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Aluno C Inf
RESUMO

A  crescente  evolução  tecno-industrial  impôs  grandes  modificações  nos

armamentos e projetis. O conceito de que um homem ferido retira do combate mais

inimigos (necessário mais quatro para carrega-lo) do que um homem morto, fez com

que a letalidade do armamento fosse revista.  Desta forma,  buscou-se o emprego de

calibres menores e menos letais. No Brasil, após cerca de quatro décadas de emprego, o

fuzil FAL 7,62mm vem sendo substituído pelo fuzil Imbel IA2 5,56mm. Este trabalho

pauta-se na análise das características dos dois fuzis alinhados com as Condicionantes

Doutrinárias Operacionais do Exército Brasileiro, ressaltando as características que o

emprego em Operações de Pacificação, Apoio a Órgãos não Governamentais e ações de

Garantia da lei e da Ordem, atualmente as operações mais presentes na Força, exigem.

Alinhado ainda  as  características  que sempre  foram necessárias  ao  fuzil,  ou seja,  o

armamento precisa ser preciso, leve, rústico e acima de tudo, ser altamente eficaz para o

fim que se destina. Assim avaliando os dois armamentos em questão busca-se certificar

se o fuzil IA2 possui as características necessárias para substituir o FAL e ainda se o

mesmo agrega valor no emprego atual das Forças Terrestres.      
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ABSTRACT

The  growing  techno-industrial  evolution  imposed  major  changes  in  armaments  and

projectiles. The concept that a wounded man removes more enemies (needed four more

to carry him) than a dead man has caused the lethality of the weaponry to be revised. In

this way, the use of smaller and less lethal gauges was sought. In Brazil, after about four

decades of employment, the FAL 7.62mm rifle has been replaced by the Imbel IA2

5.56mm rifle. This work is based on the analysis of the characteristics of the two rifles

aligned with the Operational Doctrinal Conditions of the Brazilian Army, highlighting

the characteristics that the use in Pacifying Operations, Support to Non-Governmental

Organs and Law and Order Guarantee actions, currently operations more in force, they

demand. Also aligned with the characteristics that have always been necessary to the

rifle, that is, the weaponry needs to be precise, light, rustic and above all, to be highly

effective for the purpose that is intended. Thus evaluating the two weapons in question

seeks to certify if the IA2 rifle has the characteristics necessary to replace the FAL and

still if it adds value in the current use of the Earth Forces.

5



SUMÁRIO

1.

INTRODUÇÃO............................................................................................................7

2. METODOLOGIA........................................................................................................8

2.1 Calibres.......................................................................................................................8

2.1.1  Fuzis  de  emprego  do

Exército...............................................................................11

2.1.1.1  Fuzil  FAL

7,62mm..............................................................................................11

2.1.1.2  Fuzil

IA2..............................................................................................................13

2.3 CONDOP..................................................................................................................14

2.4 Letalidade.................................................................................................................15

2.5  Evolução  dos

Conflitos.............................................................................................15

2.6  Referencial  metodológico  e

procedimentos............................................................16

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO...............................................................................17

3.1  Velocidade  Inicial  do

Projetil..................................................................................17

3.2 Tipos de Munição.....................................................................................................19

3.3 Alcance......................................................................................................................21

6



3.4

Peso............................................................................................................................22

4.CONCLUSÃO.............................................................................................................23

REFERÊNCIAS.............................................................................................................25

Anexo

A...........................................................................................................................26

1. INTRODUÇÃO

Com o término da 2ª  Guerra  Mundial  e início da Guerra Fria,  viu-se que os

armamentos  portáteis  da  Infantaria  (Fuzil  calibre  7,62x51mm)  utilizados  eram

demasiadamente poderosos. Um novo conceito surgiu para o emprego das armas leves

de Infantaria: um combatente inimigo morto retirava apenas um inimigo do campo de

batalha, já um inimigo ferido requeria 4 outros para carregá-lo até um ponto seguro,

além do efeito psicológico que a visão do sofrimento do ferido causa na moral dos seus

companheiros e todo o ônus sócio econômico e logístico que seu socorro e recuperação

causam.

 Desta  forma,  um calibre  menor,  que  não  matasse  o  inimigo,  mas  o  ferisse,

removeria 5 combatentes do campo de batalha, ao invés de apenas um. Desta forma,

iniciou-se uma busca por um calibre menos letal, porém com precisão e eficiência para

causar baixas ao inimigo.

A mudança para o calibre 5.56x45 mm, que deveria ter remediado esta situação,

acabou por gerar o oposto: um calibre cronicamente anêmico, que mesmo após extenso

esforço pela indústria, ainda falha em prover letalidade à longa distância, uma vez que

não foi concebido para isto.

Aliados a essa busca por um calibre ideal houve o surgimento de novos materiais

sintéticos e aços com liga refinada e alta performance. Novos métodos de fabricação e

produção, revestimento superficial etc, tudo vinha para se juntar em novas armas, mais
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leves, baratas, com razoável precisão a curtas e médias distâncias e com manutenção

simples. 

Paralelo ao desenvolvimento dos materiais e características dos fuzis, ampliou-

se e evolui o ambiente e tipos de operações em que a Força Terrestre esteve envolvida.

Atualmente,  além  da  preparação  para  emprego  na  defesa  externa,  o  combatente  é

adestrado  e  tem sido  empregado  em ambientes  urbanos,  ações  de  Apoio  a  Órgãos

Governamentais (AOG) e Operações de Pacificação que exigem adequação do material

empregado em virtude do ambiente operacional e dos Agentes Perturbadores da Ordem

Pública (APOP) 

Hoje existe uma gama de calibres com diversos armamentos, cada um com sua

particularidade.  O Exército  Brasileiro  possuí  como armamento de dotação  portátil  o

FAL M964 7,62 x 51mm, atualmente sendo substituído pelo IA2 5,56 x 45mm. Desta

forma têm-se os questionamentos  motivadores  deste estudo:  O Fuzil  IA2 de calibre

5,56mm  possuí  letalidade  suficiente  para  substituir  o  FAL  7,62  atendendo  as

condicionantes doutrinárias e operacionais da Doutrina Militar Terrestre vigente?

2. METODOLOGIA

O tema de pesquisa insere-se na linha de pesquisa de Movimento e Manobra da

Infantaria, pautada no Apoio de Fogo Orgânico, mais especificamente sobre o emprego

do armamento individual das pequenas frações.

2.1 Calibres

Antigamente, o calibre, ou seja, o diâmetro efetivo do projétil disparado por uma

arma, não era muito relevante, pois geralmente os atiradores fundiam e moldavam sua

própria munição. O armamento era comercializado com seu molde. Com a fabricação

em série dos armamentos e suas evoluções quanto ao emprego, houveram padronizações

a fim de diferenciar seu emprego. 

Figura 1 – Visão do cano e tamanho do calibre
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Fonte: < https://www.wikipedia.org>

Denomina-se calibre real de uma arma a medição do diâmetro da boca do cano,

que caso ele seja raiado, é feita medindo-se os “cheios” das raias.

O calibre do projétil é medido pelos “fundos” das raias. Cada armamento terá

seu projétil de acordo com as profundidades e perfis do seu cano.  

Outro fator relevante é a quantidade de raias em um cano. Geralmente possuem

entre 4 e 6 raias, podendo ser em quantidade pares ou ímpares. Dado relevante ainda é a

quantidade de voltas executadas pelo raiamento de um cano. A grosso modo, quanto

maior for o cano e a quantidade de voltas do raiamento maior será a rotação do projétil e

consequentemente, mais estabilidade e precisão ele terá. 

Figura 2 – Cano raiado

Fonte: < http://www.defesanet.com.br>

Resumidamente, podemos  afirmar  que convivemos  com  três  sistemas  de

medidas aplicados aos calibres de armas em geral: 

(1)  calibres  especificados  em centésimos  de  polegada  (mais  utilizados  nos

Estados Unidos), 

(2) os calibres especificados em milímetros e, finalmente, 

(3) a medida inglesa denominada gauge, que é a empregada nas armas de alma

lisa (espingardas).
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No quadro abaixo é possível verificar a gama dos armamentos e calibres de porte

e  portátil  utilizados  pelo Exército  Brasileiro,  sendo necessário  ressaltar,  fator  maior

deste trabalho, a existência de dois fuzis de assalto: O FAL M964 (em substituição) e o

IA2.

Figura 3 – Tabela de armamentos e calibres brasileiros

Equipamento Origem Calibre
Capacidade
carregador

Observações Imagem

Pistolas

9mm M973
IMBEL

Brasil 9 mm 8+1 tiros
sendo
substituída pela
M975

9mm M975
Beretta/Taurus

Brasil 9 mm 17+1 tiros
Padrão
(substituindo  a
M973)

Imbel GC Brasil 9mm 17+1 tiros
Padrão
(substituindo  a
M973)

Sub-Metralhadoras e Metralhadoras

Sub-
Metralhadora

M9 M972
(Beretta/Tauru

s)

Itália 
 Brasil

9 mm
30,40 e 70

tiros

Sub-
Metralhadora
de  emprego
individual.

SMT-9
(Taurus)

Brasil 9 mm 30 tiros Sub-
Metralhadora
de  emprego
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individual.

Escopetas

Escopeta CBC
PUMP

Brasil
12(18,53

mm)
8 tiros

Fuzis de assalto

FN FAL M964
FAP

Bélgica
/  Brasil

7.62x51
mm.

20 tiros
Sendo
substituído
pelo IA2.

FN FAL M964
Bélgica

/  Brasil
7.62x51

mm.
20,40 e 60

tiros

Sendo
substituído
pelo IA2.

FN FAL
M964A1

(ParaFAL)

Bélgica
/  Brasil

7.62x51
mm.

20 tiros
Sendo
substituído
pelo IA2.

IMBEL
M968(Mosque

fal)

Alema
nha /  Br

asil

7.62x51
mm.

5+1 tiros
Fuzil  de
treinamento.

IA2  [2]  Brasil

7.62x51
mm e

5.56x45
mm.

20 ou 30
tiros

Substituindo
TODOS  os
modelos FAL.

IMBEL IA2 Brasil
5.56x45

mm.
30 tiros

Usado  pela
Brigada  de
Operações
Especiais
e Polícia  do
Exército.
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Fuzis de precisão

IMBEL AGLC
.308

Brasil
.308

(7.62×51
mm)

5 tiros
Usado  nos
regimentos  de
infantaria

Fonte: < http://www.defesanet.com.br>

2.1.1 Fuzis de emprego do Exército 

2.1.1.1 Fuzil FAL 7,62mm

Figura 4 – Fuzil FAL 7,62

Figura 4 –  FAL 7,62

Fonte:< http://www.imbel.gov.br/>

Armamento: 7,62mm M964 - FAL (Fuzil 
Automático Leve)

Calibre 7,62 mm
Peso s/carregador: 4,200 kg
Tipo Portátil
Alcance máximo 3800 m
Alcance de utilização 600 m
Emprego Individual
Funcionamento Automático
Capacidade carregador 20 tiros
Origem Bélgica

O Fuzil 7,62 mm M964 é um dos fuzis mais famosos usados no mundo. Foi

desenvolvido pela empresa Belga Fabrique Nationale (FN) e foi fabricado por mais de

10 países. Sua origem foi por volta de 1946 quando a FN buscava desenvolver um novo

fuzil de assalto. 

FAL  no  Brasil  apresenta  variações  (quatro  versões)  de  acordo  com  as

características das tropas a que pertence. Com a nomenclatura de Fuzil 7,62mm M964
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(FAL) para as tropas convencionais do Exército  e Fuzileiros Navais,  7,62mm M964

(Pára-FAL) para  o  fuzil  com coronha rebatível  e  Fuzil  Metralhador  7,62mm M964

(FAP) conhecido como Fuzil Automático Pesado versão mais pesada e voltada para o

apoio de fogo. Há também uma versão adaptada para o calibre.22 empregada para fins

de adestramento, atualmente quase em desuso. 

Apresenta como características ainda a ação direta dos gases como sistema de

acionamento, seletor de fogo de três posições (segurança, semi-automático e rajada) e

alimentação por carregador (20mun). 

Como  características  marcantes  destacam-se  a  confiabilidade,  durabilidade  e

precisão do armamento. Apresenta, contudo, um tiro espalhado em regime de rajada. 

As versões desenvolvidas do FAL surgiram com a intenção de melhor adaptar o

armamento a tipos específicos de tropa que pelo seu emprego assim o exigiam. Destaca-

se as tropas paraquedistas, montanha, leve, de Selva e das tropas especiais, 

O FAL atualmente ainda é o primeiro armamento que o militar recém-egresso

tem contato, desde os militares do efetivo variável, passando pelas Escolas de Formação

até  os  oficiais  e  sargentos  temporários  de  diversas  áreas  (armas,  quadro,  serviço,

técnicos e de saúde).  

2.1.1.2 Fuzil IA2

Figura 5 – Fuzil IA2
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Fonte:< http://www.imbel.gov.br/>

Figura 6 – Especificações Fuzil IA2

Fonte: EB70-CI-11.405
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Armamento com tecnologia 100% brasileira, foi desenvolvido pela Indústria de

Material Bélico do Brasil (Imbel) para atender as necessidades da Força Terrestre com o

propósito de substituir o FAL 7,62. 

Possuí o calibre de 5,56mm, peso inferior ao do FAL 7,62, punho ergonômico,

grande  capacidade  de  Mun  no  carregador  (30  Mun)  e  possibilidade  de  acoplar

acessórios  como faca,  lanterna,  apontador laser,  lunetas de visada rápida,  lunetas de

visão noturna, lunetas de precisão e lançador de granadas.

O IA2 já está sendo utilizado por diversas tropas brasileiras inclusive em Apoio

a  Orgãos  Governamentais  (AOG)  e  Missões  de  Paz  (26º  Contingente  Brasileiro  da

Missão das Nações Unidas).  

2.3 CONDOP

As  Condicionantes  Doutrinárias  e  Operacionais  (CONDOP)  é  um  modelo

conceitual  dos  sistemas  e  materiais  de  emprego  militar  (MEM),  constituído  de  um

processo que visa estabelecer as características gerais obrigatórias e desejáveis de um

sistema ou materiais a serem adquiridos, sendo um orientador dos MEM do Exército. 

A  elaboração  das  CONDOP  segue  as  fases  descritas  no  manual  EB20-IR-

10.005, mais precisamente nos Art 13, Art 15 e Art 16:

Figura 7- Ciclo CONDOP

Fonte: Portaria Nº102-EME
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Art. 13. O ciclo de processamento das CONDOP dos sistemas de armas e dos
MEM obedecerá às seguintes fases:
 I - elaboração;
 II - análise;
 III - aprovação;
 IV - distribuição; e
 V - modificações.

Art. 15. Normalmente, o processo de concepção das CONDOP compreende
os seguintes aspectos:
 I - análise do sistema ou MEM;
 II - enquadramento doutrinário de emprego;
 III - identificação e discussão das premissas; e
 IV - delineamento da proposta.

Art. 16. A análise do sistema ou MEM está relacionada ao levantamento de
informações importantes para a definição conceitual do sistema ou material a
ser  obtido,  concluindo-se  quanto  à  necessidade  ou  não  da  elaboração  de
CONDOP.

Conforme o Anexo A, podemos verificar o extrato da Portaria Nº102-EME, de 8

de agosto de 2007 que aprova os Requisitos Operacionais Básicos nº   01/07 – Fuzil de

Repetição, Calibre 7,62 mm de Alta Precisão (Fz Rpt, Cal 7,62 mm, Alta Pres).

A análise dessas CONDOP se torna primordial para a presente pesquisa tendo

em vista  a  proposta  fundamental  do  Fuzil  IA2,  que  é  a  de  substituir  o  FAL 7,62

atendendo as necessidades e emprego da Força Terrestre. Necessário avaliar também

que as CONDOP, conforme descrito na Figura 2.5 é um processo cíclico de constante

atualização, sempre buscando atender da melhor forma o emprego adequado dos MEM. 

2.4 Letalidade

Conceito de Letalidade está intimamente ligado a capacidade de uma arma para

matar. Contudo, a razão de um armamento ser letal sofre influência de inúmeros fatores

como tipos de munição, distância, local de impacto, ângulo de incidência entre outros,

não sendo simples e estanque a analise pura da letalidade de qualquer armamento. 

 

2.5 Evolução dos conflitos

O  evoluir  dos  conflitos  armados  impulsionou  uma  série  de  mudanças  nos

conceitos básicos daquilo que se considerava um armamento ideal para a guerra.  Os

grandes campos de batalha deram lugar à estreitas ruas e vielas das cidades do mundo

moderno.  As Forças  Terrestres  têm sido empregadas a cada dia mais em ambientes

urbanos, sendo eles em ações de AOG, Missões de Paz ou em atividades de Garantia da
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Lei  e  da  Ordem  (GLO).  

Características  como  portabilidade,  tamanho  e  peso  se  tornaram  cada  vez  mais

relevantes na concepção do armamento ideal para o soldado de hoje. 

2.6 Referencial metodológico e procedimentos

Partimos da hipótese de que o Fuzil IA2 sendo desenvolvido por uma empresa

Pública  dependente,  com  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  vinculada  ao

Ministério da Defesa, por intermédio do Comando do Exército, atende as CONDOP da

Força Terrestre e as têm como referência no desenvolvimento de seus produtos voltados

a  seu  público  alvo:  A  Força  Terrestre.  Desta  forma  acredita-se  que  todas  as

condicionantes de emprego básicas estão sendo atendidas como: armamento portátil de

repetição,  possuí  peso adequado,  possibilita  o  emprego em condições  de combate  e

climáticas adversas,  permite a montagem e desmontagem em 1º escalão para fins de

manutenção sem auxílio de ferramentas,  possuí registro de segurança de fácil  acesso

estando com a arma empunhada, boa precisão entre outros. 

Desta forma, analisando de forma adequada a letalidade do Fuzil IA2 e do Fuzil

7,62 poderemos extrair uma conclusão deste estudo.  

Trabalharemos com as variáveis de velocidade do projétil,  tipo de munição e

distâncias,  tendo  em  vista  que,  não  há  estudo  qualitativo  ou  quantitativo  sobre  a

capacidade de que cada Fuzil  têm ou teve de levar  alguém a óbito.  Há também de

ressaltar que cada disparo fica suscetível a inúmeros fatores, já descritos anteriormente,

que influenciarão na letalidade do disparo como ângulo de impacto, distância, local de

impacto (cabeça, perna, braço...), condições externas (vento, reverberação, humidade...)

entre outras.

O objetivo foi pautado de forma a analisar de forma mais imparcial possível as

características  dos dois armamentos,  não sendo influenciado pelo saudosismo de um

armamento empregado a mais de 30 anos pela Força Terrestre  nem tão pouco pelo

preciosismo de um projeto verdadeiramente nacional.

Visamos  especificamente  as  características  próprias  de  cada  armamento

alinhados com seus possíveis resultados e tendências. 

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos

metodológicos descritos abaixo.
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Primeiramente,  realizamos  uma  pesquisa  bibliográfica  visando  a  rever  a

literatura que nos fornecesse base teórica para prosseguirmos na pesquisa. 

Desse  levantamento,  destacam-  se  a  evolução  dos  conflitos  armados  e  a

urbanização  das  áreas  de  atuação,  exigindo  que  o  fuzil  passe  a  ter  uma  maior

mobilidade,  menos peso  e  principalmente,  uma redução  de  danos  causados  por  um

armamento de longo alcance e grande poder de impacto em ambientes edificados e com

presença de civis. Necessário também que o mesmo esteja alinhado com as CONDOP a

fim de atender ao bem que se destina.

 Destaca-se  por  fim  que  o  mesmo  tenha   a  eficácia  de  um  Fuzil  com  a

capacidade letal. O armamento deve ser capaz de garantir um poder de parada (stopping

power) ou seja, é a capacidade que apenas um disparo de arma de fogo possui para

incapacitar alguém, sem que este seja morto (IAT MORAS). Deve garantir também que

seja letal coibindo possíveis ações  hostis pelo uso e demonstrar força que o próprio

armamento deva emanar. 

Nossa primeira constatação foi que não foram editados até o momento muitos

títulos sobre o assunto. Quanto à qualidade das fontes encontradas, podemos dizer que

grande parte constituem-se de artigos online e blogs de amantes e colecionadores de

armas. Há também portais oficiais como da Imbel, Exército, OTAN e artigos de jornais

e revistas que apesar de ser de fontes mais confiáveis, tratam de forma superficial do

assunto.  De forma mais precisa, utilizou-se os manuais dos armamentos em questão

(FAL 7,62 e IA2) como fontes oficiais de dados para pesquisa. 

Amparados nessa base teórica, passamos a coletar dados por meio de pesquisa

bibliográfica e pesquisa documental.  

No tratamento dos dados coletados,  trabalhamos com tabelas e características

dos armamentos por permitir uma comparação e confrontação de suas características e

possibilidades de emprego.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Velocidade Inicial do projétil

Visando  obter  uma  comparação  mais  adequada  analisaremos  inicialmente  as

velocidades do projetil em cada armamento através dos dados constantes no manual de

cada um. 
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Para tal é necessário o entendimento de velocidade inicial do projétil. Segundo

“Military Dictionary” velocidade de saída é a velocidade de um projétil no momento em

que deixa a boca do cano de uma arma. 

Figura 8 – Dados numéricos FAL

Fonte: Imbel

Figura 9 – Dados numéricos IA2

Fonte: EB70-CI-11.405
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Figura 10 – Memorial Descritivo IA2

Fonte: Memorial descritivo Fz 5,56 IA2

Nota-se uma divergência quanto aos valores encontrados da velocidade

inicial  do Fuzil  IA2 de  acordo  com a  Fonte  considerada.  Um engenheiro  da  Imbel

certificou a informação através do Memorial Descritovo do armamento citado acima.

Estudos comprovaram que uma munição a uma velocidade superior a 800m/s

tratando-se de um projéctil “spitzer” (projétil pontudo) contendo no seu interior duas

cargas compostas por um núcleo de chumbo (ou liga de cobre) e um penetrador em aço,

ao atingir tecidos vivos têm a tendência para desviar-se da trajectória original e atingido

os 90º de inclinação,  o stress sobre a  bala ao percorrer  um meio denso (tecido) irá

superar a integridade estrutural da mesma e começará a fragmentar-se a começar pela

zona da canelura, sendo que a produção de fragmentos será tanto maior quanto for a

velocidade do projéctil. Estes fragmentos podem dispersar-se através da carne e do osso

causando ferimentos internos muito superiores ao diâmetro da bala (OPERACIONAL

2012).

Ainda  focando  na  velocidade  inicial  do  projetil,  salutar  ressaltar  que  a  sua

velocidade máxima se dá na saída do cano ou seja, na medida de sua velocidade inicial

(Vo). Assim temos o FAL 7,62mm a uma Vo = 840m/s e o IA2 na variação de Vo =

(730 a 830)m/s. 

3.2 Tipos de Munição

Figura 11 – Munições 7,62mm e 5,56mm
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Fonte: DEFESANET

Ambas as munições já são utilizadas por diversos países a décadas. A 5.6x45mm

padrão OTAN foi desenhada para a M-16 pela Remington Arms nos EUA e tem sido o

cartucho principal das forças da OTAN desde a Guerra do Vietnã e substituiu o 7.62. Na

época da escolha, ficou decidido que o 7.62 prejudicava a precisão do tiro por causa de

seu coice excessivo, enquanto o 5.56 recuava cerca de 50% menos.

O projétil do 7.62 é maior e mais pesado com 150 grãos de cápsula de metal na

OTAN. Já o 5.56, também da OTAN, dispara uma bala muito mais leve, com 55 grãos

Conforme o cartucho evoluiu, o 5.56 viu o peso do seu projétil aumentar e, hoje, as

balas da OTAN têm entre 68 e 70 grãos. 
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Figura 12 – Peso das Mun

Fonte: DEFESANET

Mun (NATO) Qtd (dotação
individual)

Peso unitário Peso total

7,62mm 100 175gr 17,5 kg
5,56mm 100 62gr 6,2 kg

O militar  dotado de um Fuzil  com Mun 5,56mm com Mun de dotação  (100

Mun), leva praticamente 3 (três) vezes menos peso do que um militar dotado de um

Fuzil com Mun 7,62mm.

3.3 Alcance

Segundo as exigências das CONDOP para o Fuzil 7,62mm era essencial que o

armamento  tivesse um alcance  de utilização  de no mínimo 800m. O Fuzil  5,56mm

possuí como uma de suas características, menos peso e cano mais curto em relação ao

seu “irmão mais velho”, o que ocasiona um alcance útil inferior ao do FAL.

FAL 7,62
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Figura 13– Alcance FAL

Fonte:Imbel

IA2

Figura 14 – Alcance IA2
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Fonte: EB70-CI-11.405

Nota-se  que  o  ambos  apresentam  o  mesmo alcance  útil,  não  havendo  neste

quesito, nenhuma informação de grade vulto. 

3.4 Peso

Conforme dados das figuras 14 e 15, o IA2 apresenta aproximadamente 1,0kg a

menos que o FAL. Esse dado a grosso modo, impacta diretamente nas técnicas e táticas

empregadas pela Força Terrestre e garante uma maior mobilidade ao militar. 

4. CONCLUSÃO
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As munições  5.56 e 7.62 têm muitas  diferenças,  mas compartilham algumas

similaridades. Forças militares se esforçaram para encontrar a melhor munição para seus

rifles e gastaram muito tempo e dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, conseguindo

muito sucesso com esse empenho. 

As munições 5.56 e 7.62 vieram de melhorias dos modelos antecessores e têm

servido às forças armadas por décadas.

O crescente desenvolvimento da Força Terrestre exige a atualização constante de

sua doutrina e de seus MEM. 

As CONDOP tem a missão de direcionar,  de acordo com as necessidades da

Força, os MEM a serem desenvolvidos/adquiridos. 

Nesse contexto surge o primeiro armamento tipicamente brasileiro, dotado de

novas tecnologias e visando atender as demandas do combate moderno.

O IA2 possuí calibre 5,56mm baseado nas  CONDOP e atende as  exigências

estabelecidas  pela  Força  Terrestre  possuindo  seletor  de  regime  de  tiro  (automático,

semiautomático  e  de  repetição),  lança  granadas,  possibilita  instalação  de  aparelhos

optrônicos etc. Este armamento apresenta ainda materiais leves (polímero) e alcance útil

compatível. 

Conforme exposto, o Fuzil IA2, que têm por missão a substituição do FAL, mas

para que isso ocorra de forma adequada, o IA2 precisa ser capaz de ser um armamento

de dotação que além de leve, tenha a precisão e a letalidade inerente ao fuzil de uma

Força Armada. Motivo pelo qual este trabalho foi realizado. 

Buscou-se  analisar  o  conjunto  de  características  relacionadas  ao  impacto  da

munição, com objetivo de averiguar de o fuzil IA2 possuía letalidade necessária para

garantir a segurança e a iniciativa do combate.

Quanto  a  velocidade  inicial  do  projétil,  fator  essencial  e  determinante  da

letalidade de um disparo, observa-se nas figuras de nº 9, 10 e 11, que o IA2 e o FAL

possuem ambos velocidades iniciais muito próximas, na média de 800m/s, mesmo tendo

o IA2 um valor menor, tendo em vista sua Mun 5,56mm possuir menos propelente e

peso reduzido. 

Quanto ao tipo de munição temos a 5,56mm do IA2 e a 7,62 do FAL. Com

características distintas, ambas cumprem o seu papel e são capazes de serem letais. Já

em relação ao peso das Mun, o IA2 leva uma grande vantagem pois sua munição sendo

mais leve, possibilita que um combatente leve uma quantidade superior de Mun. 
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Quanto ao alcance, ambos armamentos e calibres cumprem seu papel. Possuem

um alcance útil compatível com o exigido nas CONDOP (mínimo de 600m). 

Por fim, foi feita a análise do peso do conjunto e a implicação desta capacidade

quanto ao emprego. Viu-se que o IA2 é quase 1,0 Kg mais leve que o FAL. Esse dado é

de grande relevância pois garante ao usuário do IA2 maior mobilidade. e a facilidade de

realizar entradas e patrulhamento com um armamento mais leve. 

O IA2 já está sendo empregado em diversas organizações militares pelo Brasil e

foi utilizado pelo Exército nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e ações de

GLO e AOG.

O IA2 vêm como um excelente substituto para o FAL tendo em vista seu projeto

nacional,  moderno, com tamanho e peso adequados as novas formas de emprego da

Força Terrestre. Apresentando inúmeras qualidades que o capacita a substituir o FAL

que já está presente a cerca de quatro décadas na Força Terrestre.  Em sua fabricação,

foram  utilizadas  novas  tecnologias,  conceitos  e  materiais  poliméricos,  mais  leves,

ergonômicos e de melhor maneabilidade. 

Seus trilhos, possibilitam a acoplagem de dispositivos, como lanternas táticas,

apontadores  laser,  lunetas  de  visada  rápida,  lunetas  de  visão  noturna  ou lunetas  de

precisão, punhos táticos e lançador de granadas.
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Anexo A

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

PORTARIA Nº 102-EME, DE 8 DE AGOSTO DE 2007.

Aprova os Requisitos Operacionais
Básicos nº 01/07
– Fuzil de Repetição, Calibre 7,62 
mm de Alta
Precisão (Fz Rpt, Cal 7,62 mm, 
Alta Pres).

O  CHEFE  DO  ESTADO-MAIOR  DO  EXÉRCITO,  no  uso  das
atribuições que lhe confere o inciso VI do art.  5º do Regulamento do Estado-Maior do
Exército (R-173), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 300, de 27 de maio
de 2004, e de conformidade com o item nº 6) do
art. 6º, das IG 20-11, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 270, de 13 de junho de 
1994, com o art. 13,
Bloco nº 10, das IG 20-12, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 271, de 13 de junho de
1994, resolve:

Art. 1º Aprovar os Requisitos Operacionais Básicos nº 01/07, Fuzil de
Repetição, Calibre 7,62 mm de Alta Precisão (Fz Rpt, Cal 7,62 mm, Alta Pres).

Art. 2º Revogar as Portarias nº 061-EME, de 24 de outubro de 1994 e nº
055-EME,  de  21  de  julho  de  2003,  que  aprovou  e  alterou,  respectivamente,  os
Requisitos Operacionais Básicos nº 09/94 – Fuzil de Repetição, Calibre 7,62 mm de
Alta Precisão (Fz Rpt, Cal 7,62 mm, Alta Pres).

Art. 3º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

REQUISITOS OPERACIONAIS BÁSICOS Nº 01 / 07

1. TÍTULO

FUZIL  DE  REPETIÇÃO,  CALIBRE  7,62  mm,  DE  ALTA
PRECISÃO – Fz Rpt, Cal 7,62 mm, Alta Pres

2. REFERÊNCIA

Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP) Nº 002/91 –
Fuzil de Repetição, Calibre 7,62 mm de Alta Precisão.

3. DESCRIÇÃO  DOS  REQUISITOS

OPERACIONAIS BÁSICOS a. Absolutos

01) Ser arma de repetição, com calibre 7,62mm NATO. (Peso dez)
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02) Ser  dotado de cano  com comprimento  entre  60 e 70cm, de alma
raiada e utilizar munição 7,62 x 51mm. (Peso dez)

03) Ser do tipo portátil e de emprego individual. (Peso dez)

04) O peso total do fuzil carregado, com sua mira telescópica instalada,
bipé e bandoleira, deverá ficar entre 5 kg e 8 kg. (Peso dez)

05) Possuir alcance de utilização de, no mínimo, 800 m. (Peso dez)

06 Possibilitar  o  seu emprego  em condições  de  combate  e  climáticas
adversas. (Peso nove)

07) Permitir a execução da manutenção orgânica em condições climáticas
adversas. (Peso nove)

08)  Permitir  a  montagem e  desmontagem de  1º escalão,  sem auxílio  de
ferramentas. (Peso oito)

09) A vida útil do cano deverá ser igual ou superior a 5.000 tiros. (Peso
dez)

10) O material da coronha deve possuir características que minimizem os
efeitos das variações de temperatura e umidade. (Peso sete)

11) O acionamento do gatilho deverá ser suave, com esforço entre 20 N e
32 N, e com mínimo de curso livre. (Peso nove)

12) Possuir registro de segurança numa posição que esteja ao alcance do
dedo  polegar  da  mão  que  atira,  sem  que  haja  necessidade  do  atirador  desfazer  a
empunhadura. (Peso dez)

13) Possuir alavanca de manejo para a direita acoplada ao mecanismo do
ferrolho. (Peso oito)

14)O trancamento da arma somente deverá ocorrer quando a
alavanca de manejo estiver totalmente rebatida para baixo. (Peso dez)

15) Possuir precisão que permita obter, com cinco disparos, estando a
arma em estativa e usando munição padrão, cinco impactos em um círculo de 29 mm de
diâmetro, em alvo colocado a 100 m de distância. (Peso dez)

16) Possibilitar a utilização de reparo bipé. (Peso oito)

17) Possuir  bandoleira  para  transporte  da  arma  e  para  auxílio  na
execução do tiro. (Peso oito)

18) Possuir mira telescópica que propicie aumento de, no mínimo, seis
vezes. (Peso nove)
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19)Possuir  suporte  e  base  para  a  mira  telescópica  ou mira
laser especificada, que permita sua correta ajustagem à arma. (Peso nove)

20) Os dispositivos óticos de pontaria deverão suportar as vibrações da
arma durante o tiro, não sofrendo qualquer dano ou desajuste. (Peso sete)

b. Desejáveis

01) Possibilitar a utilização de silenciador alternativo ao quebra-chamas.
(Peso seis)

02) Possuir mecanismo que permita regular  o esforço para disparo do
gatilho. (Peso seis)

03)  Possuir  guarda-mato  que  permita  o  acionamento  do  gatilho  pelo
atirador quando usando luvas. (Peso quatro)

04) Possuir dispositivo na boca da arma que reduza as chamas e disperse
os gases provenientes do tiro. (Peso seis)

05)  Possuir  dispositivo  de  ajustagem  da  bandoleira  ao  atirador,  na
posição de tiro. (Peso seis)

06) Possuir capa para proteção e transporte do fuzil. (Peso seis)

07) Possuir estojo com material de limpeza, em compartimento na capa
de proteção e transporte do fuzil. (Peso seis)

08) Os suportes dos dispositivos óticos de pontaria não devem ter contato
direto com o cano. (Peso quatro)

09)  Possuir  depósito  com  capacidade  mínima  de  5  cartuchos.  (Peso
cinco)

10)  Possuir  dispositivos  ajustáveis  ao  atirador,  na  parte  superior  da
coronha e na chapa da soleira. (Peso seis)

11) Permitir  a  execução  do  tiro  para  alcance  superior  a  800  metros,

utilizando munição especial. (Peso seis)

c. Complementares

01) Possuir ferramentas, equipamentos, dispositivos e calibradores para
todos os escalões de manutenção. (Peso três)
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02) Possibilitar que os fuzis possam ser preparados para atirador canhoto.
(Peso dois)

03)  Possuir  acessórios  operacionais  como luneta  de  foco  eletrônico  e
equipamento de visão noturna de última geração e bipé. (Peso três)

04) Possuir dispositivo externo de ajustagem da folga do gatilho. (Peso
três)
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SOLUÇÃO PRÁTICA

CONDOP PARA LETALIDADE DAS PEQUENAS FRAÇÕES: ESTUDO SOBRE
EFICIÊNCIA DE CALIBRES E ARMAMENTOS ATUALMENTE DISPONÍVEIS

Com base no estudo realizado sobre a eficiência da letalidade dos fuzis 7,62
FAL e 5,56 IA2 e consequentemente na conclusão gerada, propõe-se a substituição dos
Fuzis 7,62 FAL pelos Fuzis 5,56 IA2 (já em andamento) da seguinte maneira:

O Fuzil IA2 deve passar a ser o armamento padrão do Exército Brasileiro (EB)
em  todas  as  OM,  pois  possuí  ,  conforme  conclusão  deste  trabalho,  todas  as
características exigidas pelas tropas do EB, sendo em alguns aspectos, melhor e mais
adequado do que seu antecessor.

O Fuzil 7,62mm tendo em vista a sua rusticidade, durabilidade e facilidade de
emprego,  deverá  permanecer  nas  OM com a  quantidade  mínima  necessária  para  o
adestramento  básico  e  formação  básica  dos  militares,  preservando  assim  o  IA2  de
desgastes prematuros que fatalmente ocorreriam caso fosse empregado nesta finalidade.
Facilita também a adaptação do militar em formação com o seu primeiro contato com
arma  de  fogo,  tendo  em  vista  toda  a  didática  e  Instruções  Gerais  já  existentes  no
Exército  referentes  ao  tiro  de  fuzil,  facilitando  o  processo  ensino-aprendizagem.  O
contato desses militares com o IA2 seria em um segundo momento, a fim de adquirirem
o conhecimento técnico do armamento, mas já detentores dos conhecimentos básicos
das técnicas de tiro.
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