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O USO DO SIMULADOR DE TIRO NA PREPARAÇÃO PARA O TESTE DE
APTIDÃO DE TIRO DE PISTOLA

Vinícius Marinho Acosta1

Diogo Souza Rego2

RESUMO
A constante demanda por atualização da doutrina militar terrestre encontra diversos desafios
que podem ser de ordem financeira (limitadora da aquisição de materiais), tática, operacional e
estratégica. O Teste de Aptidão de Tiro (TAT) é o instrumento utilizado pelo Exército Brasileiro
para avaliar anualmente o grau de adestramento da tropa na execução do tiro. Porém, alguns
recursos podem e devem ser avaliados para alcançar o estado da arte na execução do referido
teste. O uso de simuladores vem sendo amplamente difundido e encorajado no EB. É uma
alternativa mais barata e segura, pois pode-se realizar a simulação de um exercício real num
ambiente  controlado,  além  de  ser  uma  excelente  ferramenta  para  analisar  os  erros  de
fundamentos de tiro. Este trabalho focará exclusivamente na utilização do simulador de tiro
SCATT para a execução do TAT de pistola, buscando mostrar ao leitor que sua implementação
seria um avanço para as Organizações Militares, qualquer que seja a sua vocação.

Palavras-chave: Simulador de Tiro. Teste de Aptidão de Tiro. SCATT.

RESUMEN
La constante  demanda por  actualización de  la  doctrina  militar  terrestre  encuentra  diversos
desafíos  que  pueden  ser  de  orden  financiero  (limitadora  de  la  adquisición  de  materiales),
táctica, operacional y estratégica. La Prueba de Aptitud de Tiro (TAT) es el instrumento utilizado
por el Ejército Brasileño para evaluar anualmente el grado de adiestramiento de la tropa en la
ejecución del tiro. Sin embargo, algunos recursos pueden y deben ser evaluados para alcanzar
el estado del arte en la ejecución de dicha prueba. El uso de simuladores ha sido ampliamente
difundido y alentado en el EB. Es una alternativa más barata y segura, pues se puede realizar
la simulación de un ejercicio real en un ambiente controlado, además de ser una excelente
herramienta  para  analizar  los  errores  de  fundamentos  de  tiro.  Este  trabajo  se  centrará
exclusivamente en la utilización del simulador de disparo SCATT para la ejecución del TAT de
pistola,  buscando  mostrar  al  lector  que  su  implementación  sería  un  avance  para  las
Organizaciones Militares, cualquiera que sea su vocación.

Palabras-clave: Simulador de Tiro. Prueba de Aptitud de Tiro. SCATT.
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1 INTRODUÇÃO

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

evolução doutrinária, a fim de contribuir eficiente, eficaz e efetivamente para a

defesa da Pátria. (BRASIL, 2014).

Há uma frase muito conhecida de Voltaire que diz que Deus é contra a

guerra, mas fica ao lado de quem atira melhor. Qualquer instrução de tiro real,

por mais simples que seja, sempre traz inúmeras preocupações ao Oficial de

Tiro.  A responsabilidade de se conduzir uma linha de tiro para soldados do

grupamento básico é ainda mais singular. A doutrina militar sempre procurou a

melhor maneira de se ministrar a instrução preparatória para o tiro de forma

que o combatente instruendo chegue ao estande devidamente condicionado e

ciente de tudo que irá ocorrer na sessão de tiro.

Para driblar os óbices de perfeição na instrução preparatória, os centros

de teinamentos, as forças de segurança e os exércitos do globo tem se valido

de um instrumento que apresente ao atirador as características mais próximas

possíveis da realidade. Esse instrumento de apoio da instrução é o simulador

de tiro. Ou seja, é um meio de instrução mais seguro, além de apresentar um

baixo custo a longo prazo se comparado ao uso de munições reais.

1.1 PROBLEMA

A crescrente  inovação  dos  meios  tecnológicos  tem  ganhado  grande

destaque  na  preparação  dos  exércitos.  O  uso  de  simuladores  já  é  uma

realidade no Exército Brasileiro. Porém, eles aparecem como complemento de

instrução, uma opção que quase sempre é inutilizada na tropa, seja por falta de

meios (já que a minoria das unidades dispõe desse recurso), ou por falta de

padronizações  doutrinárias  e,  até  mesmo,  por  falta  de  uma  “cultura

institucional” sobre o tema. (BRASIL,2003, p.citar parte que cita simuladores de

tiro)

Neste  sentido,  e  em  função  do  aprimoramento  constante  das  tropa,

como e qual seria a viabilidade de implantar um sistema de simulador de tiro

que vise complementar e aperfeiçoar o Teste de Aptidão de Tiro no Exército

Brasileiro?

Segundo a doutrina vigente, “[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).



Logo, é necessário que se divulgue amplamente na doutrina e nas escolas de

formação  o  uso  dos  simuladores  de  tiro  no  Exército  Brasileiro  e  que  se

busquem métodos de utilização uniformes dos equipamentos já existentes, a

fim de padronizar  a instrução.

1.2 OBJETIVOS

A fim de otimizar a utilização de simuladores de tiro na preparação para

o TAT, o presente estudo pretende integrar os conceitos previstos nos manuais

com as informações científicas atualizadas, a fim de apresentar uma proposta

de inserção do emprego dos simuladores. Esse emprego deverá ser executado

nos corpos de tropa, em instrução anterior ao Teste de Aptidão de Tiro e deverá

ser inseido como exercício previsto nas IGTAEx.

Para  viabilizar  a  consecução  do  objetivo  geral  de  estudo,  foram

formulados os seguintes objetivos específicos:

• apresentar as características e peculiaridades do emprego do simulador

de tiro.

• compreender  a  importância  dos  simuladores  no  aprendizado  dos

fundamentos de tiro;

• atividade a ser inserida na doutrina da instrução de tiro;

• a economia de meios obtida na utilização de simuladores; e

• inserir o simulador de tiro no Quadro de Dotação de Material Previsto

das Organizações Militares.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A aplicação dos exercícios de tiro  sempre foram vistos com especial

atenção pelos agentes formadores durante o adestramento da tropa. Seja pelo

grau de complexidade, ou pelo grau de responsabilidade e até mesmo pela

complexa infraestrutura necessária para se formar um bom atirador. Junte-se a

isso, as dificuldades cada vez mais reais em se encontrar um estande de tiro

nas  unidades  que  estão  nos  grandes  centros  urbanos.  Há  estandes

interditados por força de sua proximidade com estruturas civis (Estande de tiro

do Aquartelamento General Tibúrcio, em Fortaleza -CE).

Além disso, reduzir as variáveis de controle da instrução para focar no



aprendizado do instruendo contribui para uma maior taxa de sucesso. É nesse

cenário  que  se  insere  a  utilização  de  simuladores,  onde  Brasil  apoia  a

simulação e a enxerga “como ferramenta motivante, econômica e eficaz para a

elevação da capacidade técnica e tática dos profissionais da Força” (2011b, p.

20).

Atletas olímpicos de tiro esportivo tem usado esse meio de instrução

para refinar suas técnicas. Existe uma lacuna de estudos específicos para a

utilização de simuladores e é dentro desse viés que este estudo buscará os

benefícios  do  uso desta  ferramenta  e  a  maneira  mais  viável,  com foco  na

simplicidade de se inserir sua utilização no contexto das instruções de tiro. As

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

das Armas Portáteis (C 23-1) serão a base doutrinária desse estudo.

2 METODOLOGIA

Esta  pesquisa  visa  a  propor  o  uso  do  simulador  de  tiro  SCATT  no

período  anterior  ao  TAT.  Procurou-se  realizar  a  revisão  de  literatura  para

verificar  qual  o  momento  e  como  pode-se  inserir  o  uso  do  simulador  na

instrução  de  tiro  no  Exército  Brasileiro.  Foi  utilizado  o  questionário  e  a

entrevista com militares Com a análise das informações, será realizada uma

proposta de exercício a ser utilizada na preparação para o TAT de pistola no

Exército Brasileiro.

Será realizada a pesquisa qualitativa, utilizando-se a interpretação dos

dados coletados.

Quanto  ao  objetivo  geral,  será  utilizada  a  pesquisa  explicativa,  que

procura destrinchar os fundamentos  de um fenômeno, no caso será analisada

a percepção de ganho de técnica na execução do Teste de Aptidão de Tiro com

pistola.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O assunto não apresenta vasto material  a ser explorado, visto que é

bem restrito aos temas militares e de tiro, o que dificulta ainda mais a procura.

O que existe é muito limitado e se resumem, na literatura brasileira, a artigos.



A fim de se buscar o conhecimento já existente acerca do assunto, foram

utilizado sites de busca na internet e publicações doutrinárias brasileiras. As

palavras-chave utilizadas foram: simulador de tiro, teste de aptidão de tiro e

SCATT.

a. Critério de inclusão:

• Publicações em língua portuguesa

• Estudos acadêmicos

b. Critério de exclusão:

• simuladores de realizade virtual

2.2 COLETA DE DADOS

Para  apurar  o  assunto  foi  escolhida  a  coleta  de  dados  através  de

questionário.

2.2.1 Questionário

O questionáro foi destinado para oficiais de Material Bélico cursando a

EsAO no ano de 2018, aos militares atletas de tiro da CDE e aos oficiais de

outras armas que também estão cursando a EsAO no corrente ano e que já

foram instrutores de tiro da AMAN.

A população estimada para este estudo é de 52 militares, considerando

a população abordada no parágrafo anterior.

A escolha do universo se iniciou com os alunos do curso de material

bélico  da  EsAO  por  existir  uma  grande  variabilidade  de  OM  em  diversas

regiões militares. Quanto aos atletas de tiro, a escolha observou a experiência

que  estes  militares  possuem do  tiro,  especialmente   no  que  concerne  aos

simuladores de tiro. É importante observar que quando se fala em simulador de

tiro no âmbito da CDE, todos os atletas já tiveram a oportunidade de utilizar

esta ferramenta.  O mesmo pode-se inferir aos oficiais de outras armas que

tambés estão cursando a EsAO e que já foram instrutores de tiro da AMAN.

Estes, além do SCATT, tiveram contato com outros simuladores, tais como o

NOPTEL e o FATS. O fato determinante de inserir os instrutores da Seção de

Tiro da AMAN é de que lá existem os simuladores SCATT.



Os  questionários  foram  enviados  através  de  um  link  pelo  aplicativo

Whatsapp (sistemática indireta) para 50 militares do universo determinado. A

amostra  ideal  foi  dimensionada  em  30  militares,  considerando  o  nível  de

confiança de 90%, o erro amostral de 10% e o universo total de 52.
O número de respostas foi de 31, ultrapassando em 1 a amostra ideal

para  os  parâmetros  citados  acima,  o  que  aumenta  a  importância  desta

pesquisa.
Um  pré-teste  foi  realizado  para  verificar  a  validade  do  questionário.

Foram utilizados 3 militares que aprovaram a sua execução.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta parte do trabalho, serão expostos os gráficos do questionário, os

comentários sobre as respostas e em seguida a discussão.

A primeira pergunta do questionário buscava identificar a quantidade de

militares, dentro do universo considerado, que já desempenharam a função de

Oficial de Tiro. Verificou-se que 64,5% dos militares já havia desempenhado

essa função. E essa quantidade, relativamente alta, refletirá na confiabilidade

do que será exposto na discussão, abaixo.

O gráfico da função de oficial de tiro mostra que mais da metade dos

militares  já  passou  pela  função.  E  isso  é  interessante  para  a  tropa,  pois

possibilita uma interação maior com as novas instruções e consequentemente,

novos equipamentos que são disponibilizados para os cadetes.

Abaixo podemos verificar o gráfico referente a função de Oficial de Tiro.



A próxima  pergunta  foi  sobre  a  efetividade  do  TAT de  pistola,  cuja

frequência  é  de  1  (uma)  vez  por  ano.  A  quase  totalidade  dos  militares

questionados, 93,8%, responderam que “não”.   O que não surpreende, pois

realmente  é  muito  pouco.  Segundo  o  APÊNDICE  K2,  do  ANEXO  K,  das

IGTAEx, Ed. 2017,  o TAT deverá ser realizado anualmente, com o resultado

publicado no Boletim Interno da OM, lançados os números de impactos obtidos

e o conceito correspondente.

É  importante  salientar  que  o  TAT  deve  ser  aplicado  aos  oficiais,

subtenentes e sargentos, sendo o TAT de pistola para oficiais e subtenentes e

o de fuzil para os sargentos. O TAT de pistola é executado com 15 tiros de 9

mm, segundo as IGTAEx.

Feita  as  considerações  acima,  iniciaremos  a  abordagem  sobre  o

simulador de tiro SCATT. No questionário,  foi  feita uma pequena explicação

sobre o funcionameno deste equipamento. Ele é um simulador que permite

verificar os parâmetros de velocidade da oscilação do corpo,  constância da

pontaria,  dentre  outros.  Permite  ainda,  executar  tiros  simulados  de  várias

distâncias  e  calibres.  A pergunta  buscava verificar  o  interesse em ter  essa

ferramenta em sua OM. 78,1% respondeu que “Sim”, 15,6% respondeu que

“Talvez” e 6,3% respondeu que não. Confira o gráfico abaixo.



A próxima abordagem do questionário é sobre a criação do exercício de

tiro  com  simulador  antes  da  execução  do  TAT (Pré-TAT),  compondo  uma

oportunidade a mais para o militar testar e aperfeiçoar suas habilidades de tiro.

Veja o extrato do questionário abaixo.

A grande maioria, mais precisamente 97%,  aceitou a ideia de que é uma

“ótima  oportunidade  para  aperfeiçoar  a  execução  do  tiro”.  O item “Não  há

acréscimo de habilidade” ficou com 0%. Já 3% dos entrevistados responderam

não  ter  certeza  sobre  a  eficiência  do  uso  de  simuladores.  Nenhum  dos

entrevistados considerou a criação do Pré-TAT como algo irrelevante.



No que concerne ao uso dos simuladores,  observa-se  que a grande

maioria já utilizou, oque correspondeu a 88,8% dos questionados. Os militares

do  curso  de  material  bélico  já  tiveram contato  com simuladores  de  tiro  ao

menos uma vez na Academia Militar das Agulhas Negras. Lá eles tiveram a

oportunidade de utilizar o Fets, simulador que cria cenários interativos onde o

objetivo  é  capacitar  o  atirador  a  tomar  a  decisão  correta  em situações  de

estresse. Alguns desses oficiais  também tiveram contato com o SCATT USB

(versão mais antiga).

Quanto aos instrutores de tiro da AMAN e os atletas da CDE, estes já

tiveram contato com a versão mais recente do SCATT, o modelo MX-02. Nesta

versão,  é possível  realizar  o  tiro real  e  analisar  os dados com o simulador

fixado  no  armamento  (https://www.scatt.com/scatt-mx-02).  Para  efeito  de

investimento,  a  unidade  do  SCATT  MX-02  custa   1.699,00  Euros.  Abaixo

algumas imagens do sistema:

https://www.scatt.com/scatt-mx-02


A próxima pergunta foi sobre o grau do TAT. Esta pergunta foi realizada

para localizar militares que atendam a demanda do uso do simulador. Porém,

até  mesmo aquele  que já  obteve o grau máximo no TAT de pistola  terá  a

oportunidade de apurar e centralizar ainda mais seus disparos.

Uma parte do nosso universo é composta por militares que praticam o

tiro rotineiramente, tais como os que já serviram na Seção de tiro da AMAN e

os que estão na CDE como atletas. Estes, por sua vez, utilizam o SCATT para

fins de treinamento para competições de tiro.

No caso em estudo,  81,8% possuem grau  Excelente.  Porém,  alguns

ainda precisam chegar no grau máximo. E é este o objetivo do simulador de

tiro. Da mesma forma que os atletas de alto nível, os militares dos corpos de

tropa tem plenas condições de aumentarem suas capacidades de tiro utilizando

o simulador.

Observa-se  aqui  a  importânca  do  oficial  de  tiro,  que  deverá,  dentro

desse  contexto  criar  um  ambiente  tranquilo  dentro  da  sua  OM  com  um

computador  e  alvos  idênticos  aos  que  serão  utilizados  no  TAT. Cabe  uma

ressalva neste ponto, já que o SCATT permite ao atirador treinar em distâncias

relativamente curtas (a partir de 4 metros) com alvo de tamanho proporcional

ao real. O software do equipamento calcula do tamanho do alvo de acordo com

a distância simulada, cabendo ao operador imprimir esta imagem e afixar na

distância previamente conhecida.



A última pergunta do questionário procurou identificar quem dentre os

questionados já  havia passado na seção de tiro na função de instrutor. No

questionário, a pergunta  ficou delimitada aos instrutores da seção de tiro, já

que procurou-se restringir os militares que já trabalharam na instrução com o

SCATT, que é objeto dessa pesquisa.

É fato que a Seção de Tiro da AMAN tem grande parcela na contribuição

para  a  instrução  de  tiro  no  Exército  Brasileiro.  Tanto  que  os  primeiros

simuladores  de  tiro  do  Exército  foram  para  lá.  Portanto,  há  todo  um

conhecimento consolidado. Os cadetes da AMAN passam pelos simuladores

tanto para conhecimento quanto para recuperação na provas.



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao  fim  deste  trabalho,  cabe  fazer  a  conclusão  sobre  os  objetivos

apresentados e o que se deprendeu ao longo do estudo acerca do uso do

simulador de tiro SCATT na preparação para o TAT de pistola.

Como observado no item anterior, o uso do SCATT vem a somar com a

aplicação do TAT de pistola, haja visto, a pouca frequência de acontecimento

do TAT (uma vez por ano). Ressalta-se que a proposição foi para a criação de

um exercício de tiro simulado do TAT. Tal exercício deverá se enquadrar na

mesma dinâmica do Teste de Aptidão de pistola presente nas IGTAEx. O tempo

ideal para que este exercício aconteça, dependerá diretamente da OM que o

aplicará, dada a variação do ano de instrução entre as diferentes unidades do

país.  Mas  o  crucial  é  que  ele  seja  aplicado  no  período  de  trinta  dias  que

antecede o TAT no calendário da OM.

No  Pré-TAT, o  oficial  de  tiro  disponibilizará  o  SCATT  em  local  que

apresente condições adequadas a aprendizagem, onde o foco é a identificação

dos possíveis erros que o atirador possa estar cometendo, tais como: fotografia

da pontaria, visada, gatilhada (acionamento do gatilho), dentre outros.

Conforme  abordado  no  decorer  deste  trabalho,  o  SCATT  é  uma

excelente ferramenta para complementar a técnica de tiro. Suas vantagens vão

desde a parte de economia de munição até a segurança na instrução.  Um

atirador confiante e condicionado a executar as ações corretas no simulador,

executará o teste de aptidão de tiro mais calmo, propiciando a redução do risco

de acidentes, e a melhora da  sua operatividade.

Também observou-se através do questionário a opinião daqueles que

realizam o TAT sendo que nessa amostra também estavam presentes atletas

da CDE e instrutores  da Seção de Tiro  da  AMAN.  A manifestação positiva

encontrada nas respostas dos questionários reflete a coerência do que tem

sido proposto no corrente estudo.

Por fim, foi visto na revisão da literatura que o Exército já incorporou no

seu  planejamento  estratégico  o  incremento  do  uso  de  simuladores  para  o

adestramento da tropa. O Pré-TAT seria mais um passo para reforçar a cultura

do  uso  de  simulação  para  a  busca  de  resultados  com  mais  eficiência  e

menores custos.



ANEXO

SOLUÇÃO PRÁTICA

A proposta apresentada a seguir, visa a simplificar a inserção do dispositivo

relativo ao Pré-TAT. Sugere-se que o assunto seja incluído na IRTAEx 2017,

ANEXO  K2  INSTRUÇÕES  DE  TIRO  TESTE  DE  APTIDÃO  NO  TIRO  –

PISTOLA (EB70-IR-01.002) conforme a disposição abaixo:

II – TESTE DE APTIDÃO DE TIRO (TAT)

(…)

2.6 O  TAT  deverá  ser  precedido  do  Pré-TAT  e  deverá  ser  realizado

preferencialmente com o simulador de tiro SCATT  ou sistema similar, onde o

Oficial de Tiro aplicará a prova simulada do TAT e avaliará os fundamentos de

tiro do atirador, buscando a excelência na execução da tarefa.
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