, 

quando questionado sobre o produto: "É um simulador que cumpre parcialmente os 

requisitos de um simulador de tiro para o Exército Brasileiro. Possui grandes 

deficiências, como a instabilidade do software, peso da réplica do armamento 

diferente do real, impossibilidade de realização de todos os procedimentos 

realizados no armamento real(troca de carregador, carregamento e etc), não possui 

recuo, réplica muito frágil (material plástico de pouca durabilidade e componentes 

pouco resistentes)". 

Já no item seguinte, quando a abordagem é a respeito dos produtos "cots", 

os resultados obtidos enriqueceram a pesquisa de forma substancial. Números 

relativamente baixos foram obtidos quando questionado sobre o conhecimento 

sobre a existência dos produtos "cots" inicialmente citados, como pode ser 

identificado no gráfico abaixo: 



 

GRÁFICO 6 – Porcentagem da amostragem conhecedora das alternativas "cots"   

Fonte: O autor 

 

Como fora feito no item anterior, também fora aberto espaço para manifestar 

opiniões sobre os produtos, e foi exatamente aqui que vieram novas informações 

enriquecedoras. Inicialmente, ressalta-se a citação dentre as respostas de diversas 

opiniões a respeito dos diversos modelos de simuladores virtuais de tiro 

empregados na Força, seja de maneira institucional, como por exemplo o EBTS, no 

20° BIB, ou o FATS na AMAN, seja de maneira particular, com o próprio militar 

adquirindo seu simulador de tiro, que é o caso do SCATT, que surpreendeu pelas 

diversas opiniões positivas a respeito do produto. 

Das respostas obtidas neste item, destacaram-se as seguintes:  

a) "Os simuladores de baixo custo podem ter grande aplicação na 

preparação preliminar para o tiro de militares que possuem experiência baixa ou 

mediana com o armamento. Ele servirá principalmente para massificar os 

fundamentos básicos de tiro e fazer com que o militar, quando for para o estande 

de tiro, preocupe-se apenas em adaptar o seu treinamento no armamento real, 

diminuindo assim a necessidade de repetição de séries e proporcionando uma 

economia em cartuchos e vida útil dos armamentos";  

b) "Scatt, simulador muito bom para treinamento de atletas de tiro, que 

poderia ser utilizado na instrução básica de tiro para soldados e/ou para 

recuperação em tiro de militares com dificuldade em algum fundamento"; e  

c) "Acredito que cada uma das opções apresentam (sic) pros e contras e una 

relação custo benefício. Muitas vezes o baixo custo proporciona uma simulação 

mais fraca (sic), porem ainda capaz de proporcionar um nível de  
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condicionamento, um nível de treinamento. A definição de uma opção deve partir 

das premissas e necessidades estipuladas pelo Exército. Se vai querer um 

simulador que substitua o tiro isso exigirá uma simulação mais refinada. Se for para 

desenvolver alguns fundamentos do tiro um simulador mais simples eh (sic) capaz 

de atender". 

Corroborando com o que foi citado acima, a opinião dada em entrevista pelo 

2° Sgt Esp Eletrônica Almeida, desenvolvedor do SBCAP, a respeito do 

desenvolvimento de seu projeto: "O SBCAP ... projetado e desenvolvido pela minha 

equipe, em um período de trabalho indireto de 1 mês, onde analisamos os 

softwares disponíveis, o equipamento disponibilizado (1 pistola de airsoft simulacro 

da PT92, da Taurus) e os demais equipamentos eletrônicos necessários. 

Pensamos em desenvolver nosso próprio software, porém como não sabíamos 

ainda se o projeto nos traria o retorno imaginado, resolvemos utilizar o shootoff 

como software inicial, o que nos atendeu muito bem. O maior gasto foi com a 

pistola de airsoft, que custou em torno de R$ 400. Os componentes eletrônicos 

para adaptá-la não chegaram ao custo de R$ 20 no total, sendo: 1 resistor, 1 

capacitor, 1 botão micro-switch e 1 led emissor laser de 5 mw. Além disso, 

utilizamos também equipamentos já disponíveis na unidade, que foram: 1 

notebook, 1 projetor e 1 webcam". 

Os próximos itens tratam da percepção da amostra da efetividade dos 

simuladores de tiro em relação ao desenvolvimentos dos fundamentos de tiro, nos 

quais foram observados resultados majoritariamente positivos em todos os 

fundamentos de tiro, o que pode ser observado através dos seguintes gráficos: 

 

GRÁFICO 7 – Fundamento pontaria   

Fonte: O autor 



 

GRÁFICO 8 – Fundamento posição de tiro   

Fonte: O autor 

 

GRÁFICO 9 – Fundamento conduta com o armamento   

Fonte: O autor 

 

GRÁFICO 10 – Fundamento acionamento do gatilho   

Fonte: O autor 

Na sequência dos trabalhos, os itens relativos às opiniões sobre a finalidade, 

distribuição e produção dos simuladores de armas portáteis no EB alcançaram 

resultados bem interessantes. 

Começando com o item que comparava duas situações, num quadro onde o 

respondente deveria escolher entre qualidade e quantidade dos simuladores, onde 

por um lado ele teria pouco simuladores, porém com qualidade superior, e por 



outro lado, muitos simuladores, porém de menor qualidade, fora obtido o seguinte 

resultado: 

 

GRÁFICO 11 – Comparação entre quantidade x qualidade de simuladores   

Fonte: O autor 

O item seguinte, trouxe o questionamento se o respondente consideraria 

interessante a ideia de que o EB desenvolva/adquira simuladores mais qualificados 

em OM estratégicas, como são as escolas de formação e centros de instrução e já 

no corpo de tropa, serem empregados simuladores menos qualificados. A resposta 

mais uma vez foi favorável ao maior número de simuladores (maior capilaridade do 

sistema), como o representado pelo Gráfico 12: 

 

GRÁFICO 12 – Opinião da amostra se o EB deveria adquirir simuladores mais 

qualificados para escolas e centros de instrução e menos qualificados 

para as OM de corpo de tropa  

Fonte: O autor 

Concluindo esta fase, o questionamento agora é a respeito da origem dos 

produtos, se consideravam com que nível de importância que fossem 

desenvolvidos / adquiridos em mercado nacional, ao invés de estrangeiro. 

Concluiu-se que a maioria da amostra é favorável ao desenvolvimento dos 



produtos nacionais, claramente identificado no gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 13 – Opinião da amostra sobre qual o nível de importância que o 

respondente dá para se  desenvolver / adquirir simuladores em 

mercado nacional, ao invés de estrangeiro. 

Fonte: O autor 

Com relação a estas questões de cunho mais estratégico, relacionadas ao 

desenvolvimento do sistema de simulação como um todo, a opinião de peso é a do 

especialista do DECEx entrevistado, Cel Alex, Chefe da Seção de Simulação. Em 

sua entrevista, o Cel ressalta a complexidade dessas perguntas e chama a atenção 

para o conceito denominado Necessidade de Treinamento, que, segundo ele, 

determinará quantos, onde e que tipo de simulador deverá ser adquirido e para 

quem seria distribuído. Cita o papel do FAC, como simulador de baixa fidelidade, 

que é comum em praticamente todas as OM e que possui seu lugar no processo de 

instrução.  

Ressalta ainda a importância de se estabelecer parâmetros mínimos de 

treinamentos desejáveis, bem como apresenta uma solução de se distribuir estes 

produtos para locais que pudessem apoiar a capacitação específica de militares, os 

quais estão frequentemente em operação, como é o caso da Guarnição do Rio de 

Janeiro e do Comando de Operações Especiais (COpEsp).  

O especialista ainda concorda com a ideia de se priorizar a qualidade dos 

simuladores em OM específicas, como escolas e centros de instrução e de 

quantidade para as OM de corpo de tropa. 

Por fim, no item que deixava o espaço aberto às opiniões, destacaram-se as 

seguintes: 

a) "O presente estudo se torna extremamente relevante tendo em vista que, 

atualmente, prioriza-se a aquisição de simuladores de alta qualidade. No entanto, 



os corpos de tropa carecem de simuladores simples e de fácil manutenção. Os 

simuladores mais sofisticados podem ser empregados nas escolas de formação 

(AMAN e ESA) e nos Centros de Instrução"; 

b) "A experiência da Força Aérea com o SBCAP mostrou que é possível 

desenvolver simuladores próprios e de baixíssimo custo que, além de servirem 

para um treinamento inicial da tropa, servem também para mostrar para as 

autoridades a necessidade e os benefícios de um investimento futuro em um 

equipamento mais robusto e de maior qualidade"; e  

c) "Vivenciando a baixa disponibilidade de munição de pistola e fuzil, nas 

OM em que servi, para o adestramento, vejo como imprescindível a utilização de 

simuladores de tiro em todas as OM operacionais do exército para aumento da 

prontidão dessas unidades e melhora na letalidade seletiva, tão importante nos 

conflitos em ambiente urbano que temos vivenciado".        

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as análises e discussão dos resultados, a presente pesquisa permitiu 

concluir que: 

Com relação ao STAL, o conhecimento acerca da existência do produto pelo 

próprios especialistas e usuários da Força ainda é relativamente baixo, o que indica 

que o produto necessita de uma maior publicidade para o público interno. Suas 

qualificações também foram alvo de críticas, com relação principalmente a 

funcionalidade do aparelho, mas que não comprometem o seu emprego e nem o 

desenvolvimento das técnicas de tiro. Destaca-se o fato de que a maioria da 

amostra compreende que um aparelho como o STAL, com mais recursos que um 

"cots", deveria ser empregado em escolas e centros de formação. 

Ao analisar os produtos "cots", percebe-se que o desconhecimento da 

existência destes produtos também é grande, porém que existem militares que, 

muitas vezes por interesse próprio, adquirem estes produtos e que entendem como 

viável e interessante a inclusão deles nos diversos treinamentos previstos nos 

quartéis. Um dos produtos que se destacaram foi o SCATT, além da interessante 

experiência da FAB no desenvolvimento do seu SBCAP, ambos com custos 

baixíssimos e que, assim como o STAL, trazem grande evolução das técnicas de 

tiro por seus usuários. 



Alinhado a todas essas questões, ressalta-se ainda a importância do 

fomento do desenvolvimento e/ou aquisição de produtos nacionais, obtendo 

através disso, desenvolvimento da industria nacional, barateamento do sistema 

como um todo e favorecendo a capilarização do sistema de simulação militar por 

todo o EB.  

Existe inclusive a possibilidade da verificação de produtos já existentes no 

mercado de baixo e baixíssimo custo, como opções para avaliação quanto a 

pertinência de sua utilização, sendo produtos que podem referenciar os Requisitos 

Operacionais Básicos (ROB) para uma futura aquisição ou desenvolvimento deste 

simuladores para o EB, com produtos como o simIR - FT da Empresa 

Simunológica, ou como o Simulador 360VIRTU, da empresa homônima, com custo 

de aquisição de R$ 1500,00, exemplificado na figura abaixo: 

 
 
FIGURA 3 - Simulador de Tiro 360VIRTU 
Fonte: Disponível em: < http://360virtu.com/simulador-de-tiro-tela/> Acesso em: 16 
set. 2017. 

O intuito de se desenvolverem projetos como estes visam atingir o estado 

final desejado, que é se aproximar do que já é feito nos principais exércitos do 

mundo, sempre observando a nossa realidade, no que se refere principalmente aos 

custos, sustentabilidade e capilaridade do sistema de simulação militar.   

Conclui-se, portanto, que é inegável a necessidade de se desenvolver 

ambos os projetos, não as definindo como concorrentes uma da outra, mas sim 

ferramentas complementares num sistema de capacidades que ainda tem muito a 

se desenvolver.          
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QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Inf Vítor Seiki Nogueira, cujo tema é: Simuladores Virtuais de 

Tiro de Armas Portáteis: estudo comparativo entre o produto desenvolvido 

pelo Exército Brasileiro e uma alternativa "commercial off the shelf" (COTS), 

com ênfase em técnicas de tiro. Pretende-se, através da compilação dos dados 

coletados, apresentar resultados aos orgãos gestores do Sistema de Simulação do 

Exército (SSEB), com a finalidade de assessoramento e desenvolvimento da 

pesquisa na área. 

A fim de obter a opinião de nosso público interno a respeito do tema, o 

senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas 

deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente 

possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos que nos conduzirão à evolução de uma 

ferramenta para a transformação pela qual o Exército tem passado, que é do 

desenvolvimento do Sistema de Simulação do Exército. Será muito importante, 

ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a 

respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Vítor Seiki Nogueira (Capitão de Infantaria – AMAN 2006) 

Celular: (61) 99858-3888 

E-mail: vitorseiki@gmail.com 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual seu posto/graduação atual? _________________ 

2. Qual a sua experiência com o uso de simuladores virtuais de tiro de armas 
portáteis (marque pelo menos uma opção)? 

(   ) Desenvolvedor de produto de simulação 

(   ) Gerente de projeto de simuladores em OM  

(   ) Atleta de Tiro / Usuário frequente 

(   ) Usuário não frequente 

(   ) Nenhuma                                                

(   ) Outra: _________________________________ 

3. Por quanto tempo o senhor utilizou diretamente simuladores de tiro? 

(   ) Menos de 1 (um) ano 

(   ) Entre 1 (um) e 5 (cinco) anos 



(   ) Mais de 5 (cinco) anos 

(   ) Nunca utilizei 

 
4. Ao longo de sua carreira, assinale os momentos nos quais o senhor fez uso 

de simuladores virtuais de tiro: 

(   ) Escola de Formação (EsSA e AMAN) 

(   ) Centros de Instrução 

(   ) OM do corpo de tropa 

(   ) Outros:________________________ 

 
 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

 

5. O senhor conhece o Simulador de Tiro de Armas Leves (STAL), projeto 
desenvolvido pelo CTEx? Se sim, qual a sua opinião sobre o produto?  

(   ) Sim     

(   ) Não 

Opinião:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. O senhor conhece alguma das opções "commercial off the shelf" (produto 
fora da prateleira, ou numa tradução nossa, de fácil aquisição no mercado, de 
baixo custo) abaixo relacionadas? Se sim, qual a sua opinião sobre o(s) 
produto(s)?  (marque um "x" nas alternativas que porventura conheça) 

(   ) Simulador de Baixo Custo de Armas Portáteis (SBCAP), da FAB  

(   ) Laser Ammo (Simulacro de munição com laser para treinamento e simulação 
de tiro em seco)  

(   ) ShootOFF (composto de um software de código aberto, um computador, 
uma webcam, um projetor de multimídia e um armamento Airsoft) 

(   ) LaserSniper BV (similar a composição do ShootOFF) 

(   ) Dvorak Instruments (similar a composição do ShootOFF, com ação de 
funcionamento do armamento sendo reproduzida por gás comprimido) 

(   ) Outros:_______________________________________________________ 

Opinião:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



ASPECTOS PRÁTICOS 

7. O senhor considera um simulador virtual de tiro de armas portáteis uma 
ferramenta eficaz para o desenvolvimento de técnicas de tiro? 

(     ) Sim  

(     ) Não 

8. No atual contexto do EB, a capilaridade dos simuladores virtuais de tiro de 
armas portáteis é muito pequena, resumindo-se basicamente o seu emprego às 
escolas de formação e alguns centros de instrução. Numa situação hipotética onde 
o senhor deveria escolher entre quantidade x qualidade dos simuladores, o senhor 
preferiria contar um baixo número de simuladores de tiro, porém com alta qualidade 
e muitos recursos, ou o senhor optaria por adquirir um maior número de 
simuladores afim de aumentar seu emprego sistemático, em detrimento da 
qualidade do produto? 

(   ) Poucos simuladores, porém com mais capacidades técnicas  

(   ) Muitos simuladores, porém com menos capacidades técnicas 

 

 

9. Dentro da experiência do senhor, o senhor acha interessante a ideia de que o 
EB desenvolva/adquira simuladores mais qualificados em OM estratégicas, como 
são as escolas de formação e centros de instrução e já no corpo de tropa, serem 
empregados simuladores menos qualificados?    

(     ) Sim  

(     ) Não 

 

10. O senhor vê com que importância que estes produtos sejam 
desenvolvidos/adquiridos em mercado nacional, ao invés de produtos 
estrangeiros? 

(     ) Extremamente importante 

(     ) Importante 

(     ) Indiferente 

(     ) Dá preferência ao mercado estrangeiro 

(     ) Outro:__________________________________________________ 

 

FECHAMENTO 

 

12. O Sr gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 
estudo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 



ANEXO A 

 

SOLUÇÃO PRÁTICA 

A solução prática deste artigo científico consiste em apresentar aos 

orgãos gestores do Sistema de Simulação do Exército Brasileiro, dados para o 

desenvolvimento dos Requisitos Operacionais Básicos (ROB), que visam 

facilitar a implementação de algumas das ideias apresentadas ao longo deste 

trabalho. A idéia e propor um direcionamento dentro das possibilidades de 

produtos existentes no mercado, sem adentrar muito em quesitos técnicos, 

mas sim no que seria mais relevante ao se tomar a decisão de qual simulador 

de baixo ou baixíssimo custo a Força deveria escolher ou até mesmo 

desenvolver. 

A primeira sugestão apresentada para estudo é o SBCAP, da FAB. 

Projetado e desenvolvido por equipe própria da FAB, em um período de 

trabalho indireto de 1 mês, onde foram analisamos os softwares disponíveis no 

mercado, o equipamento disponibilizado (1 pistola de airsoft simulacro da 

PT92, da Taurus) e os demais equipamentos eletrônicos necessários. 

Utilizaram o shootoff como software inicial, que atendeu muito bem as 

expectativas. Com relação a custos, o maior foi com a pistola de airsoft, que 

custou em torno de R$ 400,00. Os componentes eletrônicos para adaptação 

não chegaram ao custo de R$ 20,00 no total, sendo: 1 resistor, 1 capacitor, 1 

botão micro-switch e 1 led emissor laser de 5 mw. Utilizaram também 

equipamentos já disponíveis na unidade, que foram: 1 notebook, 1 projetor e 1 

webcam, comuns em praticamente todas as OM. 

 

FIGURA 1 - Simulador de Baixo Custo para Armas Portáteis (SBCAP) 
Fonte: Disponível em: <http://fab.mil.br/noticias/mostra/29359/> Acesso em: 29 maio 2017. 



Como segunda sugestão, o SCATT BASIC, da Scatt Company. Ele é o 

modelo mais novo e menos dispendioso entre todos os sistemas de 

treinamento SCATT. Este é o modelo projetado para ser uma ótima ferramenta 

de treinamento para jovens, iniciantes e atiradores de nível médio. É capaz de 

trabalhar em ambiente interno e externo, a distâncias de 2,5 a 50 metros e 

apoia o treinamento de tiro simulado e real. Outra característica destacada 

deste modelo em comparação com outros sistemas SCATT é a falta de um 

alvo eletrônico, o que significa que pode-se treinar simplesmente usando um 

alvo em papel ou uma instalação de destino padrão. É o produto de preferência 

dos principais atletas de tiro do EB, justificando para estes o seu custo mais 

elevado pela qualidade do produto. O kit de treinamento contém um sensor 

ótico, um kit para montagem do sensor, um adaptador para utilização no sol, 

um cabo ótico do sensor de 3 metros, o software da SCATT, além de possuir 

uma série de outros equipamentos que podem ser adquiridos separadamente. 

Com relação ao custo, em pesquisa na internet, fora encontrado o valor em 

torno de €$ 660,00, ou aproximadamente R$ 2.475,00.     

 

FIGURA 2 - Simulador SCATT Basic 
Fonte: Disponível em: < http://www.scatt.com/training-systems/75/scatt-basic/> Acesso em: 15 

set 2017. 

A terceira opção é o simIR - FT, da Simunológica. Dentre as 

possibilidades, destacam-se o controle da lista de usuários e a gravação das 

sessões de treinamento. Necessita de um computador conectado a um projetor 

multimídia e a uma distância mínima de 3 metros e máxima de 5 metros, 



contando do atirador até a tela de projeção. Seu kit é composto por 1 câmera, 1 

tripé, 1 dispositivo de calibração, 1 software e 1 laser insert. O custo é de R$ 

6500,00, na versão de entrada. 

 

FIGURA 3 - Simulador simIR - FT 
Fonte: Disponível em: <http://www.simulogica.com.br/lista-de-preos> Acesso em: 15 set 2017. 

Por fim, o simulador 360VIRTU, da Empresa 360VIRTU. Este é um 

simulador que pode ser utilizado com qualquer tipo de projetor. O kit do 

simulador vem com uma ponteira laser (adaptável a qualquer arma nos calibres 

.22 a .50), um sensor que capta a posição do tiro, software TARGET, driver e 

mini tripé. As vantagens apresentadas no site da empresa são o melhor custo 

dentre os oferecidos no mercado, que é de R$1500,00, a portabilidade e de ser 

customizável, uma vez que os treinamentos são desenvolvidos pela própria 

empresa, utilizando as mais modernas ferramentas para criação de ambientes 

virtuais. Assim sendo, podem criar qualquer tipo de treinamento que os 

usuários precisarem. 

 

FIGURA 4 - Simulador 360VIRTU 
Fonte: Disponível em: <http://360virtu.com/simulador-de-tiro-tela/> Acesso em: 15 set 2017. 

http://www.simulogica.com.br/lista-de-preos
http://360virtu.com/simulador-de-tiro-tela/

