
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

CAP CAV BRUNO LION GOMES HECK

SIMULADORES VIRTUAIS DE TIRO:
GUIA DE UTILIZAÇÃO NA INSTRUÇÃO BÁSICA DE FUZIL DO EXÉRCITO

BRASILEIRO

Rio de Janeiro
2017



ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

CAP CAV BRUNO LION GOMES HECK

SIMULADORES VIRTUAIS DE TIRO:
GUIA DE UTILIZAÇÃO NA INSTRUÇÃO BÁSICA DE FUZIL DO EXÉRCITO

BRASILEIRO

Rio de Janeiro
2017

Trabalho  acadêmico  apresentado  à
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais,
como  requisito  para  a  especialização
em Ciências Militares com ênfase em
Gestão Organizacional. 



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx         -        DESMil

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS
(EsAO/1919)

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

FOLHA DE APROVAÇÃO

Autor: Cap Cav BRUNO LION GOMES HECK

Título:  SIMULADORES  VIRTUAIS  DE  TIRO:  GUIA  DE  UTILIZAÇÃO  NA
INSTRUÇÃO BÁSICA DE FUZIL DO EXÉRCITO BRASILEIRO

Trabalho  Acadêmico,  apresentado  à
Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais,
como requisito parcial para a obtenção da
especialização em Ciências Militares, com
ênfase  em  Gestão  Operacional,  pós-
graduação universitária lato sensu.

APROVADO EM _________/_________/__________ CONCEITO: __________

BANCA EXAMINADORA

Membro Menção Atribuída

_________________________________________
LUCIANO LARRI CHAMORRA QUEVEDO - TC

Cmt Curso e Presidente da Comissão

_________________________________________
MATHEUS PACHECO DO NASCIMENTO - Cap

1º Membro

_________________________________
JULIANO BRANDÃO PALÁCIO - Maj

2º Membro e Orientador

_________________________________________
BRUNO LION GOMES HECK – Cap

Aluno



SIMULADORES VIRTUAIS DE TIRO:
GUIA DE UTILIZAÇÃO NA INSTRUÇÃO BÁSICA DE FUZIL DO EXÉRCITO

BRASILEIRO
Bruno Lion Gomes Heck*

Juliano Brandão Palácio**

RESUMO
A utilização de simuladores virtuais de tiro tem grande relevância por sua capacidade de reduzir
custos,  proporcionar  elevada  segurança  e  melhorar  a  eficiência  da  instrução.  Alinhado  com  a
transformação  do  Exército  Brasileiro  para  a  Era  do  Conhecimento,  o  presente  estudo  tem  por
escopo determinar um guia de utilização de simuladores de tiro na instrução básica de fuzil, através
da identificação de exercícios para aprendizado das técnicas de tiro de fuzil utilizando simuladores
virtuais que sejam compatíveis com a estrutura atual da instrução de tiro na Instituição. Para tanto,
foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o modo de utilização de simuladores virtuais na instrução
de tiro de outros países, e foi submetido um questionário a instrutores com experiência na utilização
desse  equipamento  em território  nacional.  Foram selecionados  para  responder  ao  questionário
militares do Exército Brasileiro com ao menos um ano de utilização direta de simuladores virtuais de
tiro, o que incluiu um medalhista olímpico, um campeão mundial de tiro esportivo, um ex-instrutor-
chefe  da Seção  de  Tiro  da  AMAN e diversos  ex-instrutores  do  estágio  de  Caçador  Militar.  Os
resultados demonstraram que há uma lacuna de conhecimentos em língua portuguesa acerca da
utilização de simuladores virtuais na instrução básica de tiro de fuzil, a qual deve ser preenchida
com documentação oficial a fim de padronizar procedimentos e orientar os instrutores para obterem
o máximo rendimento dessa ferramenta. Além disso, foi possível observar quais exercícios de tiro
podem ser implementados de maneira eficaz com o uso dos simuladores virtuais, quais se adaptam
melhor na estrutura de ensino das técnicas de tiro de fuzil no Exército Brasileiro e em que fase do
processo de instrução eles devem ser conduzidos. Por fim, o presente trabalho apresentou uma
proposta de um novo capítulo para o manual C 23-1: Tiro das Armas Portáteis 1ª Parte – Fuzil com
o título: Instrução em Simulador Virtual de Tiro. 

Palavras-chave: Simulação Virtual. Tiro de Fuzil. Fundamentos de Tiro. Ensino de Tiro.

ABSTRACT
The use of virtual shooting simulators has great relevance for its ability to reduce costs, provide high
safety  and improve  learning  efficiency.  Aligned  with  the  Brazilian  Army’s  transformation  into  the
Knowledge Age, the present paper aims to determine a guide for shooting simulators’ utilization in
basic rifle classes, through the identification of exercises for rifle shooting techniques learning which
are compatible with the current structure of the Institution’s shooting instruction. In order to do so, a
bibliographic research was carried out on how virtual simulators are used in shooting classes outside
Brazil, and a questionnaire was submitted to Brazilian instructors with experience in the use of this
equipment. Were selected to respond to the questionnaire Brazilian Army’s personnel with at least
one year of direct use of virtual shooting simulators, what included an Olympic medalist, a world
champion of sport shooting, a former chief of Brazilian Army Military Academy Shooting Section and
several former instructors of the Brazilian military sniper course. The results gathered showed there
is a lack of knowledge in Portuguese language about how to use the virtual simulators during basic
rifle  shooting  classes,  which  must  be  filled  with  official  documentation  in  order  to  standardize
procedures and guide instructors to obtain the maximum performance of this tool. In addition, it was
possible to observe which shooting exercises can be effectively implemented with the use of virtual
simulators, which can be better adapted into the Brazilian Army’s teaching structure of rifle shooting
techniques and in what phase of the learning process can it be conducted. Finally, the present paper
presented a proposal for a new chapter for the field manual  C 23-1: Tiro das Armas Portáteis 1ª
Parte – Fuzil  with the title: Instruction in Virtual Shooting Simulator.              

Keywords: Virtual Simulation. Rifle Shooting. Shooting Fundamentals. Shooting Teaching.
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1 INTRODUÇÃO

O contexto histórico, político e social mundial atual impõe novos e diversos

desafios  às  Forças  Armadas  de  todos  os  países.  As  mudanças  geopolíticas

contemporâneas  vêm  alterando  a  dinâmica  de  poder  no  globo,  provocando

incertezas  e  instabilidades  que  levam  ao  aparecimento  de  conflitos  locais  e

regionais. Concomitantemente, as características das ameaças também mudaram,

gerando novas complexidades para a preparação e o emprego da Força Terrestre.

Para  fazer  frente  às  novas  exigências,  o  Exército  Brasileiro  (EB)  prega  a

transformação  para  a  Era  do  Conhecimento,  evoluindo  a  doutrina,  agregando

tecnologia e buscando treinar e motivar seu pessoal a fim de contribuir eficiente,

eficaz e efetivamente para a defesa da Pátria. (BRASIL, 2014)

Tendo em vista a necessidade de formar cada vez melhor seus recursos

humanos diante das características do combate moderno, aliado à necessidade de

se  adaptar  às  restrições  orçamentárias,  a  Diretriz  do  Comandante  do  Exército

2011-2014 defende que o Exército invista em simuladores de tiro, entendendo-os

como meios seguros, flexíveis e de baixo custo para a elevação da capacidade

técnica e tática dos efetivos (BRASIL, 2011b). Isso é apoiado por White, Carson e

Wilbourn, que afirmam que os “simuladores oferecem um ambiente seguro para o

aprendizado  e  podem  sustentar  a  prática  a  custos  reduzidos,  especialmente

quando equipamentos dispendiosos estão envolvidos” (1991, p.2, tradução nossa). 

Ao  encontro  dessa  ideia,  exércitos  de  vários  países,  tais  como  Estados

Unidos (RANES, 2014), Canadá (BENNEL; JONES, 2005), Austrália (STEPHENS;

TEMBY,  2011),  Bulgária  (VRAIKOV,  1999),  Letônia  (KIPLOKS,  2011),  Lituânia

(BANSEVICIUS et al, 2003), Portugal (FERREIRA, 1999), Espanha (GIRÓN, 2014)

e Colômbia (COLOMBIA, 2007), decidiram usar simuladores virtuais para alcançar

e manter  a requerida  proficiência  dos seus militares na execução de tiros com

armas portáteis.

1.1 PROBLEMA

 “[A] capacidade de combater [de uma tropa] só poderá ser elevada se o

militar souber fazer uso eficiente do seu armamento individual. Portanto, atirar bem

é uma necessidade” (BRASIL, 2003, p.1-1). Esta afirmação, presente na primeira

página do manual de campanha C23-1: Tiro das Armas Portáteis – 1ª Parte, do

Exército Brasileiro, é suficiente para entender a relevância crucial do tiro para a



Força Terrestre. O mesmo autor considera que, no período de instrução individual

básica, todos os soldados devem aprender a disparar um tiro com precisão por

meio do aprendizado dos fundamentos e das técnicas de tiro (BRASIL, 2003). 

Paralelamente, a estrutura de ensino e instrução deve se adaptar às novas

metodologias  de  transmissão  de  conhecimentos  e  técnicas,  notadamente  a

simulação,  tendo  como  um  dos  objetivos  “Propiciar  economia  de  recursos

financeiros,  adequando  o  treinamento  com tiro  real  e  outros  de  elevado  custo

financeiro aos limites impostos pelo orçamento” (BRASIL, 2011a, p.2).

Alinhados com essas premissas, a Seção de Tiro da Academia Militar das

Agulhas  Negras  (AMAN),  o  Centro  Conjunto  de  Operações  de  Paz  do  Brasil

(CCOPAB)  e  o  Gabinete  de  Segurança  Institucional  (GSI),  entre  outras

Organizações  Militares  (OM),   empregam  na  instrução  diferentes  tipos  de

simuladores eletrônicos. Os instrutores envolvidos têm experiência suficiente para

conduzir  o treinamento usando os simuladores,  porém o fazem de acordo com

seus  conhecimentos  particulares  haja  vista  a  escassa  documentação  oficial  do

Exército Brasileiro normatizando a sua utilização. 

A  fim  de  padronizar  procedimentos  e  de  orientar  instrutores  com menos

experiência, notadamente aqueles das Organizações Militares que já tem ou que

receberão simuladores de tiro, cabe perguntar: que exercícios de tiro devem ser

conduzidos utilizando simuladores virtuais e quais suas condições de execução?

1.2 OBJETIVOS

A fim de determinar um guia de utilização de simuladores de tiro na instrução

básica de fuzil, o presente estudo pretende propor exercícios para aprendizado das

técnicas de tiro de fuzil utilizando simuladores virtuais compatíveis com a estrutura

atual da instrução de tiro no Exército Brasileiro. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados

os seguintes objetivos específicos:

- Descrever a estrutura do processo de instrução de tiro de fuzil no Exército

Brasileiro;

- Descrever exercícios de tiro conduzidos em simuladores virtuais de tiro em

exércitos de outros países; e

- Reconhecer os exercícios de tiro mais relevantes para a aprendizagem das

técnicas de tiro de fuzil.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A instrução de tiro no Exército Brasileiro é regida,  basicamente,  por dois



manuais: Instruções Gerais para Tiro com os Armamentos do Exército (IG 20-03) e

Tiro  das  Armas  Portáteis  (C  23-1).  Esses  documentos  balizam a  estrutura  do

ensino de acordo com critérios e métodos tradicionais que dão bons resultados em

termos práticos. 

A  evolução  dos  tempos  trouxe  novas  condicionantes  que  devem  ser

observadas no desenvolvimento da instrução no âmbito da Força Terrestre. Brasil

(2011a, p. 2 e 3) avalia que “A simulação [...] atenua múltiplas restrições inerentes

às  atividades  reais,  em  particular  aquelas  relacionadas  a  treinamentos  ou

exercícios  militares,  tais  como  custo,  segurança  e  economia  do  equipamento”.

Fatores como  “orçamentos apertados, aumento no custo da munição, diminuição

do número de estandes onde se pode executar tiros reais, e a sempre presente

falta  de tempo para instrução”  (SMITH;  HAGMAN,  2003,  p.  6,  tradução nossa)

estimulam o uso de simuladores na instrução de tiro. 

Por  outro  lado,  simultaneamente ao incremento no uso dos  simuladores,

houve muita  discussão sobre a validade desse meio.  Como exemplo,  Scribner,

Wiley e Harper (2007) lembram que Chenoweth (1991) defendeu que o dinheiro

dispendido  em  simulação  seria  melhor  gasto  em  munição,  enquanto  Johnson

(1995) afirmou que o uso de munição real não é o melhor método para obter bons

resultados na instrução de tiro.  Por  isso,  vários  estudos  foram conduzidos,  em

diversos países, com o objetivo de analisar as condições de utilização de diferentes

simuladores de tiro. Chung (2011) fez extensa revisão de literatura e determinou a

validade  de  sua  utilização,  demonstrando,  entretanto,  que  alguns  modelos

apresentam relevante fidelidade entre os resultados obtidos nos tiros simulados e

nos reais, enquanto outros apresentam fidelidade menor. 

Acompanhando  a  evolução  da  tecnologia  e  atento  aos  novos  meios  de

instrução,  Brasil  determina  que  se  invista  em  simulação  “como  ferramenta

motivante, econômica e eficaz para a elevação da capacidade técnica e tática dos

profissionais da Força” (2011b, p. 20). Em vista disso, alguns simuladores de tiro

foram testados e adquiridos por Organizações Militares do Exército Brasileiro. O

CCOPAB,  por  exemplo,  utiliza  o  simulador  nacional  STAP,  enquanto  a  AMAN

empregou durante muito tempo o sistema norte-americano FATS e, atualmente,

usa o finlandês Noptel.

 Brasil prega que a prática da instrução, incluindo os exercícios simulados,

deve ser “voltada para o desempenho do indivíduo, tendo por premissa o combate”

(2011a, p.2). Para atingir esse intento, é importante observar as teorias que tratam

da transferência de aprendizagem entre ambientes diferentes. Borgvall  (2007) e



Merlo,  Frechette  e  Banks  (2010)  fazem  vasta  revisão  de  literatura,  e  ambos

estudos indicam a existência de diversos princípios que devem ser seguidos pelo

sistema de simulação com o intuito de treinamento, tais como fidelidade entre as

condições  e  os  estímulos  presentes  na  simulação  e  na  vida  real,  adequação

pedagógica e relacionamento do instrutor com o instruendo durante o processo de

aprendizagem,  etc.  Ademais,  a  eficiência  do  sistema  para  ensino  de  tarefas

fechadas  (como  execução  de  tiros  com  fuzil)  sempre  deve  ser  medida  pela

possibilidade de transferência positiva da aprendizagem para a situação concreta,

com alta correlação dos dados de performance obtidos na simulação e na vida real

na tarefa específica que se está treinando. 

Platte (2008) corrobora essa visão sobre o processo de aprendizagem de

habilidades adquiridas com treinamento. Ele diz que Ackerman (1983), Schneider e

Schffrin (1977), Fisk e Schneider (1981) e, principalmente Fitts (1962) apontam que

o que transforma um novato em um especialista é a automatização de movimentos

e  de  habilidades,  demonstrada  pela  realização  do  mesmo trabalho  requerendo

menos  atenção  e  menos  esforço  e  obtendo  maior  perfeição.  Para  isso,  é

fundamental que, durante os treinamentos, haja consistência entre os estímulos, as

regras e os contextos que serão encontrados na execução real da tarefa. Yates

(2004) segue no  mesmo caminho ao ressaltar  a importância  de haver  a  maior

similaridade possível entre o ambiente real e o simulado durante o treinamento,

ressaltando que, caso isso não ocorra, pode haver aprendizado de habilidades não

desejadas e transferência de aprendizado negativo. Goldman (2013) ressalta que

nenhum sistema de ensino de tiro, por mais moderno ou adequado que seja, terá

sucesso se não houverem instrutores bem treinados e competentes que consigam,

efetivamente, ensinar.

Schendel e Williams, já em 1982, no início da utilização dos simuladores

virtuais de tiro na instrução regular dos soldados do Exército dos Estados Unidos

(no caso, era utilizado o modelo Weaponeer), afirma que

Os  procedimentos  usados  com  o  Weaponeer  tem  sido,  normalmente,

determinados individualmente pelos instrutores. Sem guias definidos para

seguir,  o  instrutor  é  colocado  em uma  situação  de  ‘aprenda  enquanto

executa’. A maioria tenta fazer seu melhor. Mas sem guias estabelecidos e

testados  para  o  uso  do  Weaponeer,  e  com a  grande  rotatividade  dos

instrutores,  procedimentos  ineficientes  e  contraproducentes  são,  muitas

vezes, usados. (SCHENDEL; WILLIAMS, 1982, p. 5, tradução nossa)



 Para evitar essa situação, que corresponde à realidade atual no Exército

Brasileiro,  é  importante  que  seja  publicado  um  guia  para  a  utilização  dos

simuladores.  O  seu  objetivo  deve  ser  orientar  os  instrutores  para  obterem  o

máximo  rendimento  desse  meio  auxiliar  de  instrução  e  padronizar  o  nível  dos

instruendos na execução do tiro através da instrução nos simuladores, de acordo

com os índices preconizados na documentação que regula a instrução de tiro no

âmbito da Força Terrestre. Para tanto, a presente pesquisa objetiva descrever os

exercícios  mais  adequados a  serem desenvolvidos  com o  uso  de  simuladores

virtuais de tiro e suas condições de execução, propondo um novo capítulo para o

manual C 23-1: Tiro das Armas Portáteis – 1ª Parte.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa apresenta um guia para a utilização de simuladores

virtuais na instrução de tiro de fuzil. Para tanto, foi conduzida revisão de literatura a

fim de entender como é a estrutura da instrução de tiro no Exército Brasileiro e

quais exercícios são conduzidos com simuladores virtuais de tiro em exércitos de

outros  países.  Além  disso,  foi  realizado  questionário  com  militares  brasileiros

entendidos  como  autoridades  na  realização  de  instruções  de  tiro  utilizando

simuladores, a fim de colher informações sobre como esse meio auxiliar pode ser

usado eficientemente. Ao final,  a análise das informações permitiu propôr como

devem ser  os  exercícios  com simuladores  virtuais  de  tiro  a  fim  de  cumprir  os

requisitos da instrução no Exército Brasileiro. 

Quanto à abordagem do problema, foi utilizada, principalmente, a forma de

pesquisa qualitativa, visto que o pesquisador se baseou nas respostas da amostra

aos instrumentos de coleta de dados e as analisou utilizando não somente critérios

estatísticos, mas sim valendo-se de sua experiência para compreender e atribuir

significados,  considerando dimensões como subjetividade e individualidade,  que

nem  sempre  são  mensuráveis  por  processos  matemáticos.  A  vivência  do

pesquisador  foi  um  fator  relevante  no  desenvolvimento  metodológico,

caracterizando a forma qualitativa de pesquisa.  

Em  relação  ao  objetivo  geral,  tendo  em  vista  a  pouca  quantidade  de

documentações balizando o emprego dos simuladores virtuais na instrução de tiro,

foi empregada a modalidade explicativa, com a meta de propor um guia voltado a

orientar os instrutores na sua utilização da forma mais eficiente e eficaz. 



2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O  delineamento  da  pesquisa  iniciou-se  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  1982  até  os  dias  atuais.  Essa

delimitação  foi  feita  considerando  o  início  do  uso  de  simuladores  como  meio

auxiliar  da instrução de tiro,  que remonta à década de 1980. Por outro lado, a

rápida evolução dos meios tecnológicos e dos sistemas de redes levou este estudo

a concentrar seu foco na literatura produzida a partir do ano 2000. 

Foram utilizadas as palavras-chave simulador de tiro, treino de tiro simulado,

treinamento baseado em computadores, tiro militar, tiro de fuzil e  simulação virtual,

juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na base de dados RedeBIE,

Pergamum,  Lilacs,  Scielo,  em  sítios  eletrônicos  de  procura  na  internet,

principalmente na ferramenta  Google Scholar, e na biblioteca de monografias da

Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO),  sendo  selecionados apenas os

artigos em português, inglês e espanhol. O sistema de busca foi complementado

pela coleta de manuais de campanha dos Exércitos Brasileiro, da Colômbia e dos

Estados Unidos da América, além de Cadernos de Instrução, Portarias e Instruções

Gerais do EB, referentes ao tema. 

a. Critério de inclusão:

-  Estudos  publicados  em português,  espanhol  ou  inglês,  relacionados  a

treinamento de tiro de fuzil e uso de simulador virtual em treinamento; e

- Estudos qualitativos sobre a utilização de simuladores virtuais no ambiente

militar.

b. Critério de exclusão: 

-  Estudos  que  abordam  o  emprego  de  simulação  diversa  da  virtual

(simulação viva, simulação construtiva, etc); e

-  Estudos  cujo  foco  central  seja  relacionado  estritamente  à  descrição

tecnológica de simuladores virtuais.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados através de questionário.

2.2.1 Questionário



A amplitude  do  universo  foi  estimada  a  partir  do  efetivo  de  oficiais  que

exerceram a função de instrutor de tiro da Seção de Tiro da AMAN e utilizaram

diretamente  simuladores  virtuais  de  tiro  para  conduzir  a  instrução  dos  cadetes

daquela Academia. Foi utilizado como parâmetro a Seção de Tiro da AMAN pois

esta foi a primeira organização do Exército Brasileiro a fazer emprego da simulação

aplicada ao ensino de tiro de fuzil. Com efeito, além de pioneira, ela foi, durante

anos, a única a fazê-lo. 

O estudo foi limitado particulamente a militares do Exército Brasileiro, por

compreenderem melhor a estrutura da instrução de tiro nesta Institução, com o

mínimo de um ano de experiência na utilização de simuladores virtuais diretamente

na atividade de tiro.

Dessa forma, considerando que a Seção de Tiro  da AMAN recebeu seu

primeiro simulador virtual de tiro há 22 anos, e considerando a rotatividade dos

efetivos, combinado com os dados do Setor de Pessoal da citada Seção referentes

à  designação  de  militares  como  responsáveis  pela  utilização  dos  simuladores

virtuais na instrução, a população foi estimada em 30 militares. A fim de atingir uma

confiabilidade adequada aos fins da coleta de dados realizada, buscou-se alcançar

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 21.

Apesar de a instrução de tiro no EB normalmente ser conduzida por oficiais

subalternos, a amostra contemplou oficiais superiores, intermediários, subalternos

e, ainda, praças. Isso ocorreu em vista da baixa difusão de simuladores virtuais no

Exército, o que levou a incluir todos os militares com grande experiência em sua

utilização,  ainda  que  já  tivessem  sido  promovidos  ou  que,  em  virtude  de

especialização,  tenham sido  responsáveis  pela  instrução  apesar  de  não  serem

oficiais.  A  amostra  selecionada  envolveu  militares  que  não  necessariamente

serviram na Seção de Tiro  da AMAN, mas que são referência na utilização de

simuladores  de  tiro  por  terem  exercido  atividades  diretamente  ligadas  a  eles,

buscando evitar respostas influenciadas por episódios ou modelos de simulador

específicos. 

Foram distribuídos questionários, pela sistemática direta (pessoalmente) ou

indireta (correspondência ou e-mail), para 30 militares que atendiam aos requisitos.

Esse  efetivo  corresponde  a  aproximadamente  140% da  amostra  ideal  prevista

(nideal=21).  Entretanto,  devido  a  diversos  fatores,  somente  16  respostas  foram

obtidas (76% de nideal e 53% dos questionários enviados), havendo necessidade de



invalidar  parcialmente  um por  preenchimento  incompleto.  A  partir  do  nideal (21),

depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=16) foi inferior ao desejado para o

tamanho populacional dos potenciais integrantes da amostra; isso, no entanto, não

inviabiliza  tampouco  reduz  a  relevância  desta  pesquisa  haja  vista  a  sua

especialização, que inclui  um medalhista olímpico, um campeão mundial  de tiro

esportivo,  um  ex-instrutor-chefe  da  Seção  de  Tiro  da  AMAN  e  diversos  ex-

instrutores do estágio de Caçador Militar.

Foi  realizado  um  pré–teste  com  3  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.

Os dados obtidos foram trabalhados para apresentação gráfica por meio do

software GraphPad Prism 7.00.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  processo  de  ensino  das  habilidades  requeridas  para  transformar  um

combatente individual em um atirador no Exército Brasileiro é baseado nas IG 20-

03:  Instruções  Gerais  de  Tiro  com o  Armamento  do  Exército  (IGTAEx)  (Brasil,

2000) e no manual C 23-1: Tiro das Armas Portáteis (Brasil, 2003). Este último é

dividido em duas partes, sendo a primeira referente ao tiro com fuzil e a segunda,

ao tiro com pistola.

De  acordo  com  as  IGTAEx,  “O  tiro  com  fuzil  deve  merecer  particular

atenção.  Na  sua  iniciação  são  desenvolvidos  os  condicionantes  básicos

psicomotores necessários à formação do atirador combatente de fuzil e de outras

armas” (BRASIL, 2000, p. 11-4-1).  

Segundo  Brasil  (2003,  p.  2-11),  “As  instruções  de  tiro  devem  seguir  o

fundamento da progressividade, segundo o qual as dificuldades surgirão de forma

progressiva e serão vencidas pouco a pouco”. Dessa forma, “as instruções serão

inicialmente estáticas (tiro de linha de tiro), passando depois aos tiros dinâmicos

(em  pistas  de  tiro)  até  chegar  ao  tiro  sob  estresse”  (ibidem,  p.  2-12).  Isso  é

preconizado não apenas no Exército; Souza (2012) afirma que, na instrução da

Polícia  Militar  do  Estado  de  São  Paulo,  o  instruendo  precisa,  antes  de  atirar,



aprender  a  atirar,  treinando  os  fundamentos  básicos  como  empunhadura  e

acionamento e realizando o máximo de tiros em seco, seguindo objetivos, critérios

e condições pré-estabelecidos.

Por isso, Brasil  (2000) determina que a instrução de tiro seja dividida em

Módulos Didáticos,  ministrados sempre na seguinte  ordem, do mais  simples ao

mais  complexo:  Instrução  Preparatória  para  o  Tiro  (IPT),  Teste  da  Instrução

Preparatória  (TIP),  Tiro  de  Instrução  Básico  (TIB),  Tiro  de  Instrução  Avançado

(TIA), Tiro de Combate Básico (TCB) e Tiro de Combate Avançado (TCA).  

Segundo as  IGTAEx,  o  Objetivo  Individual  de  Instrução  (OII)  do  Módulo

Didático TIP é “Consolidar as técnicas e os procedimentos da pontaria e do tiro

pelo emprego de subcalibres, redutores, simuladores, etc” (BRASIL, 2000, p. 02-4-

2). Nessa fase, portanto, pode-se dar ênfase à utilização dos simuladores. Além

disso, o uso do simulador também cabe no Módulo Didático IPT, cujo OII é “Aplicar

as  técnicas  e  os  procedimentos  da  pontaria  e  do  tiro”  (ibidem,  p.  02-4-2).  Na

opinião  dos  instrutores  que  responderam ao  intrumento  de  pesquisa,  o  melhor

momento para utilizar os simuladores é entre a IPT e o tiro real (equivalente com a

fase do TIP): 

GRÁFICO 1  –  Momento  do processo de  ensino  de  tiro de fuzil em que o uso de simulador virtual

            obtém melhores resultados

Fonte: O autor.

As pesquisas sobre as modernas metodologias de ensino dos fundamentos

de tiro nas Forças Armadas ao redor do globo indicam para a crescente utilização

de simuladores virtuais, com os intuitos principais de economia de recursos e de



aumento  da  segurança  na  atividade,  complementados  pela  capacidade  dos

simuladores  eletrônicos  de  auxiliar  a  missão  do  instrutor  ao  apontar  eventuais

falhas  do  instruendo  que,  de  outra  maneira,  poderiam  não  ser  facilmente

percebidas. O Exército Brasileiro alinha-se, apesar de incipiente e lentamente, com

essa premissa ao adquirir simuladores virtuais de tiro para algumas OM. Apesar

disso, uma análise mais detalhada da documentação supracitada (IGTAEX e C 23-

1), que rege a instrução de tiro no EB, revela que não há qualquer balizamento

sobre como utilizar  esses equipamentos,  deixando  aos instrutores  a  missão  de

determinar  de que forma isso deve ser  feito,  conforme observa-se no seguinte

resultado obtido através do questionário.

GRÁFICO 2 – 

Fonte: O autor. 

Em vista dessa lacuna no conhecimento a que os instrutores de tiro tem

acesso,  pode-se  recorrer  à  documentação  de  outros  países  que  utilizam

simuladores virtuais e verificar  como são os exercícios realizados e quais  seus

objetivos e condições de execução.

No  Exército  dos  Estados  Unidos  da  América,  o  anexo  A  do  manual  de

campanha FM 3-22.9, equivalente ao brasileiro C 23-1, traz os exercícios a serem

feitos com o uso do simulador Laser Marksmanship Training System (LMTS). São

eles (UNITED STATES OF AMERICA, 2008):

a) Exercício 1: Alvo Reflexivo. O objetivo é demonstrar a importância dos

fundamentos  de  tiro  e  avaliar  sua  execução  básica.  O  atirador  deve  tomar  a

Documentação oficial balizando o uso de simuladores virtuais na instrução de tiro

do  EB:  A)  O  uso  do  simulador  de  tiro  na  instrução  militar  segue  uma

documentação de referência ou baseia-se na experiência individual do instrutor?

B)  A documentação  oficial  que  baliza  a  utilização  de simuladores  de  tiro  na

instrução militar no Exército Brasileiro é suficiente ou insuficiente?



posição de tiro deitado apoiado com o auxílio de sacos de areia e deixar o emissor

de laser na posição “ligado”. Após o instruendo tomar a posição correta, o instrutor

marca a posição do laser no alvo e barra a passagem do feixe com a mão ou outro

obstáculo. O atirador deve refazer a pontaria e, quando estiver confiante que está

certo,  o instrutor retira o obstáculo e anota a nova posição do laser.  Após três

execuções, as posições do laser no alvo devem estar circunscritas a um raio de 4

cm com o alvo a 25 metros. Se o instrutor estiver certo acerca da correspondência

do ponto do laser em relação à regulagem do aparelho de pontaria do armamento,

pode  orientar  o  instruendo  a  levar  o  laser  para  o  centro  de  massa  do  alvo  e

observar  a  correta  fotografia  da  alça  e  maça.  Além  disso,  o  instrutor  pode

determinar que o atirador observe o ponto luminoso enquanto realiza o processo de

disparo em seco, para que o instruendo observe a influência da estabilidade da

posição, da respiração e do acionamento do gatilho na linha de visada. Por fim, o

instrutor passa o emissor para a posição “treinamento” (que só emite o feixe no

momento do disparo) e determina que o atirador realize seis disparos. Ele então

observa  o  local  dos  impactos  do  laser  para  avaliar  a  correta  execução  dos

fundamentos.

b) Exercício 2: Tiro em Seco Interativo.  O objetivo é acertar oito em dez

disparos em alvo proporcional a silhueta militar (similar ao alvo A2 no Brasil) na

distância  de  300  metros.  Pode  ser  feito  ao  final  do  Exercício  1.  Consiste,

basicamente, em o instruendo executar dez disparos com o emissor na posição

“treinamento”,  agindo  entre  cada  tiro  na alavanca de manejo  para engatilhar  a

arma, a fim de forçar a retomada da posição entre cada disparo. O instrutor anota a

quantidade de impactos no alvo e confirma o entendimento dos fundamentos por

parte do atirador. Se for o caso, o instrutor pode, dependendo do tempo disponível

e do nível do instruendo, aumentar a quantidade de disparos para vinte, reduzir o

tamanho do alvo ou determinar a execução de disparos em outra posição de tiro.

c)  Exercício 3:  Clicagem e Grupamento.  O objetivo  é avaliar,  através do

grupamento  dos  impactos  no  alvo,  a  capacidade  do  instruendo  de  aplicar  os

fundamentos  de  tiro  durante  o  ato  integrado  de  atirar.  O  exercício  deve  ser

conduzido da mesma maneira que o tiro real, com os mesmos tipos de comandos e

meios auxiliares.  O atirador  deve executar,  na posição de tiro deitado apoiado,

séries  de  3  disparos  (até  o  limite  de  9  séries)  a  fim  de  obter  duas  séries

consecutivas onde todos os impactos estejam circunscritos a um raio de 4 cm a 25

metros, ou 1,6 cm a 10 metros. Feito isso, o instruendo dispara novas séries de 3



tiros (máximo de 6 séries) realizando as correções necessárias no aparelho de

pontaria para levar os impactos para o centro de massa do alvo, de acordo com as

determinações do instrutor.  Quando os disparos estiverem no centro,  o atirador

deve acertar 5 impactos na silhueta em 6 tiros consecutivos.

d)  Exercício  4:  Pré-Qualificação.  O objetivo  é  determinar  o  resultado  do

treinamento e a eventual necessidade de treino adicional,  utilizando para isso o

teste  alternate course C simulado. Deve-se executar, simuladamente, o  alternate

course  C usando  alvos  proporcionais  às  distâncias  do  teste  real  e  a  mesma

quantidade de tiros, nos mesmos tempos e nas mesmas condições de execução,

com a ressalva de que o instruendo deverá engatilhar o armamento a cada disparo

agindo na alavanca de manejo. O atirador deve acertar 30 de 40 disparos. Esse

exercício  deve  ser  realizado  em sequência  ao  Exercício  3,  para  fazer  uso  da

regulagem do aparelho de pontaria.

Observação: caso o atirador falhe na avaliação do instrutor nos Exercícios 2,

3  ou  4,  deve  ser  conduzido  novamente  às  instruções  físicas  no  padrão  das

executadas na IPT do Exército Brasileiro. Obtendo aproveitamento, retorna para o

exercício no simulador no qual fracassou, passando para o nível seguinte apenas

após atingir o índice mínimo exigido.

Como um complemento ao anexo A do FM 3-22.9, é interessante realizar a

leitura de Schendel e Williams (1982), cujo trabalho, embora anterior à publicação

do citado manual de campanha, orienta sobre a análise do traço do laser no alvo,

atividade esta que não é simples caso o instrutor não tenha experiência. Segundo

os autores,  embora  não  seja  possível  ter  sempre  100% de  certeza  acerca  do

significado do traço do laser,  é  possível  atingir  um grau razoável  de acerto na

análise através de estudo e prática. 

O exército  da Colômbia utiliza  o  mesmo simulador LMTS, porém nomeia

como Beamhit (COLOMBIA, 2007). A Directiva 300-6, que trata da instrução e do

treinamento  no  exército  colombiano,  propõe  os  seguintes  exercícios  de  tiro

(ibidem):

a)  Exercício:  aplicar  os  fundamentos  básicos.  O  atirador  deve  tomar  a

posição de tiro deitado apoiado. O instrutor observa a correção da posição de tiro,

que deve ser estável e estar direcionada para o alvo, e liga o feixe laser. Então

determina que o atirador observe o ponto luminoso sem olhar pelas miras, e que

faça  movimentos  de  respiração  exagerada,  acionamento  brusco  do  gatilho  e



movimentos para os lados, com o intuito de perceber a influência destes na linha

de visada.  Após isso,  o atirador  toma a posição fazendo a pontaria  correta.  O

emissor  é  colocado  em  modo  “treinamento”,  e  o  instruendo  deve  executar  3

disparos.

b)  Exercício:  grupamento  de  tiro.  Prosseguindo  o  exercício  anterior,  o

atirador deve executar 3 disparos com o emissor na posição “treinamento”. O local

dos impactos do feixe laser é marcado e os três disparos devem estar dentro de

um círculo de 2,5 cm de diâmetro a 10 metros. O instrutor então orienta o atirador

sobre  as  regulagens  necessárias  no  aparelho  de  pontaria  para  conduzir  os

impactos para o centro do alvo. Regulada a mira, o instruendo executa mais duas

séries de três disparos, que devem gerar um grupamento de tiro com, no máximo,

2,5 cm de diâmetro. Caso não obtenha esse padrão, retorna ao exercício anterior.

c)  Exercício:  tiro  de  precisão  simulado.  Estando  com  o  emissor  laser

regulado  para  o  centro  do  alvo  e  na  posição  “treinamento”,  o  intruendo  deve

executar  10 tiros na posição deitado apoiado e  10 tiros na posição deitado.  O

atirador deve obter 8 impactos dentro de um alvo proporcional à silhueta A2 a 200

metros de distância em cada posição de tiro. Para passar ao próximo exercício,

deve repetir duas vezes seguidas com êxito.

d) Exercício: tiro de precisão em escala simulado. Estando com o emissor

laser regulado para o centro do alvo e na posição “treinamento”, o instruendo deve

executar 20 disparos na posição deitado apoiado no tempo máximo de 120 seg,

sendo dois tiros por alvo, começando com silhuetas proporcionais a 50 metros até

silhuetas proporcionais  a 300 metros de distância.  A seguir,  repete  o  exercício

disparando da posição deitado. O número mínimo de impactos nas silhuetas para

ser considerado apto é de 28, considerando-se os 40 disparos.

e)  Exercício:  tiro  de  precisão  simulado  com  surpresa.  Estando  com  o

emissor  laser  regulado  para  o  centro  do  alvo  e  na  posição  “treinamento”,  o

instruendo deve tomar a posição de tiro deitado apoiado. O instrutor dispõe alvos

nas distâncias de 10 a 25 metros.  O atirador deve disparar  dois tiros em cada

silhueta quando ela for chamada pelo comando do instrutor, totalizando 20 tiros. A

seguir, muda para a posição deitado e executa outros 20 disparos nas mesmas

condições. O padrão mínimo requerido é de 23 acertos do total de 40 tiros.

f)  Exercício:  tiro  de  reação  com surpresa.  Estando  com o  emissor  laser

regulado para o centro do alvo e na posição “treinamento”, o instruendo deve tomar



a posição de tiro de pé. O instrutor dispõe alvos nas distâncias de 10 a 25 metros.

O atirador deve disparar um tiro em cada silhueta quando ela for chamada pelo

comando do instrutor no tempo máximo de 5 segundo por silhueta. São executadas

duas séries de 10 disparos, e o padrão mínimo é 14 impactos.

Schendel  e  Williams  (1982)  sugerem  a  seguinte  rotina  de  utilização  do

simulador  Weaponeer  para  treinamento  com  fuzil:  I-  checar  a  aplicação  dos

fundamentos de tiro  com disparos em seco;  II-  estando o instruendo com uma

posição de tiro estável, determinar que execute 3 disparos no centro de massa do

alvo equivalente a silhueta A2 a 200 metros; III- observar atentamente o atirador

quanto  à  aplicação  dos  fundamentos  de  tiro  durante  o  ato  integrado  de atirar,

deixando-o disparar sem interrupções; IV- checar o grupamento de tiro obtido. O

objetivo é que os 3 tiros estejam circunscritos a um raio de 4 cm a 25 metros,

independente de onde esteja em relação ao centro de massa do alvo. Se o centro

do grupamento estiver longe do centro de massa do alvo (mais de 3 “cliques”), é

possível que o atirador não esteja alinhando corretamente alça e maça de mira. Se

estiver perto do centro, é provável que seja devido a diferenças na clicagem dos

fuzis de um atirador para outro; V- observar a repetição de cada tiro no software,

procurando por problemas na estabilidade da posição, pontaria e acionamento do

gatilho; e VI- confirmar o diagnóstico determinando que o instruendo dispare outros

3  tiros,  dessa  vez  observando  a  repetição  após  cada  um  deles.  Observação:

verificar o ponto de pontaria no software enquanto o instruendo está realizando a

linha  de  visada  pode  facilitar  o  diagnóstico  de  problemas  na  respiração,  que

normalmente  é  visível  por  um  movimento  vertical,  devagar  e  rítmico  do  laser

enquanto o atirador prepara-se para disparar. 

Para a montagem de um plano de treino de tiro utilizando simuladores, Smith

(2000)  indica  que  se  deve  prever  o  uso  desse  meio  de  apoio  para  ensinar  e

reforçar  os  fundamentos  de  tiro  e  a  obtenção  da  alça  de  combate,  identificar

instruendos  que  necessitam  de  treinamento  adicional  e  permitir  treinamento

simulado nas condições de execução dos testes com tiro  real.  Além disso,  em

1998, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em reunião periódica,

promoveu um painel  versando sobre “O ciclo  nacional  para a  determinação da

relação entre Treino Real e o (sic) Treino em Simuladores” (FERREIRA, 1999, p.

32),  onde,  nas  conclusões  apresentadas,  afirmou  que,  apesar  de  a  simulação

nunca substituir o treino real, fatores como custo – a correta utilização do simulador

na  instrução  possibilita,  “para  uma  companhia  típica  com  200  combatentes,



economia  de  1600  munições  e  576  dólares  por  ano”,  (HAGMAN,  2000,  p.  9,

tradução nossa),  considerando os valores de mais  de 15 anos atrás –,  tempo,

segurança e considerações ambientais  apontam para a razão de 50/50 entre  a

execução de tiros reais e tiros simulados ao longo do ano de instrução. Durante o

período  de  instrução inicial,  entretanto,  essa  taxa  pode pender para o  lado  do

simulador, conforme comprovado por estudo de Temby e Stephens (2014) onde

foram  obtidos  bons  resultados  com  a  taxa  de  30/70  no  Weapons  Training

Simulation System (WTSS) da Força Nacional de Defesa da Austrália.

A  opinião  dos  instrutores  que  responderam  aos  questionários  alinha-se

majoritariamente com este último achado:

GRÁFICO 3 – Relação desejável entre tiros reais e tiros simulados.

Fonte: O autor.

Usando  como  base  o  descrito  nos  manuais  dos  exércitos  dos  Estados

Unidos  e  da  Colômbia,  juntamente  com  as  considerações  feitas  pelos

pesquisadores  acima  descritos,  foi  montada  uma  compilação  dos  possíveis

exercícios de tiro em ordem crescente de complexidade (APÊNDICE A), a qual foi

apresentada  para  os  instrutores  de  tiro  no  instrumento  de  coleta  de  dados.  O

objetivo era determinar quais deles deveriam ser realizados no Brasil, durante o

processo de instrução inicial de tiro ao combatente individual básico. Os resultados

obtidos foram os seguintes:



GRÁFICO 4 – Exercícios de tiro a serem ministrados durante as instruções iniciais de tiro de fuzil.

Fonte: O autor.

A maioria dos instrutores acredita que os exercícios de tiro ministrados a

atiradores sem experiência deve ser diferente dos ministrados a atiradores com

experiência em tiro real, conforme observa-se a seguir:



 GRÁFICO 5 – 

Fonte: O autor.

No gráfico 5 acima, a opção “Outros” corresponde a um exercício sugerido

por alguns instrutores, alinhados com o que é realizado principalmente na equipe

de  tiro  do  Exército  e  na  seleção  brasileira  de  tiro  esportivo.  Eles  utilizam

simuladores virtuais há mais tempo e em maior quantidade do que a média do

Exército  Brasileiro,  e  propuseram o  exercício  conhecido  como  “Roleta  Russa”,

descrito no Quadro 1.

Exercíci
o

Título Descrição

Exercício
M

Exercício
inopinado
com/sem
recuo  e
estampid
o

O atirador deve tomar a posição de tiro em que tem mais
dificuldades, na percepção do instrutor. Então o instrutor
determina, pelo sistema do simulador, se haverá recuo e
estampido no disparo ou não, sem o conhecimento do
instruendo, que, a comando, executa o tiro ou uma série
de tiros, sendo alguns com recuo e estampido e alguns
sem. O objetivo é levar o atirador a realizar os disparos
da mesma maneira, tecnicamente correta, a despeito do
recuo da arma ou outras perturbações.

QUADRO 1 - Exercício de tiro de fuzil para simulador virtual “Roleta Russa”.

Fonte: O autor

Baseado  nas  respostas  ao  questionário,  e  alinhado  com o  processo  de

ensino de tiro no Exército Brasileiro, pode-se sugerir uma maneira de utilizar os

simuladores  virtuais  durante  as  instruções  iniciais  de  tiro,  após  as  Instruções

Preparatórias para o Tiro (IPT), de modo a obter economia de meios, a aumentar a

segurança e a melhorar a eficiência do processo (APÊNDICE B).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diferença nos exercícios de tiro de fuzil a serem ministrados em simulador virtual a

atiradores com diferentes graus de experiência e de desempenho: A) As instruções

de tiro ministradas com o uso do simulador devem ser diferentes para instruendos

sem nenhuma experiência  e  para  instruendos  com experiência  no tiro  real?  B)

Quais instruções devem ser ministradas por meio de simulador para manutenção

de padrões  de instruendos  com um bom nível  na  execução  do  tiro?  C)  Quais

instruções devem ser ministradas por  meio  de simulador  para instruendos  com

resultado ruim na execução de testes de tiro real?



Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,

conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  ampliando  a

compreensão sobre a utilização de simuladores virtuais no processo de ensino-

aprendizagem das técnicas e fundamentos do tiro de fuzil.

A revisão de literatura possibilitou concluir que Forças Armadas e auxiliares

de  outros  países  estudam  e  empregam  essa  ferramenta  há  vários  anos  na

formação  de  seus  quadros  combatentes,  principalmente  por  fatores  como

economia de recursos financeiros e necessidade crescente de segurança ligada às

atividades inerentes ao treinamento militar.

Dessa  forma,  entende-se  que,  com a  evolução  tecnológica  e  doutrinária

inevitável face à transformação para a Era do Conhecimento, o Exército Brasileiro

necessita  utilizar  simuladores  de  maneira  eficiente  durante  suas  instruções  em

todos os níveis, principalmente em atividades técnicas que envolvem repetição e

prática,  como pilotagem de aeronaves e  viaturas e utilização de armamentos e

outros equipamentos de alto valor agregado.

A  compilação  das  respostas  obtidas  nos  questionários  aplicados  em

experientes  instrutores  e  atletas  de tiro  do Exército  permitiu  salientar  o  grande

problema da falta de documentação que embase a utilização de simuladores de

tiro, os quais já estão presentes em algumas Organizações Militares e que devem,

em futuro próximo, se espalhar ainda mais. Também foi possível verificar quais são

os  principais  exercícios  de  tiro,  na  opinião  dos  instrutores,  que  devem  ser

desenvolvidos  durante  a  instrução  para  alcançar  os  melhores  resultados.  Além

disso,  foi  possível  determinar  que a fase ideal  para a sua utilização é após as

Instruções Preparatórias para o Tiro e antes da execução do tiro real.

A partir das premissas obtidas neste estudo, é possível elaborar um guia

prático que oriente e padronize a correta utilização dos simuladores virtuais de tiro

inserido  no  contexto  do  processo  de  ensino  de  tiro  no  Exército  Brasileiro

(APÊNDICE  B).  Entretanto,  é  importante  a  realização  de  novos  estudos  para

determinar  qual  o  modelo  de  simulador  a  ser  adquirido,  haja  vista  as

caracterísiticas requeridas e  outras considerações de ordem técnica,  financeira,

estratégica, entre outras.

Recomenda-se, por fim, que os oficiais do Exército sejam treinados, durante

sua formação como instrutores de tiro, nas habilidades requeridas para operar e

gerir  a  utilização  dos  simuladores  virtuais  de  tiro,  melhorando  a  eficiência  do



processo  de  ensino  e  garantindo  melhores  resultados  na  operacionalidade  do

Exército Brasileiro com a mínima utilização de recursos financeiros.
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APÊNDICE A – Exercícios de tiro de fuzil para simulador virtual



Exercíci
o

Título Descrição

Exercício
A

Constância  da
pontaria

O  atirador  deve  tomar  a  posição  de  tiro  deitado
apoiado com o auxílio de sacos de areia e ter acesso
à  imagem  do  monitor.  Após  o  instruendo  tomar  a
posição correta, o instrutor marca a posição do laser
no monitor e barra a passagem do feixe com a mão
ou outro obstáculo. O atirador deve refazer a pontaria
e, quando estiver confiante que está certo, o instrutor
retira o obstáculo e anota  a nova posição do laser.
Após três execuções,  as posições do laser  no alvo
devem estar circunscritas a um raio de 4 cm com o
alvo a 25 metros. 

Exercício
B

Influência  da
estabilidade  da
posição de tiro

O  instrutor  determina  que  o  atirador  tome,
alternadamente,  as  posições  de  tiro  deitado,  de
joelhos e de pé. O atirador deve ter acesso à imagem
do monitor e observar a estabilidade do seu arco de
movimento  através  do  movimento  do laser  sobre  o
alvo. O instrutor observa a tomada da posição de tiro
e corrige se for o caso, mostrando para o instruendo a
melhora na estabilidade.

Exercício
C

Influência  da
fotografia  na
linha de visada

O  atirador  deve  tomar  a  posição  de  tiro  deitado
apoiado com o auxílio de sacos de areia e ter acesso
à imagem do monitor. O instrutor observa a correção
da  posição  de  tiro,  que  deve  ser  estável  e  estar
direcionada para o alvo, e corrige se for o caso. Então
determina que o  atirador  observe  o ponto  luminoso
sem olhar  pelas  miras,  e  que  faça  movimentos  de
respiração  exagerada  e movimentos  para  os  lados,
com o intuito de perceber a influência destes na linha
de visada.

Exercício
D

Influência  do
acionamento
do gatilho

O atirador deve tomar a posição de tiro de joelho e ter
acesso à imagem do monitor.  O instrutor  determina
que  o  atirador  observe  o  ponto  luminoso  enquanto
realiza o processo de disparo em seco, para que o
instruendo  observe  a  influência  do  acionamento  do
gatilho na linha de visada. Se for o caso, o instrutor
determina que o atirador faça movimentos bruscos de
acionamento  do  gatilho,  de  forma  a  facilitar  a
observação do movimento do laser no alvo.

Exercício
E

Tiro  em  Seco
Interativo

O  objetivo  é  acertar  oito  de  dez  disparos  em alvo
proporcional ao alvo A2 na distância de 300 metros.
Consiste, basicamente, em o instruendo executar dez
disparos  com  o  emissor  na  posição  “treinamento”,
agindo entre  cada tiro  na alavanca de manejo para
engatilhar  a  arma,  a  fim  de  forçar  a  retomada  da
posição  entre  cada  disparo.  O  instrutor  anota  a
quantidade  de  impactos  no  alvo  e  confirma  o
entendimento dos fundamentos por parte do atirador.



Se for o caso, o instrutor pode, dependendo do tempo
disponível  e  do  nível  do  instruendo,  aumentar  a
quantidade de disparos para vinte, reduzir o tamanho
do  alvo  ou  determinar  a  execução  de  disparos  em
outra posição de tiro. Para passar ao nível seguinte, é
preciso executar duas vezes o exercício com êxito.

Exercício
F

Grupamento O  objetivo  é  avaliar,  através  do  grupamento  dos
impactos  no  alvo,  a  capacidade  do  instruendo  de
aplicar os fundamentos de tiro durante o ato integrado
de atirar. O exercício deve ser conduzido da mesma
maneira  que  o  tiro  real,  com os  mesmos  tipos  de
comandos  e  meios  auxiliares.  O  atirador  deve
executar, na posição de tiro deitado apoiado, séries
de 3 disparos (até o limite de 9 séries) a fim de obter
duas  séries  consecutivas  onde  todos  os  impactos
estejam circunscritos a um raio de 4 cm a 25 metros,
ou 1,6 cm a 10 metros.

Exercício
G

Clicagem Na  posição  de  tiro  deitado  apoiado,  o  instruendo
dispara  séries  de  3  tiros  (máximo  de  6  séries)
realizando as correções necessárias no aparelho de
pontaria  para  levar  os  impactos  para  o  centro  de
massa do alvo, de acordo com as determinações do
instrutor. Quando os disparos estiverem no centro, o
atirador deve acertar 5 impactos na silhueta em 6 tiros
consecutivos.

Exercício
H

Pré-
Qualificação

O objetivo é determinar o resultado do treinamento e
a eventual necessidade de treino adicional, utilizando
para  isso  o  teste  de  aptidão  para  o  tiro  de  fuzil
simulado.  Deve-se  executar,  simuladamente,  o  TAT
usando alvos proporcionais às distâncias do teste real
e a mesma quantidade de tiros, nos mesmos tempos
e  nas  mesmas  condições  de  execução,  com  a
ressalva  de  que  o  instruendo  deverá  engatilhar  o
armamento  a  cada  disparo  agindo  na  alavanca  de
manejo. O atirador deve obter no mínimo a menção
MB. Esse exercício deve ser realizado com o aparelho
de pontaria regulado.

Exercício
I

Tiro  de
precisão  em
escala
simulado

Estando com o emissor laser regulado para o centro
do alvo, o instruendo deve executar 20 disparos no
tempo máximo de 120 seg, sendo dois tiros por alvo,
começando com silhuetas proporcionais a 50 metros
até silhuetas proporcionais a 300 metros de distância.
A  seguir,  repete  o  exercício  disparando  da  posição
deitado. O número mínimo de impactos nas silhuetas
para ser considerado apto é de 28, considerando-se
os 40 disparos.

Exercício
J

Tiro  de
precisão

Estando com o emissor laser regulado para o centro
do alvo,  o  instruendo deve  tomar a posição de tiro



simulado  com
surpresa

deitado  apoiado.  O  instrutor  dispõe  alvos  nas
distâncias de 10 a 25 metros. O atirador deve disparar
dois tiros em cada silhueta quando ela for chamada
pelo  comando  do  instrutor,  totalizando  20  tiros.  A
seguir,  muda  para  a  posição  deitado  e  executa
novamente.  O  padrão  mínimo  requerido  é  de  23
acertos.

Exercício
L

Tiro  de  reação
com surpresa

Estando com o emissor laser regulado para o centro
do alvo, o instruendo deve tomar a posição de tiro de
pé. O instrutor dispõe alvos nas distâncias de 10 a 25
metros.  O  atirador  deve  disparar  um  tiro  em  cada
silhueta  quando  ela  for  chamada  pelo  comando  do
instrutor, no tempo máximo de 5 segundo por silhueta.
São  executadas  duas  séries  de  10  disparos,  e  o
padrão mínimo é 14 impactos.

APÊNDICE B – Proposta de capítulo para o manual C 23-1 – 1ª Parte

CAPÍTULO 6

INSTRUÇÃO EM SIMULADOR VIRTUAL DE TIRO (ISVT)

ARTIGO I

FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO

6.1 FINALIDADE

a. A ISVT tem por finalidade preparar o instruendo para a execução do tiro
por meio da realização de exercícios que apresentam a maior fidedignidade com as
condições encontradas durante a execução real.

b.  Durante as oficinas, os instrutores devem prestar máxima atenção para
detectar  falhas  técnicas  e  de  procedimentos  por  parte  dos  instruendos,
possibilitando a recuperação imediata através do próprio simulador ou do retorno
às oficinas da IPT. 

c.  As oficinas serão desenvolvidas atendendo aos fundamentos de tiro, à
metodologia e às normas de segurança empregados durante as instruções com tiro
real.

6.2 ORGANIZAÇÃO

a.  Toda  Instrução  em  Simulador  Virtual  de  Tiro  deve  ser  desenvolvida
seguindo as mesmas premissas verificadas na execução do tiro real, com o intuito
de familiarizar o instruendo com as rígidas regras de segurança e com o estresse
inerente  à  atividade  de  tiro.  Ela  deve  ser  realizada  em  sala  especialmente



preparada para tal,  que permita  o  posicionamento dos alvos a dez metros dos
atiradores e que simule, dentro do possível, as condições encontradas no estande
de tiro. Tudo isso visa a maximizar o rendimento na execução do tiro real através
da detecção antecipada de instruendos com baixo nível  de aprendizagem e da
redução dos efeitos negativos da ansiedade no desempenho. 

b.  A ISVT deve ser realizada, de preferência, por todos os instruendos em
um único dia, após a realização da IPT. É importante que todos os instruendos
tenham recebido instrução teórica sobre fundamentos de tiro e tenham sido aptos
durante a IPT, a fim de evitar danos ao aparelho decorrentes da falta de prática
com o manejo do armamento. 

c.  A ISVT inicia-se com uma instrução teórica, ministrada pelo oficial de tiro
ou, na sua ausência, pelo responsável pelo simulador de tiro, sobre as normas de
segurança e sobre as regras e cuidados para o manuseio do equipamento. Os
instruendos devem utilizar, durante toda a ISVT, o mesmo equipamento com que
executam  as  oficinas  de  tiro  real,  à  exceção  dos  protetores  auriculares  e  da
munição real. 

d.  A ISVT é composta por uma série de exercícios de tiro, que devem ser
realizados em sequência e na medida do desempenho do instruendo. Dessa forma,
não é possível a realização de rodízio de oficinas como durante a IPT. Se a OM
dispuser  de  poucas  unidades  de  simuladores,  a  atividade  da  ISVT  pode  ser
realizada em rodizío com o TIP ou com outras formas de tiro simulado (tiro em
seco, tiro com ar comprimido), mas não deve ser realizado tiro real antes de se
obter menção “apto” no simulador virtual.

e. O instrutor deve prestar máxima atenção na detecção imediata de falhas
técnicas do instruendo durante a realização dos exercícios, de forma a avançar
para o próximo nível de dificuldade apenas aqueles que dominam os requisitos
necessários,  atendendo ao princípio  da progressividade da instrução.  Todos os
instruendos devem receber menção “apto” em sua passagem pela ISVT antes de
prosseguirem para o tiro real. A recuperação de instruendos com dificuldade deve
ser  realizada,  se  possível,  no  mesmo  dia,  e,  em qualquer  condição,  antes  da
execução do tiro real.

f.  O objetivo da ISVT é habilitar o instruendo a realizar o tiro real com bom
desempenho. Para tanto, ela não deve ser executada de maneira apressada, assim
como não  devem ser  puladas  etapas.  O tempo  estimado para  cada  turma  de
instruendos praticar adequadamente todos os exercícios é de 30 minutos.

ARTIGO II

EXERCÍCIOS DA INSTRUÇÃO EM SIMULADOR VIRTUAL DE TIRO

6.3 CONSTÂNCIA DA PONTARIA

a. Objetivos

    (1) Aplicação do fundamento PONTARIA.



    (2) Realização de visadas sucessivas com a mesma pontaria.

b. Execução

    (1) O atirador deve tomar a posição de tiro deitado apoiado com o auxílio
de sacos de areia e ter acesso à imagem do monitor sem precisar sair da posição. 

    (2) Após o instruendo tomar a posição correta, o instrutor marca a posição
do laser no monitor e o auxiliar barra a passagem do feixe com a mão ou outro
obstáculo. 

    (3) O atirador deve refazer a pontaria e, quando estiver confiante de que
está certo, sinaliza para que o auxiliar retire o obstáculo. O instrutor então assinala
a nova posição do laser. Este procedimento é repetido três vezes.

c. Aprovação

    Após três execuções, as posições do laser devem estar circunscritas a um
diâmetro de 1,5 cm com o alvo configurado para a distância de 10 metros a fim de
que o instruendo receba a menção “APTO”.

d. Observações

    (1) A cabeça e a arma devem permanecer imóveis durante a realização
da pontaria.

    (2) A sinalização do atirador para o auxiliar deve ser feita através de
gestos.

    (3) Material e pessoal empregado: no mínimo um auxiliar para cada dois
instruendos; sacos de areia ou outro suporte similar para que cada atirador tome a
posição deitado apoiado.

6.4 INFLUÊNCIA DA “FOTOGRAFIA” NA LINHA DE VISADA

a. Objetivos

    (1)  Aplicação  dos  fundamentos  PONTARIA  e  CONTROLE  DA
RESPIRAÇÃO.

    (2) Observação do efeito de diferentes “fotografias” na posição do impacto
no alvo.

b. Execução

    (1) O atirador deve tomar a posição de tiro deitado apoiado com o auxílio
de sacos de areia e ter acesso à imagem do monitor sem precisar sair da posição. 

    (2) O instrutor observa a correção da posição de tiro, que deve ser estável
e estar direcionada para o alvo, e corrige se for o caso.

    (3) O atirador deve fazer a “fotografia” correta e observar a posição do
ponto luminoso no alvo através da imagem do monitor. 

   (4) O auxiliar deve mostrar para o instruendo o cartão de pontaria (usado
na IPT) com algum erro na “fotografia” (desalinhamento da maça em relação à



alça) e determinar que repita aquela imagem com o aparelho de pontaria de seu
armamento.

    (5) Quando o instruendo observar no seu aparelho de pontaria o mesmo
erro de “fotografia” apresentado pelo auxiliar através do cartão de pontaria, deve
verificar na imagem do monitor o efeito na posição do ponto luminoso no alvo.

    (6) Esse procedimento deve ser repetido diversas vezes, para todos os
lados e com variados graus de erro de “fotografia”.

    (7) Por fim, o instruendo deve realizar respirações profundas, observando
a posição do ponto luminoso na imagem do monitor ao final da inspiração e da
expiração, para verificar a influência do controle da respiração.

c. Aprovação

    O  instrutor  considera  o  atirador  “APTO”  quando  perceber  que  este
entendeu a influência da “fotografia” na linha de visada.

d. Observações

    (1) A cabeça e a arma devem permanecer imóveis durante a realização
da pontaria.

    (2) O monitor deve ficar atento à correta utilização do cartão de pontaria
por parte dos auxiliares.

    (3) Material e pessoal empregado: no mínimo um auxiliar para cada dois
instruendos  e  um monitor  para  cada  cinco  auxiliares;  sacos  de  areia  ou  outro
suporte similar para que cada atirador tome a posição deitado apoiado.

6.5 INFLUÊNCIA DA ESTABILIDADE DA POSIÇÃO DE TIRO NO ARCO DE
MOVIMENTO

a. Objetivos

    (1) Aplicação do fundamento POSIÇÃO ESTÁVEL.

    (2) Observação do efeito da estabilidade da posição de tiro na habilidade
de manter a arma no alvo.

b. Execução

    (1) O atirador deve ter acesso à imagem do monitor e tomar, inicialmente,
a posição de tiro deitado. 

    (2) O instrutor observa a correção da posição de tiro, que deve ser estável
e estar direcionada para o alvo, e corrige se for o caso.

    (3) O atirador deve observar o movimento do ponto luminoso do laser no
alvo,  podendo  ser  utilizada  a  ferramenta  “traço”  do  simulador  para  mostrar  o
movimento da linha de visada ao longo do tempo. Para cada correção do instrutor,
o instruendo deve observar qual foi a melhora obtida no arco de movimento. 



   (4)  Atingida  uma  posição  deitado  com  boa  estabilidade,  o  instrutor
determina que o atirador tome a posição de tiro de joelhos. Procedimento similar ao
descrito nos tópicos (2) e (3) acima deve ser adotado. 

    (5) Finalmente, o instrutor segue os mesmos passos acima com o atirador
na posição de tiro de pé.

    (6)  Esse  procedimento  pode  ser  repetido  diversas  vezes  para  cada
posição de tiro, até que o atirador tenha confiança para tomar uma posição de tiro
mais estável. 

c. Aprovação

    O atirador é considerado “APTO” quando estiver tomando posições tais
que o seu arco de movimento permaneça dentro do alvo (proporcional ao A2 na
distância de 300 m para a posição deitado e de 50 m para as posições de joelhos e
de pé).

d. Observações

    (1) As dificuldades para tomar uma posição correta são eminentemente
individuais, portanto o instrutor deve tratar cada instruendo de maneira particular. É
importante observar um atirador de cada vez, auxiliando-o no processo de tomada
da posição estável.

    (2) Enquanto o instrutor passa orientações individuais para um instruendo,
os monitores podem continuar realizando os exercícios anteriores ou conduzindo
exercícios  de  tiro  em  seco.  Não  deve  haver  atiradores  parados  enquanto  um
recebe as instruções do oficial de tiro, porquanto o tempo de instrução no simulador
deve ser aproveitado ao máximo.

    (3) Material e pessoal empregado: no mínimo um monitor para cada cinco
instruendos.

6.5 ACIONAMENTO DO GATILHO

a. Objetivos

    (1) Aplicação do fundamento ACIONAMENTO DO GATILHO.

    (2) Observação do efeito do acionamento do gatilho no movimento da
linha de visada.

b. Execução

    (1) O atirador deve ter acesso à imagem do monitor e tomar a posição de
tiro de joelhos. 

    (2) O instrutor observa a correção da posição de tiro, que deve ser estável
e estar direcionada para o alvo, e corrige se for o caso.

    (3) Após realizar a pontaria no alvo, o atirador deve acionar o gatilho
observando o ponto luminoso na imagem do monitor, a fim de observar de que
forma o movimento do dedo no gatilho interfere na estabilidade da linha de visada.



   (4) O instruendo deve executar tantos disparos observando a imagem do
monitor quantos forem necessários para que consiga executar o acionamento do
gatilho com o mínimo de perturbação na posição do ponto luminoso. 

    (5) A seguir,  o instruendo deve executar o acionamento realizando a
pontaria  correta  (sem  observar  a  imagem  do  monitor).  Após  cada  disparo,  o
instrutor  mostra  o  “traço”  da  linha  de  visada  ao  longo  daquele  disparo  para  o
atirador. 

    (6)  Esse  procedimento  pode  ser  repetido  diversas  vezes  para  cada
posição  de  tiro,  até  que  o  atirador  tenha  confiança  para  realizar  um  bom
acionamento do gatilho. 

c. Aprovação

    O  instrutor  considera  o  atirador  “APTO”  quando  perceber  que  este
aprendeu a executar o acionamento do gatilho com o mínimo de perturbação na
linha de visada (sem “gatilhada”, antecipação, esquiva ou outros defeitos).

d. Observações

    (1) A estabilidade da posição é importante, portanto pode-se utilizar o rolo
para apoiar a perna do lado da mão que atira na posição de joelhos. Entretanto,
não se deve permitir a utilização de apoios para a arma.

    (2)  Se  for  o  caso,  o  instrutor  pode  determinar  que  o  atirador  faça
movimentos bruscos de acionamento do gatilho nas primeiras repetições, de forma
a facilitar a observação do movimento do laser no alvo.

    (3) Enquanto o instrutor passa orientações individuais para um instruendo,
os monitores podem continuar realizando os exercícios anteriores ou conduzindo
exercícios  de  tiro  em  seco.  Não  deve  haver  atiradores  parados  enquanto  um
recebe as instruções do oficial de tiro; o tempo de instrução no simulador deve ser
aproveitado ao máximo.

    (4) Material e pessoal empregado: no mínimo um monitor para cada cinco
instruendos.

6.6 GRUPAMENTO

a. Objetivos

    (1) Aplicação dos fundamentos de tiro durante o ato integrado de atirar.

    (2) Realizar séries de tiro com pouca dispersão dos pontos de impacto.

b. Execução

    (1) O atirador deve tomar a posição de tiro deitado apoiado com o auxílio
de sacos de areia sem acesso à imagem do monitor. 

    (2) O instrutor observa a correção da posição de tiro, que deve ser estável
e estar direcionada para o alvo, e corrige se for o caso.

        (3) O instruendo executa, a comando, uma série de três disparos com
tempo irrestrito, observando seus impactos no monitor apenas ao final do exercício.



    (4) Esse procedimento pode ser repetido até nove vezes, a fim de que o
instruendo obtenha a menção “APTO”. Se isso não ocorrer, o instrutor deve avaliar,
através da análise do programa de simulação, quais são os erros mais graves e
determinar que o instruendo repita algum exercício ou que retorne à IPT.

c. Aprovação

    O atirador é considerado “APTO” quando obtiver duas séries consecutivas
de  três  tiros  inscritos  em um diâmetro  de  1,5  cm  no  alvo  a  10  metros  (ou  o
equivalente a outras distâncias).

d. Observações

    (1) O exercício deve ser conduzido da mesma maneira que o tiro real,
com os mesmos tipos de comandos e meios auxiliares.

    (2) O atirador deve agir na alavanca de manejo entre cada disparo para
engatilhar a arma, forçando assim a retomada da posição entre os tiros (caso o
simulador  conte  com  recuo  pneumático,  esse  procedimento  não  precisa  ser
adotado).

    (3) O instruendo não deve executar o próximo exercício até que seja
considerado “APTO”.

    (4) Após o atirador obter o menção “APTO”, pode continuar executando
séries de tiro até que todos os instruendos concluam o exercício.

    (5) Material e pessoal empregado: sacos de areia ou outro suporte similar
para que cada atirador tome a posição deitado apoiado.

6.7 TIRO EM SECO INTERATIVO

a. Objetivos

    (1) Aplicação dos fundamentos de tiro durante o ato integrado de atirar.

    (2)  Realizar  séries  de  10  tiros  com pouca  dispersão  dos  pontos  de
impacto.

b. Execução

    (1) O atirador deve tomar a posição de tiro deitado sem acesso à imagem
do monitor. 

    (2) O instrutor observa a correção da posição de tiro, que deve ser estável
e estar direcionada para o alvo, e corrige se for o caso.

        (3) O instruendo executa, a comando, uma série de dez disparos com
tempo irrestrito, observando seus impactos apenas ao final do exercício.

    (4) O instrutor anota a quantidade de impactos no alvo e confirma (por
meio de questionamentos) o entendimento dos fundamentos de tiro por parte do
atirador.  O  instrutor  pode,  dependendo  do  tempo  disponível  e  do  nível  do
instruendo, aumentar a quantidade de disparos para vinte, reduzir o tamanho do
alvo ou determinar a execução de disparos em outra posição de tiro.



c. Aprovação

    O  atirador  é  considerado  “APTO”  quando  obtiver,  em  duas  séries
consecutivas de dez disparos na posição deitado, no mínimo 70% de impactos no
alvo (configurado como A2 a 300 metros).

d. Observações

    (1) O exercício deve ser conduzido da mesma maneira que o tiro real,
com os mesmos tipos de comandos e meios auxiliares.

    (2) O instruendo não deve executar as instruções com tiro real até que
seja considerado “APTO”.

    (3) Após o atirador obter o menção “APTO”, pode continuar executando
séries de tiro até que todos os instruendos concluam o exercício.
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CAPÍTULO 6

INSTRUÇÃO EM SIMULADOR VIRTUAL DE TIRO (ISVT)

ARTIGO I

FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO

6.1 FINALIDADE

a. A ISVT tem por finalidade preparar o instruendo para a execução do tiro
por meio da realização de exercícios que apresentam a maior fidedignidade com as
condições encontradas durante a execução real.

b.  Durante as oficinas, os instrutores devem prestar máxima atenção para
detectar  falhas  técnicas  e  de  procedimentos  por  parte  dos  instruendos,
possibilitando a recuperação imediata através do próprio simulador ou do retorno
às oficinas da IPT. 

c.  As oficinas serão desenvolvidas atendendo aos fundamentos de tiro, à
metodologia e às normas de segurança empregados durante as instruções com tiro
real.

6.2 ORGANIZAÇÃO

a.  Toda  Instrução  em  Simulador  Virtual  de  Tiro  deve  ser  desenvolvida
seguindo as mesmas premissas verificadas na execução do tiro real, com o intuito
de familiarizar o instruendo com as rígidas regras de segurança e com o estresse
inerente  à  atividade  de  tiro.  Ela  deve  ser  realizada  em  sala  especialmente
preparada para tal,  que permita  o  posicionamento dos alvos a dez metros dos
atiradores e que simule, dentro do possível, as condições encontradas no estande
de tiro. Tudo isso visa a maximizar o rendimento na execução do tiro real através
da detecção antecipada de instruendos com baixo nível  de aprendizagem e da
redução dos efeitos negativos da ansiedade no desempenho. 

b.  A ISVT deve ser realizada, de preferência, por todos os instruendos em
um único dia, após a realização da IPT. É importante que todos os instruendos
tenham recebido instrução teórica sobre fundamentos de tiro e tenham sido aptos
durante a IPT, a fim de evitar danos ao aparelho decorrentes da falta de prática
com o manejo do armamento. 

c.  A ISVT inicia-se com uma instrução teórica, ministrada pelo oficial de tiro
ou, na sua ausência, pelo responsável pelo simulador de tiro, sobre as normas de
segurança e sobre as regras e cuidados para o manuseio do equipamento. Os
instruendos devem utilizar, durante toda a ISVT, o mesmo equipamento com que
executam  as  oficinas  de  tiro  real,  à  exceção  dos  protetores  auriculares  e  da
munição real. 



d.  A ISVT é composta por uma série de exercícios de tiro, que devem ser
realizados em sequência e na medida do desempenho do instruendo. Dessa forma,
não é possível a realização de rodízio de oficinas como durante a IPT. Se a OM
dispuser  de  poucas  unidades  de  simuladores,  a  atividade  da  ISVT  pode  ser
realizada em rodizío com o TIP ou com outras formas de tiro simulado (tiro em
seco, tiro com ar comprimido), mas não deve ser realizado tiro real antes de se
obter menção “apto” no simulador virtual.

e. O instrutor deve prestar máxima atenção na detecção imediata de falhas
técnicas do instruendo durante a realização dos exercícios, de forma a avançar
para o próximo nível de dificuldade apenas aqueles que dominam os requisitos
necessários,  atendendo ao princípio  da progressividade da instrução.  Todos os
instruendos devem receber menção “apto” em sua passagem pela ISVT antes de
prosseguirem para o tiro real. A recuperação de instruendos com dificuldade deve
ser  realizada,  se  possível,  no  mesmo  dia,  e,  em qualquer  condição,  antes  da
execução do tiro real.

f.  O objetivo da ISVT é habilitar o instruendo a realizar o tiro real com bom
desempenho. Para tanto, ela não deve ser executada de maneira apressada, assim
como não  devem ser  puladas  etapas.  O tempo  estimado para  cada  turma  de
instruendos praticar adequadamente todos os exercícios é de 30 minutos.

ARTIGO II

EXERCÍCIOS DA INSTRUÇÃO EM SIMULADOR VIRTUAL DE TIRO

6.3 CONSTÂNCIA DA PONTARIA

a. Objetivos

    (1) Aplicação do fundamento PONTARIA.

    (2) Realização de visadas sucessivas com a mesma pontaria.

b. Execução

    (1) O atirador deve tomar a posição de tiro deitado apoiado com o auxílio
de sacos de areia e ter acesso à imagem do monitor sem precisar sair da posição. 

    (2) Após o instruendo tomar a posição correta, o instrutor marca a posição
do laser no monitor e o auxiliar barra a passagem do feixe com a mão ou outro
obstáculo. 

    (3) O atirador deve refazer a pontaria e, quando estiver confiante de que
está certo, sinaliza para que o auxiliar retire o obstáculo. O instrutor então assinala
a nova posição do laser. Este procedimento é repetido três vezes.

c. Aprovação

    Após três execuções, as posições do laser devem estar circunscritas a um
diâmetro de 1,5 cm com o alvo configurado para a distância de 10 metros a fim de
que o instruendo receba a menção “APTO”.



d. Observações

    (1) A cabeça e a arma devem permanecer imóveis durante a realização
da pontaria.

    (2) A sinalização do atirador para o auxiliar deve ser feita através de
gestos.

    (3) Material e pessoal empregado: no mínimo um auxiliar para cada dois
instruendos; sacos de areia ou outro suporte similar para que cada atirador tome a
posição deitado apoiado.

6.4 INFLUÊNCIA DA “FOTOGRAFIA” NA LINHA DE VISADA

a. Objetivos

    (1)  Aplicação  dos  fundamentos  PONTARIA  e  CONTROLE  DA
RESPIRAÇÃO.

    (2) Observação do efeito de diferentes “fotografias” na posição do impacto
no alvo.

b. Execução

    (1) O atirador deve tomar a posição de tiro deitado apoiado com o auxílio
de sacos de areia e ter acesso à imagem do monitor sem precisar sair da posição. 

    (2) O instrutor observa a correção da posição de tiro, que deve ser estável
e estar direcionada para o alvo, e corrige se for o caso.

    (3) O atirador deve fazer a “fotografia” correta e observar a posição do
ponto luminoso no alvo através da imagem do monitor. 

   (4) O auxiliar deve mostrar para o instruendo o cartão de pontaria (usado
na IPT) com algum erro na “fotografia” (desalinhamento da maça em relação à
alça) e determinar que repita aquela imagem com o aparelho de pontaria de seu
armamento.

    (5) Quando o instruendo observar no seu aparelho de pontaria o mesmo
erro de “fotografia” apresentado pelo auxiliar através do cartão de pontaria, deve
verificar na imagem do monitor o efeito na posição do ponto luminoso no alvo.

    (6) Esse procedimento deve ser repetido diversas vezes, para todos os
lados e com variados graus de erro de “fotografia”.

    (7) Por fim, o instruendo deve realizar respirações profundas, observando
a posição do ponto luminoso na imagem do monitor ao final da inspiração e da
expiração, para verificar a influência do controle da respiração.

c. Aprovação

    O  instrutor  considera  o  atirador  “APTO”  quando  perceber  que  este
entendeu a influência da “fotografia” na linha de visada.

d. Observações



    (1) A cabeça e a arma devem permanecer imóveis durante a realização
da pontaria.

    (2) O monitor deve ficar atento à correta utilização do cartão de pontaria
por parte dos auxiliares.

    (3) Material e pessoal empregado: no mínimo um auxiliar para cada dois
instruendos  e  um monitor  para  cada  cinco  auxiliares;  sacos  de  areia  ou  outro
suporte similar para que cada atirador tome a posição deitado apoiado.

6.5 INFLUÊNCIA DA ESTABILIDADE DA POSIÇÃO DE TIRO NO ARCO DE
MOVIMENTO

a. Objetivos

    (1) Aplicação do fundamento POSIÇÃO ESTÁVEL.

    (2) Observação do efeito da estabilidade da posição de tiro na habilidade
de manter a arma no alvo.

b. Execução

    (1) O atirador deve ter acesso à imagem do monitor e tomar, inicialmente,
a posição de tiro deitado. 

    (2) O instrutor observa a correção da posição de tiro, que deve ser estável
e estar direcionada para o alvo, e corrige se for o caso.

    (3) O atirador deve observar o movimento do ponto luminoso do laser no
alvo,  podendo  ser  utilizada  a  ferramenta  “traço”  do  simulador  para  mostrar  o
movimento da linha de visada ao longo do tempo. Para cada correção do instrutor,
o instruendo deve observar qual foi a melhora obtida no arco de movimento. 

   (4)  Atingida  uma  posição  deitado  com  boa  estabilidade,  o  instrutor

determina que o atirador tome a posição de tiro de joelhos. Procedimento similar ao
descrito nos tópicos (2) e (3) acima deve ser adotado. 

    (5) Finalmente, o instrutor segue os mesmos passos acima com o atirador
na posição de tiro de pé.

    (6)  Esse  procedimento  pode  ser  repetido  diversas  vezes  para  cada
posição de tiro, até que o atirador tenha confiança para tomar uma posição de tiro
mais estável. 

c. Aprovação

    O atirador é considerado “APTO” quando estiver tomando posições tais
que o seu arco de movimento permaneça dentro do alvo (proporcional ao A2 na
distância de 300 m para a posição deitado e de 50 m para as posições de joelhos e
de pé).

d. Observações

    (1) As dificuldades para tomar uma posição correta são eminentemente
individuais, portanto o instrutor deve tratar cada instruendo de maneira particular. É



importante observar um atirador de cada vez, auxiliando-o no processo de tomada
da posição estável.

    (2) Enquanto o instrutor passa orientações individuais para um instruendo,
os monitores podem continuar realizando os exercícios anteriores ou conduzindo
exercícios  de  tiro  em  seco.  Não  deve  haver  atiradores  parados  enquanto  um
recebe as instruções do oficial de tiro, porquanto o tempo de instrução no simulador
deve ser aproveitado ao máximo.

    (3) Material e pessoal empregado: no mínimo um monitor para cada cinco
instruendos.

6.5 ACIONAMENTO DO GATILHO

a. Objetivos

    (1) Aplicação do fundamento ACIONAMENTO DO GATILHO.

    (2) Observação do efeito do acionamento do gatilho no movimento da
linha de visada.

b. Execução

    (1) O atirador deve ter acesso à imagem do monitor e tomar a posição de
tiro de joelhos. 

    (2) O instrutor observa a correção da posição de tiro, que deve ser estável
e estar direcionada para o alvo, e corrige se for o caso.

    (3) Após realizar a pontaria no alvo, o atirador deve acionar o gatilho
observando o ponto luminoso na imagem do monitor, a fim de observar de que
forma o movimento do dedo no gatilho interfere na estabilidade da linha de visada.

   (4) O instruendo deve executar tantos disparos observando a imagem do

monitor quantos forem necessários para que consiga executar o acionamento do
gatilho com o mínimo de perturbação na posição do ponto luminoso. 

    (5) A seguir,  o instruendo deve executar o acionamento realizando a
pontaria  correta  (sem  observar  a  imagem  do  monitor).  Após  cada  disparo,  o
instrutor  mostra  o  “traço”  da  linha  de  visada  ao  longo  daquele  disparo  para  o
atirador. 

    (6)  Esse  procedimento  pode  ser  repetido  diversas  vezes  para  cada
posição  de  tiro,  até  que  o  atirador  tenha  confiança  para  realizar  um  bom
acionamento do gatilho. 

c. Aprovação

    O  instrutor  considera  o  atirador  “APTO”  quando  perceber  que  este
aprendeu a executar o acionamento do gatilho com o mínimo de perturbação na
linha de visada (sem “gatilhada”, antecipação, esquiva ou outros defeitos).

d. Observações



    (1) A estabilidade da posição é importante, portanto pode-se utilizar o rolo
para apoiar a perna do lado da mão que atira na posição de joelhos. Entretanto,
não se deve permitir a utilização de apoios para a arma.

    (2)  Se  for  o  caso,  o  instrutor  pode  determinar  que  o  atirador  faça
movimentos bruscos de acionamento do gatilho nas primeiras repetições, de forma
a facilitar a observação do movimento do laser no alvo.

    (3) Enquanto o instrutor passa orientações individuais para um instruendo,
os monitores podem continuar realizando os exercícios anteriores ou conduzindo
exercícios  de  tiro  em  seco.  Não  deve  haver  atiradores  parados  enquanto  um
recebe as instruções do oficial de tiro; o tempo de instrução no simulador deve ser
aproveitado ao máximo.

    (4) Material e pessoal empregado: no mínimo um monitor para cada cinco
instruendos.

6.6 GRUPAMENTO

a. Objetivos

    (1) Aplicação dos fundamentos de tiro durante o ato integrado de atirar.

    (2) Realizar séries de tiro com pouca dispersão dos pontos de impacto.

b. Execução

    (1) O atirador deve tomar a posição de tiro deitado apoiado com o auxílio
de sacos de areia sem acesso à imagem do monitor. 

    (2) O instrutor observa a correção da posição de tiro, que deve ser estável
e estar direcionada para o alvo, e corrige se for o caso.

        (3) O instruendo executa, a comando, uma série de três disparos com

tempo irrestrito, observando seus impactos no monitor apenas ao final do exercício.

    (4) Esse procedimento pode ser repetido até nove vezes, a fim de que o
instruendo obtenha a menção “APTO”. Se isso não ocorrer, o instrutor deve avaliar,
através da análise do programa de simulação, quais são os erros mais graves e
determinar que o instruendo repita algum exercício ou que retorne à IPT.

c. Aprovação

    O atirador é considerado “APTO” quando obtiver duas séries consecutivas
de  três  tiros  inscritos  em um diâmetro  de  1,5  cm  no  alvo  a  10  metros  (ou  o
equivalente a outras distâncias).

d. Observações

    (1) O exercício deve ser conduzido da mesma maneira que o tiro real,
com os mesmos tipos de comandos e meios auxiliares.

    (2) O atirador deve agir na alavanca de manejo entre cada disparo para
engatilhar a arma, forçando assim a retomada da posição entre os tiros (caso o
simulador  conte  com  recuo  pneumático,  esse  procedimento  não  precisa  ser
adotado).



    (3) O instruendo não deve executar o próximo exercício até que seja
considerado “APTO”.

    (4) Após o atirador obter o menção “APTO”, pode continuar executando
séries de tiro até que todos os instruendos concluam o exercício.

    (5) Material e pessoal empregado: sacos de areia ou outro suporte similar
para que cada atirador tome a posição deitado apoiado.

6.7 TIRO EM SECO INTERATIVO

a. Objetivos

    (1) Aplicação dos fundamentos de tiro durante o ato integrado de atirar.

    (2)  Realizar  séries  de  10  tiros  com pouca  dispersão  dos  pontos  de
impacto.

b. Execução

    (1) O atirador deve tomar a posição de tiro deitado sem acesso à imagem
do monitor. 

    (2) O instrutor observa a correção da posição de tiro, que deve ser estável
e estar direcionada para o alvo, e corrige se for o caso.

        (3) O instruendo executa, a comando, uma série de dez disparos com
tempo irrestrito, observando seus impactos apenas ao final do exercício.

    (4) O instrutor anota a quantidade de impactos no alvo e confirma (por
meio de questionamentos) o entendimento dos fundamentos de tiro por parte do
atirador.  O  instrutor  pode,  dependendo  do  tempo  disponível  e  do  nível  do
instruendo, aumentar a quantidade de disparos para vinte, reduzir o tamanho do
alvo ou determinar a execução de disparos em outra posição de tiro.

c. Aprovação

    O  atirador  é  considerado  “APTO”  quando  obtiver,  em  duas  séries
consecutivas de dez disparos na posição deitado, no mínimo 70% de impactos no
alvo (configurado como A2 a 300 metros).

d. Observações

    (1) O exercício deve ser conduzido da mesma maneira que o tiro real,
com os mesmos tipos de comandos e meios auxiliares.

    (2) O instruendo não deve executar as instruções com tiro real até que
seja considerado “APTO”.

    (3) Após o atirador obter o menção “APTO”, pode continuar executando
séries de tiro até que todos os instruendos concluam o exercício.


