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Sr. Demetrius Oliveira 

 

 

Conforme vossa solicitação estamos encaminhando as demandas da 

Silhuetas Metálicas para encaminhamentos junto ao Exército 

Brasileiro – Sis FPC. 

Tópicos: 

• Breve histórico das Silhuetas Metálicas, 

• Modificações e estojos (Wild Cat), 

• Apostilamentos de canos extras, 

• Outros 

•  

1. Breve Histórico das Silhuetas Metálicas no Brasil 

A modalidade de tiros de Silhuetas Metálicas teve origem em prova 

mexicana praticada com armas longas por volta do ano de 1900, 

onde se praticava utilizando animais vivos como alvos (Galinhas, 

Porcos, Perus e Carneiros), em 1948 estes alvos foram substituídos 

por alvos metálicos, daí o nome Silhuetas Metálicas. 

Essa modalidade foi introduzida no Brasil no final do ano de 1980, 

quando o Sr. Antonio Ermírio de Moraes Filho, tendo ido aos Estados 

Unidos da América para estudar, teve contato com o esporte e por 

ter se encantado com este sonhou em criar um clube para a prática 

desportiva, desta feita adquiriu uma gleba de terras às margens da 

Rodovia Castelo Branco no estado de São Paulo e lá foi fundado o 

Ram Clube, primeiro clube da modalidade no Brasil. 

Daí por diante o esporte foi sendo divulgado em todo estado de São 

Paulo e outros da União, o que estimulou alguns atletas e dirigentes 

de clubes a criarem pistas com a finalidade de se ter locais 

adequados a prática do esporte. 

Atualmente contamos com mais de 20 estandes de tiros para prática 

de Silhuetas Metálicas, distribuídos em todo território nacional. 



O Brasil sedia Provas em nível local, estadual, nacional e 

internacional, sendo que as estaduais são promovidas pelas diversas 

Federações de Tiro Prático espalhadas pelo Brasil, ao passo que as 

provas nacionais e internacionais são promovidas pela Confederação 

Brasileira de Tiro Prático – CBTP. 

Cabe aqui lembrar que a modalidade a nível internacional é gerida 

pela IHMSA – Internacional Handgun Metallic Silhouette Association. 

2. Armas Utilizadas para prática de Silhuetas Metálicas 

Nos Estados Unidos da América (berço da Silhuetas Metálicas) as 

armas (PCE) utilizadas atualmente são as curtas (handgun), com 

comprimentos de canos variando de 6 a 15 polegadas e os objetivos 

são os alvos que variam em distancia de 25 a 200 metros com 

calibres que variam de .22LR até os de alta potencia iniciando com 

.357 Magnum e chegando a outros calibres tais como o 308 Win, 7 

mm TCU, 7 mm BR, 7 IHMSA, 30-06 Springfield e seus derivados, 

sendo que vários destes são os chamados WILD CAT (modificados), 

tendo como base calibres oficiais (Tabela Anexa). 

Ainda no Brasil além das armas curtas para que se pudesse dar mais 

visibilidade a modalidade foram introduzidas as armas longas estas 

mais comumente encontradas no Brasil, uma vez que as curtas via 

de regras são de fabricação americanas e de alguns países da 

Europa, com raras exceções fabricadas no Brasil. 

3. Modificações de Estojos para Obtenção dos Calibres WILD 

CAT e outros não encontrados no Brasil. 

No mundo da Silhuetas Metálicas e em outras modalidades do Tiro 

Prático existem vários calibres que não são encontrados no mercado 

nacional e as vezes nem no internacional, daí a necessidade de 

transformar estojos de calibres oficiais para obtenção dos WILD CAT. 

Ocorre que, segundo o R-105 para tal o CAC (Atleta) deve obter uma 

autorização especial do Exército Brasileiro. 

Ora se a arma (PCE) foi adquirida legalmente e passou por toda 

inspeção do Exército Brasileiro quando da liberação da CII – 

Certificado Internacional de Importação e depois quando de seu 

Desembaraço Alfandegário e demais registros, deveria ser implícita 

a autorização para as referidas modificações de estojos, sem mais 

burocracia, afinal de contas são calibres utilizados em sua maioria 

em armas mono-tiro. 



Quanto a quantidade de estojos e consequentemente munições a 

serem liberadas para cada arma devem ser o limite de cada Guia de 

Tráfego – GT. 

4. Exemplos de Estojos de Calibres Passíveis de 

Modificação. 

 

 



 

 

 

 



 

  

 
Calibres derivados de estojos 30-30 Win e 44 Mag. 

 
Calibres derivados de estojos 223 (556) e 360 DW 

 

 



5. Tipos de Armas Curtas Utilizadas em Silhuetas Metálicas 

 

 

 
MOA – 30 - 20 

 
XP – 100 – REMINGTON CALIBRE 7 mm TCU (UGALDE) 

 

 

 

 

 

 



 

 
TC – CONTENDER CALIBRE .22 CLASSIC 

 
TIPOS DE ARMAS CURTAS PARA SILHUETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Apostilamento de Canos Extras 

 

Existem armas como as TC – Contender, fabricadas pela Thompson 

– USA que possuem canos intercambiáveis, o que facilita a prática 

do tiro de Silhuetas Metálicas, pois com uma só arma podemos 

praticar várias modalidades dentro da Silhuetas Metálicas, segue 

exemplos abaixo: 

• TC -Contender – Pode ser em calibre .22LR e utilizar outros 

calibres como 30-30 WIN, 7-30 Waters, 357 Magnum, e ainda 

com canos de comprimento que variam de 10 a 15 polegadas. 

• Para a regularização destes canos a sugestão é que se faça 

um documento exigindo uma GT antiga que consta o referido 

cano ou ainda, a respectiva CII. Podendo ser lançado no mapa 

do CAC ou em um anexo do CR. 

 

 

 

 

Donald Robert Frasier 

2º Vice-presidente da CBTP – Silhuetas Metálicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


