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 RESUMO 
 

 

 

O presente trabalho buscará estudar os calibres de munição de fuzil utilizados pelo 
Exército Brasileiro em operações em ambientes urbanos, com o objetivo de comparar 
os efeitos dos calibres 5,56 mm e 7,62 mm nos equipamentos de proteção utilizados 
pelo Exército e nas superfícies encontradas nos ambientes urbanos, de forma que 
sejam analisados esses resultados e seja sugerido qual calibre de fuzil é o mais 
adequado para o emprego da tropa em ambiente urbano. Como método de pesquisa, 
foi realizado uma pesquisa bibliográfica para que seja consultado as literaturas já 
existentes sobre o assunto, de forma que esses dados sejam analisados e seja 
possível concluir qual calibre de fuzil é mais adequado ao emprego do Exército 
Brasileiro em operações em ambientes urbanos. 
 
Palavras-chave: fuzil automático leve 7,62 M964; calibre; 7,62 mm; 5,56 mm; fuzil de 
assalto 5,56 IMBEL IA2; munição 7,62x51mm NATO; e 5,56x45mm 
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RESUMEN 
 

 

 

El presente trabajo buscará estudiar los calibres de munición de fusil utilizados por el 
Ejército de Brasil en operaciones en entornos urbanos, con el objetivo de comparar 
los efectos de los calibradores de 5,56 mm y 7,62 mm en los equipos de protección 
utilizados por el Ejército y en las superficies encontradas en entornos urbanos, por lo 
que se analizan estos resultados y se sugiere qué calibre de rifle es el más adecuado 
para el uso de tropas en un entorno urbano. Como método de investigación, se he 
realizado una búsqueda bibliográfica para consultar la literatura existente sobre el 
tema, para que estos datos sean analizados y se pueda concluir qué calibre de rifle 
es el más adecuado para el uso del Ejército Brasileño en operaciones en zonas 
urbanas. 
 

Palabras clave: rifle automático ligero 7.62 M964; calibre; 7,62 mm; 5,56 mm; rifle de 
asalto 5.56 IMBEL IA2; Munición OTAN de 7,62 x 51 mm; y 5.56x45mm 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1964, o Exército Brasileiro (EB) adotou o fuzil automático leve (FAL) 7,62 

M964 (Fz 7,62 M964) como armamento individual padrão de combate, permanecendo 

até os dias atuais. O FAL utiliza a munição (Mun) 7,62x51mm NATO, que concede ao 

armamento uma alta precisão no engajamento dos alvos e grande letalidade. 

O FAL foi o armamento padrão de infantaria nos países membro da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e em muitos exércitos do ocidente, 

em razão da robustez e confiabilidade. Com isso, a utilização da munição 7,62x51mm 

NATO foi amplamente difundida em todo mundo. 

Em 2012, teve início a concepção de um novo fuzil para substituir o FAL e 

atender ao EB, pois o projeto era antigo, tendo sido desenvolvido entre 1947 e 1953, 

na Bélgica, influenciado pela tecnologia do final da 2° Guerra Mundial. O principal 

argumento, era de que não caberia mais a simples modernização do FAL, 

experimentada em anos anteriores. 

A partir de 2017, teve início a substituição gradual do FAL pelo fuzil de assalto 

5,56 IA2 (Fz Ass 5,56 IA2), fabricado pela Industria de Material Bélico do Brasil 

(IMBEL). Esse novo armamento, utiliza a munição 5,56x45 mm NATO, caracterizada 

pelo maior controle no modo automático, peso e tamanho reduzidos se comparado ao 

antigo FAL. 

A adoção do calibre 5,56 mm, seguiu a tendência observada na grande maioria 

dos países ocidentais, capitaneada pelo Exército Norte-Americano. Assim, muitos 

exércitos iniciaram os seus programas para a efetiva substituição do armamento de 

combate individual pelo calibre 5,56 mm nas tropas de infantaria, preservando em 

algumas frações de apoio de fogo. 

Em meio a substituição dos armamentos, há o permanente questionamento 

sobre a possível vantagem de oponentes que utilizam armamentos com o calibre 7,62 

mm no confronto direto com tropa dotada com o calibre 5,56 mm, como se observa 

nos conflitos recentes no Oriente Médio e mesmo nos confrontos entre as forças 

policiais e criminosos na cidade do Rio de Janeiro. 

A participação da polícia do exército em operações de paz e de garantia da lei 

e da ordem (GLO), nos grandes eventos esportivos internacionais e na Intervenção 

Federal na Área de Segurança Pública no Estado no Rio de Janeiro permitiu a essa 

tropa adquirir uma grande experiência em combate no ambiente urbano. 
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Atualmente, as unidades de polícia do exército possuem os dois modelos de 

armamento citados, e logicamente utilizam os calibres 5,56 mm e 7,62 mm quando 

empregadas. Portanto, cabe investigar qual a percepção da tropa sobre o emprego 

desses calibres no ambiente urbano, por vezes, densamente povoado. 

Nesse contexto, a pesquisa invertigou quais as condicionantes, vantagens e 

desvantagens para o emprego de fuzis utilizando as munições 7,62x51mm NATO e 

5,56x45 mm NATO, considerando as dimensões humana e física no ambiente 

operacional urbano e a percepção dos integrantes do 1º Batalhão de Polícia do 

Exército (1º BPE) e do 11º Batalhão de Polícia do Exército (11º BPE). 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 O problema foi apresentado a partir de breves considerações sobre os seus 

antecedentes, com uma sucinta remissão ao estudo da substituição dos fuzis 7,62 

M964 – FAL e 7,62mm M964 A1 – PARAFAL nas subseções seguintes.   

 

 

   1.1.1  Antecedentes do Problema 

Na década de 1980, o EB realizou estudos para a adoção de armamento e 

munição de um novo fuzil com calibre 5,56x45 mm, resultando em um protótipo cuja 

produção foi limitada do Fz 5,56 IMBEL MD1. No entanto, em virtude dos custos e das 

adaptações de fabricação, a produção não foi viável. 

Até 2016, ano dos grandes eventos esportivos internacionais ocorridos na 

cidade do Rio de Janeiro, o Exército Brasileiro utilizava majoritariamente os fuzis 7,62 

M964 – FAL e 7,62mm M964A1 – PARAFAL, ambos com a munição 7,62x51 mm 

NATO. A partir desse ano, foi distribuído o Fz Ass 5,56x45 mm IA2, passando a Força 

Terrestre (F Ter) a possuir dois fuzis com calibre distintos. 

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

Tendo em vista o constante emprego das organizações de polícia do exército 

em situações de não-guerra, como no caso das operações de garantia da lei e da 

ordem, onde em muitas situações se depara com áreas densamentes povoadas e com 
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muitas construções residenciais, surge o problema expresso pelo seguinte 

questionamento: qual o calibre de fuzil mais adequado ao emprego das 

organizações militares de polícia do exército (OMPE), considerando as 

dimensões humana e física do ambiente operacional urbano? 

 

 

1.2  OBJETIVOS 

A fim de orientar a investigação proposta pelo problema da pesquisa, foram 

elaborados os objetivos - geral e específicos - abordados nas subseções seguintes. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

- Analisar qual o calibre de fuzil é mais adequado ao emprego da polícia do 

exército no ambiente urbano. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

a) Apresentar a evolução dos fuzis e de suas munições no combate de 

infantaria, a partir da II Guerra Mundial; 

b) Descrever as características gerais e de emprego do fuzil de assalto 5,56 

mm IMBEL A2 (IA2) e fuzil aumomático leve 7,62 mm M964; 

c) Descrever a características e os efeitos das munições 5,56 mm e 7,62 mm 

sobre as superfícies; 

d) Caracterizar as dimensões humana e físca do ambiente operacional urbano; 

e 

e) Descrever o emprego da polícia do exército em operações em ambiente 

urbano. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

A investigação foi orientada pelas seguintes questões de estudo, visando 

colaborar para uma possível resposta do problema: 

a) qual o histórico da evolução dos fuzis e de suas munições no combate de 

infantaria, a partir da II Guerra Mundial? 
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b) quais as características gerais e de emprego do fuzil de assalto 5,56 mm 

IMBEL A2 (IA2) e fuzil automático leve 7,62 mm M964? 

c) quais a características e os efeitos das munições 5,56 mm e 7,62 mm sobre 

as superfícies? 

d) como caracterizar as dimensões humana e física no ambiente operacional 

urbano? 

e) quais as características de emprego da polícia do exército em operações na 

situação de não guerra? 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

Após estabelecidos o problema e os objetivos e apresentada sucintamente a 

revisão da literatura que embasará a investigação, nesta seção será apresentada a 

metodologia. 

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

O objeto formal de estudo da pesquisa está operacionalizado no Quadro nº 1 e 

tem como variável independente o ambiente urbano, definido como: “O conjunto das 

condicionantes físicas, sociais e humanas que se caracterizam pelos grandes 

conglomerados humanos, com alta densidade demográfica” (BRASIL, 2009, p. A-13). 

Tem como dimensões de estudo, a dimensão física, onde assume importância as 

características das superfícies, relevo, tipo de construção e vias de circulação; e a 

dimensão humana, representada pelas populações locais. Os indicadores serão os 

aspectos fisiográfios e psicossociais, respectivamente. 

A variável dependente é o emprego fuzil de assalto pelas tropas nas operações 

em ambiente urbano, tendo como dimensões as munições 5,56x45 mm e 7,62x51 mm 

e os indicadores os efeitos balísticos e as técnicas, táticas e procedimentos (TTP). 
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TIPO VARIÁVEL DIMENSÃO INDICADOR 

Independente Ambiente Urbano 

Dimensão Física 
Aspectos 

Fisiográficos 

Dimensão Humana 
Aspectos 

Psicossociais 

Dependente Fuzil de Assalto 

Calibre 7,62x51 

mm 

Efeito Balístico 

TTP 

Calibre 5,56x45 

mm 

Efeito Balístico 

TTP 

Quadro 1 - Operacionalização das variáveis 

 

 

1.4.2 Amostra 

As amostras foram constituídas por oficiais e sargentos do 1° BPE e do 11º 

BPE com participação nas operações de GLO, nos grandes eventos esportivos e na 

Intervenção Federal na Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, possuindo 

experiência nesse tipo de missão. 

Os critérios objetivos de inclusão na composição das amostras são os 

seguintes:  

a. ter participado de pelo menos uma das operações descritas anteriormente; 

b. ter realizado o Tiro de Instrução Básico (TIB) com os fuzis 5,56 IMBEL IA2 

e 7,62 M964 – FAL; e 

c. ter portado o Fz Ass 5,56 IMBEL IA2 ou Fz 7,62 M964 nas operações já 

nominadas. 

Em razão da pouca informação sobre a amostra, a definição quantitiva dos 

participantes por meio de cálculo amostral só ser possível com o início dos contatos. 

No entanto, a confiabilidade desejada é de 90 % (noventa por cento) para a validação 

das percepções. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa e tipo de pesquisa 

A pesquisa utiliza uma abordagem predominantemente qualitativa, realizada 

com a análise de conteúdo das fontes bibliográficas e documental reunidas, além da 

tabulação de respostas formuladas no questionário do Apêndice A - Questionário, 
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sobre as percepções de oficiais e sargentos do 1º e do 11º BPE em relação a utilização 

dos armamentos com os calibres 7,62mm e 5,56 mm em operações no ambiente 

urbano. 

 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

A revisão da literatura foi realizada em três fases, conforme Bardin (2011). Na 

primeira fase, realizou-se uma leitura das fontes bibliográfica e documental, visando o 

fichamento e conhecer as ideias dos autores. Na segunda fase, os textos selecionados 

foram revisados. Na terceira fase, os textos foram submetidos a uma análise crítica 

do seu conteúdo. 

As estratégias de busca nas bases eletrônicas foram por meio das seguintes 

palavras: 

a) fuzil automático leve 7,62 M964;  

b) fuzil de assalto 5,56 IMBEL IA2; 

c) munição 7,62x51mm NATO e 5,56x45mm NATO; e 

d) ballistics ammunition 7,62x51mm NATO and 5,56x45mm NATO. 

 

 

 1.4.5 Procedimentos 

O metodo de análise utilizado na pesquisa foi o hipotético-indutivo, uma vez 

que se assentou a partir de conhecimentos particulares coletados por meio de uma 

amostra do universo de militares do 1º BPE e do 11º BPE, que realizaram os módulos 

de tiro de instrução e utilizaram os fuzis com as munições 5,56x45 mm e 7,62x51 mm 

em operações, além das fontes disponíveis, para se concluir sobre qual o calibre mais 

adequado ao emprego no combate em ambiente urbano. 

 

 

 1.4.6 Análise dos Dados 

As análises de dados foram realizadas em três fases: 

a) 1ª Fase. A partir dos conhecimentos assimilados na análise de conteúdo 

(bibliográfica e documental), foi formulado um modelo com base nas dimensões 

ambiente e doutrina da variável independente. 
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b) 2ª Fase. Os dados coletados por meio dos questionários foram submetidos 

a uma análise de conteúdo, identificando os pontos coincidentes e divergentes sobre 

o entendimento da necessidade de apoio dos batalhões de polícia do exército na 

atividade de mobilidade, em um quadro de operações ofensivas. 

c) 3ª Fase. Nesta fase foram integrados os dados e conhecimentos coletados, 

resultando em considerações doutrinárias relevantes sobre o calibre mais adequado 

ao emprego da polícia do exército em ambiente urbano. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA  

O ambiente urbano se caracteriza pela existência de áreas edificadas, onde as 

construções e a população condicionam o emprego das tropas (BRASIL, 2017). Essa 

característica faz com que a tropa que realiza missões de patrulhamento ou combate 

na localidade se depare com a sensível situação de evitar vítima civis em meio ao 

aglomerado de casas. 

Nesse contexto, as unidades de polícia do exército empregadas, nos últimos 

anos, nas operações de GLO, nos grandes eventos em operações de cooperação e 

coordenação com agências (OCCA) e mesmo na Intervenção Federal na segurança 

pública no Estado do Rio de Janeiro, se depararam com a realidade das comunidades 

cariocas, onde as habitações apresentam como característica a vulnerabilidade aos 

efeitos de tiros de fuzil, além do grande número de moradores circulando no local, 

potenciais vítimas das chamadas “balas perdidas”. 

Dessa forma, a pesquisa sobre qual o calibre da munição mais apropriado para 

a realização de operações em ambientes urbanos é do interesse da Força Terreste, 

particularmente das organizações militares de polícia do exército, pois pretende 

investigar um assunto de grande relevância para o emprego de tropa, uma vez que, 

os efeitos colaterais (vítimas civis) geram um grande desgaste na imagem da 

Instituição e interferem no desenvolvimento das operações. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
2.1 A EVOLUÇÃO DOS FUZIS E DE SUAS MUNIÇÕES NO COMBATE DE 

INFANTARIA, A PARTIR DA II GUERRA MUNDIAL 

 Nesta seção, foram analizados os principais fuzis e suas respectivas munições 

utilizados pelos principais exércitos do mundo a partir da II Guerra Mundial. 

O Sturmgewehr 44 (StG 44), foi desenvolvido pelos alemães durante a II Guerra 

Mundial, mais precisamente no ano de 1942, com o objetivo possibilitar que as tropas 

em combate tivessem um armamento que concedesse aos soldados um poder de fogo 

controlável, aliado a uma grande potência. Para atingir esse objetivo, o StG 44, foi 

criado para utilizar a munição de calibre 7,92x33 mm (7,92 mm Kurtz), cartucho esse 

que tinha uma potencia reduzida em relação aos cartuchos da época. 

 

Imagem 1 – Fuzil de assalto Sturmgewehr 44 (StG 44) 
Fonte: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre ¹ 

 

Segundo o Wikipédia, a enciclopédia livre: 

O StG 44 é geralmente aceito como sendo o primeiro fuzil de 
assalto do mundo, e o seu efeito no desenho de armas de fogo no 
pós-guerra mostrou abrangente, tendo inclusive servido como base 
para a criação do AK-47 de Mikhail Kalashnikov e do M16 norte-
americano. (grifo nosso). 

_____________________ 

¹ Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/StG_44>. Acesso em: 18 maio 2021. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/StG_44
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Seguindo a tendência de armamento criado pelos alemães, os soviéticos 

passaram a desenvolver a partir de 1946, o Avtomat Kalashnikova, mundialmente 

conhecido com AK-47. Este armamento apresenta como principais características o 

uso da munição 7,62x39 mm e por seu funcionamento ser através da ação de gases. 

De acordo com o Wikipédia (2021): “Seu poder de fogo, facilidade de uso, 

baixos custos de produção e confiabilidade eram perfeitamente adequados para as 

novas doutrinas de guerra móvel [...]”. 

 

Imagem 2 – Fuzil Avtomat Kalashnikova (AK-47) 
Fonte: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre ² 

 

Após a II Guerra Mundial, os Estados Unidos da América buscaram substituir o 

M1 Garand. Desta forma, na década 1950 foram projetados o rifle M14 e a munição 

7,62x51 mm NATO. No mesmo período, foi desenvolvido o fuzil automático leve (FAL) 

pela empresa belga FN Herstal, que adotou o mesmo calibre do rifle M14. 

 

Imagem 3 – Fuzil Automatico Leve (FAL) 
Fonte: Site hardMOB ³ 

 

Durante a Guerra do Vietnã, o M14 utilizado pelos americanos foi superado 

pelo AK-47 utilizado pelos vietnamitas. Assim, os EUA foram forçados a substituir o 

_____________________ 

² Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/AK-47>. Acesso em: 18 maio 2021. 

³ Disponível em: < https://www.hardmob.com.br/threads/386805-FN-FAL-Fusil-Automatique-

Leger-Fuzil-Automatico-Leve>. Acesso em: 18 maio 2021. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/AK-47
https://www.hardmob.com.br/threads/386805-FN-FAL-Fusil-Automatique-Leger-Fuzil-Automatico-Leve
https://www.hardmob.com.br/threads/386805-FN-FAL-Fusil-Automatique-Leger-Fuzil-Automatico-Leve
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M14 por um armamento que tivesse uma maior capacidade de munições e que fosse 

mais leve.  

Em consequência, os americanos adotaram o fuzil M16, que utilizava a 

munição 5,56x45 mm NATO. 

 

Imagem 4 – Fuzil M16 

Fonte: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre 4 

 

Com o surgimento da munição 5,56 mm, diversos países passaram a adotar 

armamentos que utilizassem esse calibre, pois permitia que os militares carregassem 

mais munição, quando comparado o peso entre as munições de 5,56x45  mm e 

7,62x51 mm, e ainda, que executassem tiros mais precisos devido ao menor recuo 

dos armamentos. 

 

Imagem 5 – Comparação de munições 
Fonte: Artuz Moritz, blogspot 5 
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2.2 O FUZIL AUTOMÁTICO LEVE 7,62 MM M964 E FUZIL DE ASSALTO 5,56 MM 

IMBEL A2 (IA2) 

Nesta sessão são descritas as caraterísticas dos fuzis adotados atualmente 

pelas tropas do Exército Brasileiro, o 7,62 M964 (Fz 7,62 M964) utilizado desde 1964 

e o fuzil de assalto 5,56 mm IMBEL A2 (IA2) que passou a substituir o FAL a partir de 

2017. 

O fuzil 7,62mm M964 (FAL), foi desenvolvido na Bélgica, no ano de 1947, e 

passou a ser utilizado por diversos países que faziam parte da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN). No Brasil, este armamento e suas variantes 

passaram a fazer parte da dotação das Forças Armadas, a partir do ano de 1964, 

permanecendo em operação até os dias de hoje. 

O FAL passou a ser produzido integralmente em território brasileiro pela 

Industria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), e segundo as especificações do 

fabricante, podemos observar as seguintes características: 

Designação 
Nomeclatura Fz 7,62 M964 

Indicativo militar 
(simbologia) 

Fz 7,62 M964 (FAL) 

Classificação 

Natureza Arma de Fogo 

Tipo Portátil 

Funcionamento Automático 

Emprego Individual 

Destino 
Tiro contra pessoal (e 

pode lançar granadas AP 
ou AC) 

Calibre Calibre 7,62 mm 

Comprimento Comprimento 1,10 m 

Peso 

Da arma sem carregador 4,5 Kg 

Do carregador vazio 0,250 Kg 

Do carregador cheio 0,730 Kg 

Alcance 

De utilização 600 m 

Com luneta 800 m 

Máximo 3800 m 

Velocidade Inicial Velocidade inicial 840 m/s 

Cadência de tiro 

Técnica 670/700 tpm 

Prática, em tiro contínuo 120 tpm 

Prática, em tiro 
intermitente 

60 tpm 

Cano 

Comprimento 0,533 m 

Alma Raiada 

Número de raias 4 

Sentido de raiamento À direita 

Passo, uma volta 0,305 m (1:12’’) 

_____________________ 

4 Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/M16>. Acesso em: 18 maio 2021. 

5 Disponível em: < https://artuz-moritz.blogspot.com/2013/03/>. Acesso em: 18 maio 2021. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M16
https://artuz-moritz.blogspot.com/2013/03/
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Vida do cano Maior que 10.000 tiros 

Espécie de tiro Espécie de tiro 

Automático, Semi-
automático e para o 

lançamento de granada, 
repetição 

Sistema de alimentação Sistema de alimentação Por carregador 

Capacidade do 
carregador 

Capacidade do 
carregador 

20 cartuchos 

Funcionamento Funcionamento 
Automático, Semi-

Automático e repetição 

Princípio de 
funcionamento 

Princípio de 
funcionamento 

Ação indireta dos gases 
com tomada de gases em 

um ponto do cano 

Fechamento e 
trancamento 

Fechamento e 
trancamento 

Por ferrolho basculante 

Aparelho de pontaria Aparelho de pontaria 
Alça de mira e massa de 

mira 

Gatilho (força para 
disparar) 

Gatilho (força para 
disparar) 

3,5 a 4,5 Kg 

Refrigeração Refrigeração A ar 
Quadro 1 – Características Fz 7,62 M964 
Fonte: IMBEL 

 

Com a finalidade de substituir os fuzis utilizados pelas Forças Armadas 

brasileiras e desenvolver a indústria nacional, foi criado no ano de 2009, na Indústria 

de Material Bélico do Brasil, o fuzil de assalto 5,56 mm IMBEL A2 (IA2). Inicialmente, 

o produto passou por testes no Centro de Avaliações do Exército (CAEx) e 

posteriormente foi distribuído para as principais organizações militares do Exército.  

De acordo com o manual do fabricante, o Fuzil IA2 apresenta as seguintes 

características: 

Munição 5,56 x 45 mm 

Peso sem carregador e sem acessórios 3,38 Kg 

Peso do carregador vazio: 
Alumínio 

Aço 

 
0,12 Kg 
0,25 Kg 

Peso docarregador completo (30 tiros): 
Alumínio 

Aço 

 
0,50 Kg 
0,63 Kg 

Comprimento da coronha aberta 0,85 m 

Comprimento da coronha rebatida 0,60 m 

Comprimento do cano 0,35 m 

Vida do cano > 10000 tiros 

Raiamento 6 raias passo 254 mm (10”) à direita 

Velocidade de boca (Vo) 780 m/s 
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Energia cinética de boca (Ec boca) 1015 J 

Energia cinética à 300m (Ec 300m) 410 J 

Cadência 730 a 890 tpm 

Alcance máximo 1800 m 

Alcande de utilização 300 m 

Funcionamento 
Repetição, Semi-Automático e 

Automático 
Quadro 2 – Características Fuzil IA2 
Fonte: IMBEL 

 

2.3 OS EFEITOS DAS MUNIÇÕES 5,56 MM E 7,62 MM SOBRE AS SUPERFÍCIES 

Com o intuito de comparar e analisar os efeitos balísticos das munições de 

calibre 7,62x51 mm e 5,56x45 mm nas superfícies, foi tomado como base o vídeo 

produzido porValverde (2019), onde foi exposto o resultado dos impactos desses dois 

tipos de munição em três tipos de superfícies, sendo elas um trilho de trem, parede de 

concreto de 12 cm e uma árvore com 18 cm de diâmetro. 

 

a. Disparos em trilho de trem 

Com o disparo com munição de calibre 5,56x45 mm, nota-se que a munição 

não transfixou a superfície, não atingindo o manequim a retaguarda do trilho de trem. 

 

Imagem 6 – Disparo de Cal 5,56x45 mm em trilho de trem 
Fonte: Canal Dicas de Tiro 

 

Já com o disparo com munição 7,62x51 mm, percebe-se que a munição 

ultrapassou a superfície, atingindo o braço direito do manequim. 
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Imagem 7 – Disparo de Cal 7,62x51 mm em trilho de trem 

Fonte: Canal Dicas de Tiro 

 

b. Disparo em concreto de 12 cm de espessura 

No segundo teste realizado, ao disparar o armamento com munição de calibre 

5,56x45 mm, nota-se que mais uma vez a munição não transfixou a superfície, não 

atingindo o manequim a retaguarda bloco de concreto. 

 

Imagem 8 – Disparo de Cal 5,56x45 mm em parede de concreto de 12 cm de 
espessura 

Fonte: Canal Dicas de Tiro 
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Ao realizar o disparo com armamento com munição 7,62x51 mm, verifica-se 

que a munição ultrapassou a superfície de concreto, atingindo o manequim na reagião 

do pescoço. 

 

Imagem 9 – Disparo de Cal 7,62x51 mm em parede de concreto de 12 cm de 
espessura 

Fonte: Canal Dicas de Tiro 

 

c. Disparo em árvore de 18 cm de diâmetro 

No terceiro teste, foram realizados cinco disparos de Cal 5,56x45 mm em uma 

árvaro com diâmetro de 18 cm, de modo que apenas um dos cinco disparos transfixou 

a superfície, atingindo o manequim no tórax. 

 

Imagem 10 – Disparo de Cal 5,56x45 mm em árvore de 18 cm de diâmetro 
Fonte: Canal Dicas de Tiro 
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Ao realizar o disparo com Cal 7,62x51 mm, percebe-se que todos os disparos 

transfixaram a árvore, atingindo o alvo a retaguarda. 

 

Imagem 11 – Disparo de Cal 7,62x51 mm em árvore de 18 cm de diâmetro 
Fonte: Canal Dicas de Tiro 

 

2.4 O COMBATE NO AMBIENTE URBANO 

O Manual de Fundamentos - Operações (EB20-MF-10.103) traz a seguinte 

definição sobre ambiente operacional: 

O Ambiente Operacional é caracterizado pela existência de três 
dimensões – física, humana e informacional – cujos fatores a serem 
analisados interagem entre si, formando o seu caráter único e 
indivisível. Sua compreensão constitui uma condição fundamental 
para o êxito nas operações militares. (BRASIL, 2014, p 2-2) (grifo 
nosso). 

 

Desse modo, abordamos o ambiente urbano, caracterizando-o sob suas 

dimensões humana e física, relacionando respectivamente, com os aspectos 

psicossociais e geográficos.  

O ambiente urbano apresenta diversas características que o difere dos demais, 

exigindo um planejamento detalhado e minuncioso para que a tropa obtenha êxito na 

operação e reduza ao máximo efeitos colaterais do conflito para a população local. 

Nesse contexto, percebemos que são marcantes nesse ambiente operacional as 

seguintes características: 

a. em relação a dimensão física, o ambiente é tridimensional por conta das 

áreas de superfície, subterrâneas e superiores, que gera um elevado consumo de 



25  

munição e um grande desgaste físico e mental na tropa; o campo de visão da tropa é 

limitado pela presença das construções; as construções podem restringir ou impedir 

a progressão de elementos blindados ou mecanizados; os combates geralmente 

ocorrem a curta distância; e 

b. em relação a dimensão humana: efeitos colaterais do conflito na população 

local; presença da mídia; elevado número de baixas de combatentes e não 

combatentes. 

Corroborando com o que foi dito no parágrafo anterior, o Manual de 

Fundamentos - Operações (EB20-MF-10.103) ao justificar que os conflitos urbanos 

tendem a se desenvolver em um ambiente urbano, acaba caracterizando o ambiente 

urbano como:  

A generalização de conflitos assimétricos; a incidência dos recentes 
combates em áreas humanizadas; a concepção de áreas de 
responsabilidades e zonas de ação não lineares; a repercussão social 
em função das baixas de pessoal e danos colaterais; as vantagens 
táticas oferecidas pelas edificações ao defensor; e as dificuldades, em 
todas as funções de combate, que se apresentam para o atacante, nos 
enfrentamentos contemporâneos. (BRASIL, 2014, p 4-10 e 4-11). 

 

 

2.5 O EMPREGO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO EM OPERAÇÕES EM AMBIENTE 

URBANO 

Segundo o EB70-MC-10.239 – Manual de Campanha da Polícia do Exército, 

as OMPE devem ser capacitadas a participar de todas as operações ofensivas, 

defensivas e de cooperação e coordenação com agências na qual a força terrestre for 

empregada. 

Nas operações ofensivas, a Polícia do Exército deve possuir as seguintes 

características:  

a) necessidade de mobilidade para preparação e 
acompanhamento da manobra; 
b) ênfase nas ações de reconhecimento de estradas, eixos e 
vias de circulação; 
c) dinamismo na execução do controle da circulação do trânsito 
e de pessoas;  
d) flexibilidade na coleta, captura e escolta de prisioneiros de 
guerra, extraviados e refugiados; 
e) aumento na realização de escoltas de comboios motorizados, 
particularmente de suprimentos para as tropas em contato; e 
f) aplicação de senso de prioridade na execução de perícias em 
áreas de conflitos de alta intensidade (BRASIL, 2018, p. 5-1). 
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No caso das operações defensivas, as caracteristicas são as seguintes: 

a) acentuado rigor na execução do controle da circulação do 
trânsito e de pessoas, exigindo capilaridade para o domínio 
das estradas, eixos e vias de circulação; 
b) ênfase na colaboração nas ações de segurança da área de 
retaguarda (SEGAR); 
c) maior probabilidade de ocupação de pontos sensíveis 
existentes na Z Aç/ZC; 
d) maior probabilidade de emprego em operações de controle 
de distúrbios; 
e) maior probabilidade de realização de segurança e proteção 
de autoridades em visita à área de conflito; e 
f) maior ocorrência de delitos pela tropa amiga em razão da 
situação tática (BRASIL, 2018, p. 5-2). (grifo nosso). 
 

Já para as operações de cooperação e coordenação com agências, destaca-

se as atividades como principais: 

a) garantia dos poderes constitucionais; 
b) garantia da lei e da ordem; 
c) segurança de grandes eventos, de chefes de Estado e outras 
autoridades; e 
d) coordenação de segurança de área. (BRASIL, 2018, p. 5-3). 
(grifo nosso). 

 

A partir do ano de 2010, o Exército Brasileiro foi empregado em diversas 

operações na cidade do Rio de Janeiro, dentre as quais destacam-se as seguintes: 

a. Pacificação do Complexo do Alemão e Penha (2010 – 2011) 

b. Copa do Mundo FIFA 2014 

c. Pacificação do Complexo da Maré (2014 -2015) 

d. Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos Rio 2016 

e. Intervenção Federal na Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro 

(2017 e 2018) 

Em todas essas operações, houve o emprego de organizações militares de 

polícia do exército, que ficaram incumbidas de realizar atividades de policiamento e 

controle de trânsito, escolta e segurança de autoridades civis e estrangeiras, controle 

de distúrbios civis, ocupação de pontos sensíveis, captura e escolta de presos e 

escolta de comboios de armamento e munição. 

Assim, verifica-se que as missões desempenhadas pelas OMPE, a partir do 

ano de 2010, nas operações urbanas ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, estão de 
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acordo com a previsão de emprego para esse tipo de unidade do Exército, conforme 

mencionado anteriormente. 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS        

 
 

Este capítulo tem por finalidade apresentar e analisar os dados obtidos por meio 

do questionário (Apêndice A) realizado pelo Google Forms, aplicativo de 

gerenciamento de pesquisas do Google. 

O universo de estudo compreendeu os oficiais, subtenentes e sargentos que 

serviram ou servem atualmente no 1° Batalhão de Polícia do Exército (1° BPE) e no 

11° Batalhão de Polícia do Exército (11° BPE). Para a coleta dos dados, foi enviado 

aos militares que compunham o universo de estudo, um questionário por meio do 

aplicativo Google Forms, no qual 41 militares responderam o formulário 

disponibilizado 

Inicialmente, percebe-se que 78% da amostra participou de algum dos eventos 

ocorridos no Estado do Rio de Janeiro, entre eles: a Pacificação do Complexo da 

Penha e do Alemão, Pacificação do Complexo da Maré, grandes eventos esportivos 

(Copa Fifa 2016 e Jogos Olímpicos Rio), e Intervenção Federal na Segurança 

Pública, o que significa que possuem em operações em ambiente urbano, complexo 

e difuso. 

 
Gráfico 1 – Descrição das respostas da pergunta 1 do Apêndice A 
Fonte: O autor 

 

Sim
78%

Não
22%

Participação em Operações no Estado do Rio 
de Janeiro
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Com relação ao questionamento anterior, foi indagado se os militares 

participaram dessas operações armados com portando fuzil. Em resposta, verificou-

se que 71 % desses militares utilizaram o fuzil como armamento de dotação 

 
Gráfico 2 – Descrição das respostas da pergunta 2 do Apêndice A 
Fonte: O autor 

 

Em relação ao manuseio e a realização de disparos com o Fz 7,62 M964 – FAL 

e Fz 5,56 IA2, observa-se que 96% dos militares utilizaram ambos os armamentos. 

 
Gráfico 3 – Descrição das respostas da pergunta 3 do Apêndice A 
Fonte: O autor 

 

 

Sim
71%

Não
29%

Uso de fuzil em Operações no Estado do 
Rio de Janeiro

Sim
96%

Não
4%

Uso do FAL e IA2 pelos Of/St/Sgt em 
OMPE
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Sobre a auto-avaliação da amostra sobre o grau de instrução acerca do Fz 5,56 IA2, 

destaca-se que apenas 63% consideraram estar plenamente instruído sobre o uso do 

IA2. 

 

Gráfico 4 – Descrição das respostas da pergunta 4 do Apêndice A 
Fonte: O autor 

 

Sobre o questionamento em relação a qual armamento o militar optaria para o 

emprego em operações em ambiente urbano, 71% manisfestaram escolha sobre o  Fz 

5,56 IA2, enquanto 29% optaram pelo Fz 7,62 M964 FAL. 

 

Gráfico 5 – Descrição das respostas da pergunta 5 do Apêndice A 
Fonte: O autor 

Sim
63%

Não
37%

Instrução sobre o Fz 5,56 IA2

Fz 5,56 IA2
71 %

Fz 7,62 
M964 - FAL

29 %

Qual fuzil utilizaria para emprego em 
Ambiente Urbano ?
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Em relação ao principal motivo para a escolha do armamento citado pelo militar 

no questionamento anterior, observou-se que o Fz 5,56 IA2 teve grande relação com 

os aspecto de segurança (evitar efeito colateral indesejado) e comodidade (apresenta 

melhor ergonômetria, peso e transporte), enquanto o Fz 7,62 M964 FAL apresentou 

uma relação maior com os itens relacionados ao manuseio (facilidade carregar, travar, 

destravar e disparar), confiança (acredita que impõe temor ao oponente ou ameaça) 

e efeito da munição (grau de penetração e letalidade), como pode ser visto no gráfico 

abaixo. 

 

Gráfico 6 – Relação das respostas da pergunta 5 e 6 do Apêndice A 
Fonte: O autor 

 

Com relação a qual calibre de munição o questionado escolheria para emprego 

em operações em ambiente urbano, destaca-se que 63% escolheu a munição de 

calibre 5,56x45mm. 
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Gráfico 7 – Descrição das respostas da pergunta 7 do Apêndice A 
Fonte: O autor 

 

Por fim, foi questionado aos militares sobre o conhecimento das características 

e efeitos das Mun Cal 7,62x51mm e Mun Cal 5,56x45mm, ficando evidenciado que 

96% dos questionado tinham conhecimento sobre ambas as munições. 

 

Gráfico 8 – Descrição das respostas da pergunta 8 do Apêndice A 
Fonte: O autor 
 

 
 

Mun Cal 
7,62x51mm

37 %

Mun Cal 
5,56x45mm

63 %

Qual o calibre de munição de fuzil 
escolheria para emprego em Ambiente 

Urbano

Apenas da Mun 
7,62x51mm

2 %

Apenas da 
Mun 

5,56x45mm
2 %

Conhece ambas 
igualmente

96 %

Conhecimento sobre características e 
efeitos das munições
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

Com o objetivo de solucionar o problema proposto e sugerir qual o calibre de 

fuzil é mais adequado ao emprego pelas organizações militares de polícia do exército 

em operações em ambiente urbano, é realizado uma breve síntese da pesquisa, 

relacionado-a com os objetivos gerais e específicos propostos. 

Inicialmente, estudou-se a evolução dos fuzis e munições a partir da II Guerra 

Mundial. Em um breve histórico, identifica-se que o fuzil de assalto Sturmgewehr 44 

(StG 44) é considerado o precursor no mundo, que combinava como características 

um poder de fogo controlável, aliado a uma grande potência, utilizando para isso, a 

munição de calibre 7,92x33 (7,92 Kurtz). 

Na década de 1950, os EUA, buscando substituir o M1 Garand, projetaram o 

rifle M14 e a munição 7,62x51 mm NATO. Na mesma época, a empresa belga FN 

Herstal desenvolveu o fuzil automático leve (FAL) que utilizava a munição 7,62x51 

mm NATO. Neste período são criados dois importantes personagens para este 

trabalho, o FAL e a munição 7,62x51 mm NATO. 

Durante a Guerrra do Vietnã, os americanos criaram o fuzil M16 que utilizava a 

munição 5,56x45 mm NATO, com o objetivo de substituir o M14 que estava sendo 

superado pelo AK-47 utilizado pelos vietinamitas. Assim, surge o terceiro personagem 

que fez parte deste trabalho, a munição 5,56x45 mm NATO. 

Finalizando o estudo do histórico dos fuzis, em 2012 foi criado o Fz 5,56 mm 

IMBEL A2 (IA2), um projeto 100% nacional que tinha como principal objetivo substituir 

os armamentos utilizado pela Forças Armadas do Brasil. Assim, surge o quarto e 

último personagem desta pesquisa, o Fz 5,56 mm IMBEL A2 (IA2). 

Numa segunda parte do trabalho, foram analisadas as características dos fuzis 

adotados atualmente pelo Exército Brasileiro, o FAL e o IA2. Para facilitar o 

entendimento, as principais características desses armamentos serão expostas no 

quadro resumo abaixo: 

Característica /Armamento 
Fz 7,62 M964 

(FAL) 
Fz 5,56 IMBEL 

A2 (IA) 

Calibre 7,62 mm 5,56 mm 

Comprimento 1,10 m 0,85 m 

Comprimento com coronha rebatida Não rebatível 0,63 m 

Peso da arma sem carregador 4,5 Kg 3,38 Kg 

Peso do carregador cheio 0,730 Kg 0,50 Kg 

Peso do armamento com carregador pleno 5,230 Kg 3,88 Kg 

Alcance de utilização 600 m 300 m 
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Capacidade do carregador 20 cartuchos 30 cartuchos 
Quadro 3 – Quadro resumo das características dos armamentos 
Fonte: O autor 

 

Ao caracterizar as dimensões físicas e humanas do ambiente operacional 

urbano, e relacionando com as características do FAL e IA2, percebe-se o seguinte: 

a. O fato do ambiente urbano ser considerado tridimensional, por conta das 

áreas de superfície, subsolo e superiores, acaba gerando um grande desgaste físico 

a tropa, além de um elevado consumo de munição, dessa forma, o emprego do Fz 

5,56 mm IA2 seria mais adequado pois aumentaria em 50% o número de munições 

conduzido pela tropa e reduziria o desgaste físico da tropa por ser um armamento com 

cerca de 26% a menos de peso se comparado com o FAL; 

b. A presença de edificações e a necessidade de limpeza das áreas durante a 

progressão da tropa nos compatimentos do terreno urbano é facilitada pelo uso de um 

armamento mais curso e leve, assim, o uso do Fz 5,56 mm IA2 seria mais indicado, 

por apresentar um comprimento de 0,85 metros, frente aos 1,10 metros do FAL 

c. O campo de visão limitado nesse tipo de ambiente, se dá ao fato da presença 

de um elevado número de edificações, assim, os combates passam a ser travados na 

maioria dos caso em um curta distância, de maneira que a vantagem do FAL em 

relação ao alcance do IA2, passa a não ter tanta relevância neste ambiente; e 

d. Devido a presença da população no ambiente urbano, os conflitos neste 

ambiente geralmente estão relacionados ao elevado número de baixas de 

combatentes e não-combatentes presente, deste modo, seria mais indicado para este 

ambiente operacional, o uso de um armamento e munição que apresentasse menos 

efeitos colaterais aos não combatentes presente na região do conflito. 

 

Ao analisar os efeitos balíticos dos disparos das munições 5,56x45 mm e 

7,62x51 mm nas superfícies, obteve-se o seguinte quadro resumo, onde o sim 

corresponde ao projétil que transfixou a superfície e não está relacionado a superfície 

não transfixada: 

Superfície / Calibre 5,56x45 mm 7,62x51 mm 

Trilho de trem Não Sim 

Parede de concreto de 12 cm de espessura Não Sim 

Árvore de 18 cm de diâmetro Sim ¹ Sim 
Obs ¹: Apenas um dos cinco disparos transfixou a árvore. 
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Quadro 4 – Quando resumo dos efeitos balísticos 
Fonte: O autor 

 

Com base no quadro resumo acima, percebe-se que todos os disparos 

realizados com munição de calibre 7,62x51 mm transfixaram o trilho de trem, parede 

de concreto e árvores, enquanto os disparos com munição de calibre 5,56x45 mm, 

somente um disparo conseguiu transfixar a árvore. 

Em relação a pesquisa feita por meio do questionário, que teve como público-

alvo os oficiais, subtenente e sargentos que servem ou serviram no 1° e 11° Batalhões 

de Polícia do Exército, os seguintes resultados merecem ser destacados: 

a. Sobre a pergunta n° 4, apenas 63% dos militares consideraram estar 

plenamente instruídos a respeito do Fz 5,56 IA2, de maneira que ficou evidente que 

os militares já haviam empregado o armamento e não tinham pleno conhecimento do 

funcionamento e manuseio ou não se sentiram confiantes em emprega-lo. 

b. Em relação as perguntas n° 5 e 6, essas respostas foram relacionadas, e 

percebeu-se que os 63% dos militares que optaram pelo uso do IA2 foram motivados 

pela segurança por reduzir um efeito colateral indesejado e pela comodidade devido 

as características do IA2 de ser mais leve e compacto. Enquanto os 37% restantes do 

público-alvo, optaram pelo FAL, escolha essa amparada nos aspectos de manuseio 

provavelmente relacionada a formação dos militares, na qual os que apresentam mais 

tempo de serviço, empregaram apenas o FAL durante a formação, de confiança por 

impor maior temor ao oponete e por fim pelo efeito da munição por causa da maior 

letalidade e penetração. 

 

Por fim, com base no estudo, na pesquisa realizada e no dados apresentados 

no trabalho, considero ser viável a adoção do calibre 5,56x45 mm para o emprego das 

organizações militares de polícia do exército em operações em ambiente urbano. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

 

1. O Sr participou de algum dos seguintes eventos ocorridos no estado do Rio de 

Janeiro: Pacificação do Complexo da Penha e do Alemão, Pacificação do Complexo 

da Maré, grandes eventos esportivos (Copa Fifa 2016 e Jogos Olímpicos Rio), 

Intervenção Federal na Segurança Pública? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

2. Considerando os eventos citados, o Sr participou de algum deles armado com fuzil? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

3. O Sr já realizou manuseio e disparo com o Fz 7,62 M964 – FAL e Fz 5,56 IA2? 

(   ) Apenas Fz 7,62 M964 – FAL            

(   ) Apenas Fz 5,56 IA2 

(   ) Com ambos 

4. O Sr considera que foi suficientemente instruído no uso do Fz 5,56 IA2? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

5. Qual armamento o Sr escolheria para uso em operações em ambiente urbano? 

(   ) Fz 7,62 M964 – FAL 

(   ) Fz 5,56 IA2 

6. Indique o principal motivo para a escolha do armamento citado pelo Sr no item 5: 

(   ) Manuseio (facilidade carregar, travar, destravar e disparar) 

(   ) Confiança (acredita que impõe temor ao oponente ou ameaça) 

(   ) Segurança (evitar efeito colateral indesejado) 

(   ) Comodidade (apresenta melhor ergonômetria, peso e transporte) 

(   ) Efeito da munição (grau de penetração e letalidade) 

7. Qual munição o Sr escolheria para usar em operações em ambiente urbano? 

(   ) Mun Cal 7,62x51mm 

(   ) Mun Cal 5,56x45mm 
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8. Sobre as características e efeitos das munições Mun Cal 7,62x51mm e Mun Cal 

5,56x45mm, o Sr tem conhecimento: 

(   ) Apenas da Mun 7,62x51mm 

(   ) Apenas da Mun 5,56x45mm 

(   ) Conhece ambas igualmente 

9. O Sr tem algo a acrescentar: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Grato ! 

 

 


