
Mira TruGlo Micro-Brite Sight 
 
Como estamos sempre a tentar melhorar o material, desta vez decidi substituir a mira 
que tinha montada. 
Pelo que li e pelas críticas que vi em alguns forums optei pela nova mira da Tru Glo, a 
Micro-Brite Sight. 
Pode ser encomendada com diferentes montagens para o arco, com e sem régua ajus-
tável. com conjuntos de pinos de diferentes diâmetros e em três cores. 
 

 
Imagem 1 – Preto, montagem fixa. Esta monta-

gem permite montar a mira em duas alturas 
distintas, bastando inverter a montagem 

 
Imagem 2 - Preto, montagem ajustável 

 
Imagem 3 - Montagem fixa, Realtree APG 

 
Imagem 4 - Montagem fixa, Lost Camo 

 
Optei pela montagem com braço ajustável e configuração de pinos standard – Um pino 
com fibra de 0,29”, dois pinos com 0,19” e outros dois com 0,10”. O diâmetro da cabeça 
é de 1,8” e tem um círculo de material fluorescente que ajuda a centrar a cabeça no 
peep, para quem o usa. 
A explicação para a utilização de pinos com diferentes diâmetros é simples: quanto 
mais longe está o alvo mais fino deve ser o pino para não esconder o sítio onde que-
remos colocar a flecha. 
A mira vem com o bónus de uma lanterna de luz azul para iluminar os pinos à noite. 
Seria bom se a lanterna não fosse tão luminosa, ou tivesse um reóstato. Para poder ter 
algum uso tem que ser pintada para diminuir a intensidade da luz que emite. 
 
Depois de retirada da embalagem e vistos os componentes, todos pareceram de exce-
lente fabrico. Vem pintada/anodizada num preto que é meio fosco, as fibras ópticas 
estão protegidas por uma caixa em plástico transparente.  
Vamos à parte que interessa: a montagem. 



 
O suporte da mira assemelha-se aos suportes das miras de competição FITA, é uma 
fêmea onde vai encaixar e correr o braço da mira. Tem dois furos para aparafusar ao 
corpo do arco e dois outros furos, recuados, que servem para receber uma montagem 
para a aljava. 
 

 
Imagem 5 - A mira montada 

 
A montagem faz-se em menos de cinco minutos. 
 
O braço aparafusa no suporte com um parafuso especial. Quando se desaparafusa do 
suporte uma mola faz com que o parafuso recolha 2 ou 3 mm para que se possa tirar a 
mira sem que o parafuso saia. Para apertar, basta empurrá-lo até sentirmos o contacto 
com o suporte e aparafusar. 
Como se vê na imagem 1 o braço tem seis círculos, que são outras tantas hipóteses de 
colocação do parafuso de encaixe, podendo assim fazer variar a distância dos pinos ao 
olho, de acordo com as preferências do arqueiro. 
 

 
Imagem 6 - Os pinos. O de cima tem 0,29", os dois a seguir 0,19" 

e os dois últimos 0,10" de diâmetro. 
 
Os pinos são em aço e a fibra óptica corre por dentro dos pinos, pelo que a fibra está 
toda protegida. Devido à quantidade de fibra usada e ao facto de esta se encontrar pro-



tegida por plástico transparente à volta da cabeça da mira, os pinos podem ser dema-
siado luminosos sob a luz do sol. Nada que uma tira de fita isoladora não remedeie. 
 

• Afinação. 
 
A afinação de qualquer mira, pelo menos nos seus primeiros passos, é feita sempre da 
mesma maneira: tentativa e erro. 
 
Uma grande ajuda para a afinar é que só é precisa uma chave: para deslocar os pinos 
para cima ou para baixo na cabeça da mira. Todas as outras afinações, deslocação 
lateral e vertical da cabeça da mira são feitas sem recurso a chaves. 
 

Imagem 7 - em primeiro plano o botão de 
afinação lateral. Por cima o travão do eixo. 
Ao lado o travão do eixo vertical. 

Imagem 8 - O perne dos travões pode mudar de 
sítio para facilitar o manuseamento. O eixo de afi-
nação lateral tem uma escala,  o eixo vertical não. 
Na parte de cima da cabeça está o encaixe para a 
lanterna protegido com uma tampa. 

 
 
Para afinar a mira lateralmente destrava-se o eixo, o travão está bem concebido e não 
é precisa muita força para o bloquear/desbloquear, e com o botão move-se o eixo para 
a direita ou para a esquerda.  
O rodar do botão é acompanhado por um “click” que além de audível, se sente. É outra 
das heranças das miras de competição. 
 
A afinação vertical pode ser feita de dois modos.  
Recorre-se à deslocação do eixo vertical para afinar a distância mais longa a que ati-
ramos, normalmente o pino mais baixo. Depois afinam-se os pinos para as outras dis-
tâncias. Este é o processo que leva mais tempo. Os pinos estão dispostos em dois pla-
nos diferentes, um de cada lado da caixa das fibras, o que permite que, se necessário, 
estes fiquem muito próximos uns dos outros. 
 



 
Imagem 9 - Afinação dos pinos 

 
Se não mexermos nos pinos, podemos jogar só com a afinação vertical do eixo deslo-
cando toda a cabeça. Também aqui o rodar do eixo é acompanhado pelo confortável 
“click”, apesar de não haver escala no eixo. No meu caso, e usando este método, o 
pino de baixo fica nos 45 metros e os a seguir nos 40, 32 25 e 18 metros.  
 
 

• Iluminação 
 
Retirando a tampa que se encontra na parte de cima da cabeça da mira temos um orí-
ficio roscado para montagem da lanterna que é fornecida com a mira. 
 
Aqui encontrei, até agora, o único ponto fraco desta mira.  
A rosca da lanterna, que é em latão, não é uma rosca completa e o aparafusamento na 
cabeça da mira umas vezes corre bem e outras vezes não. Isto leva a que a rosca 
fêmea da cabeça da mira fique rapidamente moída. Aconteceu no meu caso. 
Se têm intenções de usar a lanterna na mira montem-na e deixem ficar. O aumento de 
peso é insignificante e não correm o risco de quando precisarem dela não a consegui-
rem montar. 
 



 
Imagem 10 - A montagem lanterna 

Imagem 11 - Vista completa da cabeça, com a 
lanterna montada. Nos pinos não se vê a fibra, 

porque corre por dentro deles. 

 
 
• Conclusão 
 
Montagem:  
- Fácil 
 
Tempo de montagem:  
- Aproximadamente 5 minutos. 
 
Afinação:  
- Fácil, devido aos travões dos eixos – deixa de ser preciso utilizar chaves – e ao “click” 
do movimento. 
 
Preço:  
Não é barata, mas estamos a falar de material de topo. Poderá não se justificar para 
caça, mas para competição a conversa já será diferente. 
Como todo o material que vem dos Estados Unidos depende do câmbio do dólar, que 
não tem andado famoso para o nosso lado. 
 
Prós:  
- Montagem e afinação fácil. 
- Muito bons acabamentos.  
- Pinos de fibra com diferentes diâmetros, fazem a diferença em distâncias longas (>30 
metros). 
 
Contras:  
- A rosca da lanterna fica estragada com facilidade. 
- Como na maior parte do equipamento, não são fornecidas chaves Allen para a mon-
tagem/afinação. Neste caso só é necessária uma chave, para afinação dos pinos. 
 
Recomendação de compra: 
- Vale o dinheiro que se paga, sobretudo se se faz competição.  


