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RESUMO 

 

SANTOS JÚNIOR, Amilton Matias dos. As diferenças entre as munições 7,62x39mm e 

5,56x45mm: no emprego em conflitos assimétricos. Resende: AMAN, 2018. Monografia. 

 

A presente pesquisa monográfica, cujo tema é a substituição da munição de fuzil para 

as Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op. GLO), tem por objetivo analisar a munição 

7,62 mm e a munição 5,56 mm, sob várias perspectivas, a fim de concluir se a mudança da 

primeira pela segunda atenderá às novas necessidades operacionais do Exército Brasileiro (EB). 

Esse questionamento se faz importante devido ao aumento do emprego do EB em Op. em 

ambiente humanizado devido à crise de segurança pública instaurada no Brasil. Para tanto 

inicialmente será realizado um levantamento dos principais aspectos dessas operações e, 

posteriormente, será feita a análise dos calibres, do poder de parada, da precisão e dentre outros 

aspectos. Foram usados como fontes de consulta para o presente trabalho manuais técnicos 

sobre as Op. GLO, manuais técnicos sobre os armamentos, relatos de especialistas em 

armamentos e relatos de militares participantes de Operações de não guerra no Brasil e no 

exterior. Tais manuais constituem a base teórica para a elaboração da conclusão a respeito de 

qual calibre atende melhor a esse tipo de Operação, a fim de constatar se a troca foi, de fato, 

vantajosa para as futuras Operações de Garantia da Lei e da Ordem.  

 

Palavras-chave: Fuzil, operações de garantia e da ordem, calibre, Exército Brasileiro, operações 

de não guerra.  
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RESUMEN 
 

SANTOS JÚNIOR, Amilton Matias dos. As diferenças entre as munições 7,62x39mm e 

5,56x45mm: no emprego em conflitos assimétricos. Resende: AMAN, 2018. Monografia. 

 

 La presente investigación monográfica, cuyo tema es el intercambio de la munición 

de fusil para las Operaciones de Garantía de la Ley y de la Orden (Op. GLO), tiene por objetivo 

analizar la munición 7,62 mm y la munición 5,56 mm, bajo varias perspectivas para concluir si 

el cambio de la primera por la segunda atenderá a las nuevas necesidades operacionales del 

Ejército Brasileño (EB). Este cuestionamiento se hace importante debido al hecho del aumento 

del empleo del EB en operación en ambiente humanizado debido a la crisis de seguridad pública 

instaurada en Brasil. Para ello se realizará un levantamiento de los principales aspectos de esas 

operaciones, posteriormente se hará el análisis de los calibres, poder de parada, precisión entre 

otros aspectos. Se utilizaron como fuentes de consulta manuales técnicas sobre las Op. GLO, 

manuales técnicos sobre los armamentos, relatos de especialistas en armamentos y relatos de 

militares participantes de Operaciones de no guerra en Brasil o en el exterior. Esta será la base 

teórica para concluir que el calibre atiende mejor ese tipo de Operación, concluyendo si el 

intercambio fue o no ventajoso para las futuras Operaciones de Garantía de la Ley y de la Orden. 

 

Palabras clave: Fusil, operaciones de garantía y de la orden, calibre, Ejército Brasileño, 

operaciones de no guerra. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o tema relativo ao emprego de munições em Operações tem adquirido 

importância, pois as Forças Armadas brasileiras vêm sendo utilizadas com frequência no 

cenário das Operações em ambiente humanizado. A atuação em tal ambiente operacional está 

recentemente em crescimento para o Exército Brasileiro, e pode ser vista no art. 142 da 

Constituição Federal de 1988.  

 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (BRASIL, 1988). 

 

 

             E visto também, na nossa atual conjuntura, a intervenção federal no Rio de Janeiro, que 

é baseada no Art. 34 e 36 do capítulo VI da Constituição Federal de 1988: “Art. 34. A União 

não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...) III - pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública. ” (BRASIL, 1988). 

            No caso do Rio de Janeiro, foi invocado o inciso III do artigo 34, que permite uma 

intervenção federal para "pôr termo a grave comprometimento da ordem pública". 

As lições aprendidas pelo Exército Israelense nos conflitos ocorridos em Beirute (1982) 

e pelas forças armadas dos EUA no Afeganistão (2001) e Iraque (2003) mostram que os 

conflitos atuais ocorrem, em sua grande maioria, em ambiente urbano. 

No caso do Iraque, devastado pela guerra, o que se apresenta são sucessões infindáveis 

de habitações, ruas, vielas, ruínas de quarteirões inteiros, ainda habitados, onde o fogo 

indiscriminado de armas pesado é proibido. Desta forma, os confrontos ocorrem a curtas 

distâncias e muitas vezes dentro de construções. 

Trazendo para o Brasil, o Exército tem ganhado a frente dessas missões devido à grande 

repercussão positiva após experiências bem-sucedidas internas, como no Alemão, e da Força 

de Paz no Haiti. 

A experiência no terreno levou o Exército a perceber que, por vezes, ações de Garantia 

da Lei e da Ordem (GLO) acabam se transformando, na prática, em combate urbano, “no meio 

do povo”. Portanto é preciso especializar a tropa para essa situação, em treinamento distinto 

daquele de GLO, um caso simbólico foi a Operação Arcanjo 6, no Alemão e na Penha. Em 

janeiro de 2012, a tropa justamente da Brigada de Campinas chegou ao Rio mais pronta para 

atuar em GLO do que em uma operação de combate urbano.  
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A realidade se impôs e acabou por tornar mais frequente a atuação dos soldados nesse 

tipo de operação de conflito, com traficantes remanescentes no local.  

                    A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva de avaliar qual dos 

calibres de fuzil (5,56mm ou 7,62mm) se apresenta como o mais adequado para as operações 

em ambiente urbano. Além disso, avaliar quais são as possíveis consequências para o Exército 

Brasileiro dentre elas: a substituição do calibre 7,62mm pelo 5,56mm. 

Delimitamos o nosso foco de pesquisa em provar que a munição de fuzil 5,56mm 

supera o 7,62mm no combate urbano onde está inserido as Op. GLO. As referidas munições 

serão comparadas nos aspectos: técnicos; poder de parada, letalidade e seus efeitos psicológicos 

contra as Forças Oponentes. 

 Faz-se necessário definirmos alguns conceitos que entendemos como fundamentais 

para o desenvolvimento do assunto. De acordo com as lições do Sindicato dos Agentes de 

Escolta e Vigilância Penitenciária do Estado de São Paulo (SINDESPE, 2014): 

 

Stoping Power se refere à incapacitação que o projétil, fará no agressor cessando assim 

a agressão por ele oferecida. O projétil, ao penetrar o corpo humano, provoca tipos 

básicos de ferimentos que determinam seu poder de parada, e este poder de parada 

tem como objetivo descarregar energia cinética no alvo com eficiência, considerando 

a diferença de velocidade entre a entrada e saída do alvo. 

O cartucho contém um tubo oco, geralmente de metal, com um propelente no seu 

interior; em sua parte aberta fica preso o projétil e na sua base encontra-se o elemento 

de iniciação. Este tubo, chamado estojo, além de unir mecanicamente as outras partes 

do cartucho, tem formato externo apropriado para que a arma possa realizar suas 

diversas operações, como carregamento e disparo.  

 

 

Figura 1: Componentes do projétil 

 

Fonte:<http://sindespe.org.br/portal/instrucao-belica-iii-qual-a-melhor-municao-a-ser-usada/> Acesso em: 10 

mar. 2018. 

 

  

Projétil é a parte do cartucho que será lançada através do cano. 
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Figura 2: O projétil 

 

Fonte: <http://sindespe.org.br/portal/instrucao-belica-iii-qual-a-melhor-municao-a-ser-usada/>. Acesso em: 10 

mar. 2018. 

 

Fuzil é uma arma de fogo portátil, de cano longo, com alma raiada. (ARAUJO 

JÚNIOR e GERENT, 2006). 

 

Figura 3: O fuzil 

 

Fonte: < http://www.imbel.gov.br/index.php/fuzis-e-carabinas>. Acesso em: 5 mar. 2018. 

 

               Calibre Real – É a medida exata do interior do cano de uma arma. Geralmente, apesar 

de sua fidelidade métrica, não dá nome a armas e munições. O calibre real costuma ser expresso 

em milímetros ou em frações de polegadas. (FERREIRA, 2010). 

 

                 De acordo com CROCE e CROCE JÚNIOR (1998): 

 

No Brasil, o calibre real, é medido em milímetros entre os dois cheios da alma do 

cano, na boca da arma. Os americanos tomam-no junto a base do estojo do cartucho, 

em centésimos de polegada. Os ingleses utilizam o mesmo método, porém a medida 

do calibre é feita em milésimo de polegada. 
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                Calibre nominal – É o calibre que serve para designar as munições e armas, e 

geralmente não correspondem ao calibre real delas. (FERREIRA, 2010):    

 

Figura 4: Diâmetro entre raias e entre cheios           

 

Fonte: <http://abordagempolicial.com/2010/03/especial-armas-de-fogo-o-calibre/> Acesso em: 5 mar. 2018. 

 

De uma maneira sumária, o objetivo do presente trabalho é, inicialmente, realizar 

um levantamento sobre qual o melhor calibre para o emprego no Exército Brasileiro em 

operações em ambiente urbano. Em seguida, buscaremos uma solução com base em pesquisas 

bibliográficas e, por fim, geraremos uma conclusão sobre o assunto. 

                  As principais fontes utilizadas para a elaboração do presente estudo foram manuais 

referentes a Operações em ambiente urbano; manuais técnicos dos armamentos em estudo, 

manuais de Op. GLO; páginas na internet que trazem relatos de militares que executaram 

missões no Brasil ou no exterior, Site da IMBEL, o histórico do fuzil de assalto de Alexandre 

Beraldi. 

A presente monografia possui a seguinte estruturação: no primeiro capítulo, 

encontra-se uma introdução, na qual procuramos nos situar quanto ao tema que será 

transcorrido, abordando alguns conceitos chave e informações de suma importância à 

compreensão do trabalho. 

No capítulo seguinte, há a abordagem do referencial teórico-metodológico a ser 

seguido pela pesquisa, permitindo assim o surgimento da problemática do trabalho, sendo 

realizada também, no referido capítulo, a revisão da literatura e o aprofundamento do assunto.  

Quanto ao desenvolvimento do trabalho, o terceiro capítulo busca tratar sobre as 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op. GLO). Foi apresentado sua definição, objetivo, 

legitimidade jurídica e algumas peculiaridades dos patrulhamentos em ambiente humanizado. 
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Para a construção deste capítulo, as principais fontes utilizadas foram manuais e legislações 

diversas reguladoras de tais operações. 

O quarto capítulo do presente trabalho produz uma abordagem sobre munições, 

apresentando também um breve histórico sobre as mesmas.  

Em relação ao terceiro capítulo do desenvolvimento – quinto capítulo da presente 

monografia – faz-se uma intervenção mais aprofundada sobre as características atinentes às 

munições 5,56mm. 

No último capítulo abordam-se as características técnicas do calibre 7,62mm. 

Por fim, a conclusão consolida a comparação feita em todo trabalho sobre os calibres 

acima citados, identificando os locais onde cada uma tem seu melhor rendimento. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Nosso tema de pesquisa está agregado na área de estudo Doutrina e na linha de pesquisa 

análise de emprego de munições em operações em ambiente urbano. Usaremos como método 

o hipotético-dedutivo, desenvolvendo uma pesquisa que busca resultados qualitativos, que 

segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 49) tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e 

o pesquisador como instrumento chave. 

 

2.1. Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 O Brasil apresenta números de homicídios que se podem se assemelhar à países em 

guerra. Segundo Skalin (2014), em 3 anos de guerra na Síria foram contabilizados pelo 

Observatório Sírio de Direitos Humanos mais de 146 mil mortes por armas de fogo. Nesse 

mesmo ínterim no Brasil, segundo Stochero (2015), houve aproximadamente 180 mil. De 

acordo com Ramalhoso (2015), em 2014 houve no Brasil 58 mil homicídios, aproximadamente 

11% do valor mundial naquele ano.  

Ao se apresentar esses dados, percebemos uma carência na segurança pública no país. 

Logo, para preencher esse carecimento o Exército Brasileiro começou a ser empregado em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op. GLO). Essas operações são basicamente de 

polícia, como patrulhamentos preventivos na faixa de fronteira, revistas de pessoas, veículos 

terrestres, embarcações e aeronaves, e prisões em flagrante delito, conforme previsto no art. 16-

A da Lei Complementar 97 de 9 de junho de 1999. Segundo Tahiane Stochero, jornalista, com 

pós-graduação em Relações Internacionais e especializações em defesa e conflitos 

internacionais, em sua reportagem para o portal de noticia G1: “Nos últimos anos, os militares 

têm sido cada vez mais empregados na Garantia da Lei e da Ordem (GLO), como a 

Constituição denomina a atuação das Forças Armadas em casos graves de segurança pública. 

” (STOCHERO, 2012). 

Variados são os recursos legais que tratam sobre essas operações. As Op. GLO são 

legitimadas pela Constituição Federal, em seu artigo 142 e orientadas na Lei Complementar n° 

97, de 9 de junho de 1999. Outros desses dispositivos serão demonstrados no capítulo referente 

às Op. GLO. 

Para tanto, o EB vem substituindo sua doutrina buscando ter um caráter difuso para estar 

preparado para qualquer tipo de conflito moderno. Logo deve buscar flexibilidade para se 

adaptar rapidamente ao combate, estando pronto para diferentes regras de engajamento, 

equipamentos, armamentos entre outros. 



 

 

 

20  

Para as Op. GLO, subtende-se que é necessário utilizar um armamento diferente, então, 

visando se enquadrar às necessidades da operação, e a necessidade de modernizar seu 

armamento para acompanhar a evolução bélica internacional, o Estado-Maior do Exército 

Brasileiro aprovou, em portaria Nº 188-EME, de 27 de agosto de 2015, a substituição do fuzil 

de dotação do EB.  

O substituído é o Fuzil Automático Leve (FAL), em seu modelo de 1964 com seu 

robusto calibre de 7.62 mm, e o substituto será o novo Fuzil de assalto IMBEL IA2 que utiliza 

munição de calibre 5.56 mm, um armamento mais atual com suas inovações tecnológicas e um 

calibre menor. Ou seja, o FAL M964, está em processo de substituição, dando espaço ao novo 

IMBEL IA2 5.56mm. 

Com a crescente demanda das operações em ambiente urbano e missões GLO, esse tipo 

de armamento, como o IA2, que é mais leve, possui mais munições e com acessórios que 

otimizam a capacidade do soldado, pode e deve fazer a diferença no combate atual.  

Por isso, nossa pesquisa se propõem a focar na alteração que a troca de armamento pode 

vir a trazer para as operações. Tentaremos evidenciar as qualidades que o novo IMBEL IA2 

5.56mm tem sobre o defasado FAL 7.62mm M964 quando empregado em operações urbanas, 

em especial a operação GLO. 

Segundo Brito (2015), houve no Rio de Janeiro 16 vítimas de “balas” perdidas em 

apenas 9 dias. Em um caso hipotético, supondo que uma dessas vítimas tenha sido provocada 

por um disparo proveniente do armamento de um militar do Exército Brasileiro, será que a troca 

de armamento poderia ter evitado esse desfecho? Segundo Gomes (2010, apud, ROSA, 2010): 

“Se uma pessoa for atingida a uma distância de 150 metros, a bala vai fazer um rombo de 

entrada do tamanho de uma bola de pingue-pongue e um de saída do tamanho de uma [...] um 

tiro de FAL é capaz de atravessar uns 15 barracos. ” 

 

Rosa ainda afirma que:  

 
 

A tendência mundial, no entanto, é que a fabricação — e consequentemente o uso — 

dessas armas de calibre de guerra seja reduzida daqui em diante. A Organização das 

Nações Unidas (ONU) e diversos órgãos de defesa dos direitos humanos fazem 

pressão contra seu uso por conta dos danos que são capazes de causar não só em 

termos de mortos, mas de ferimentos aos sobreviventes. (ROSA, 2010). 

 

O combate atual vem se desenvolvendo em diversos ambientes operacionais, 

principalmente o urbano, o qual apresenta certas peculiaridades. Isso reflete diretamente no 

preparo e emprego da tropa, principalmente no tocante ao armamento e munição. 
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Assim, é oportuno problematizar a questão: Quais são as vantagens e desvantagens da 

utilização dos calibres 5,56mm e 7,62mm? Qual dos calibres se apresenta como mais indicado 

no ambiente operacional urbano? 

 

2.2. Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Foi evidenciado no tópico acima o crescimento do emprego do Exército Brasileiro em 

missões de Garantia de Lei e da Ordem, em ambiente humanizado que segundo o manual 

MD33-M-10 – Garantia da Lei e da Ordem (2013), são operações que tem o caráter preventivo, 

e fazem uso da força de maneira moderada e do poder de dissuasão.  

Logo é necessário por parte do EB se enquadrar de maneira eficiente às características dessa 

nova operação. Para isso, o Alto Comando autorizou pela portaria Nº 188-EME, de 27 de agosto 

de 2015 a troca do FAL pelo novo fuzil da IMBEL, o IA2 5.56mm. Um armamento que 

apresenta um calibre inferior, que traz um menor poder de dissuasão, além de vários problemas 

ainda não definidos a respeito da cadeia de suprimento e até mesmo a demora para que seu uso 

se torne efetivo em todo território.  

Após a reflexão desses fatores, nos perguntamos: Foi vantajosa essa substituição para 

as operações GLO? Diante de tal questionamento, foram produzidas hipóteses para direcionar 

as análises e comparações dos armamentos, as quais apresentamos a seguir.  

A primeira hipótese informa que a troca é vantajosa para a força, pois, o novo armamento, 

fuzil IMBEL IA25.56mm, tem um calibre mais apropriado para operações em ambiente urbano, 

além de outras características técnicas que sobrepõem a perda do poder de dissuasão. 

Já a segunda hipótese indica que a troca é desvantajosa, pois, o antigo fuzil tem um alto 

poder de dissuasão proveniente de seu calibre 7.62mm que em algumas situações era o 

suficiente para evitar os conflitos e tem a tropa totalmente adaptada e adestrada para esse 

armamento.  

O objetivo geral desse trabalho é a realização de uma análise técnica da munição 

7.62mm da munição 5.56mm, através da comparação das suas características, para ao fim do 

trabalho indicar o que melhor satisfaz as necessidades das operações urbanas, e saber se a troca 

do primeiro pelo segundo, foi vantajosa para o Exército Brasileiro.  

Serão observados os seguintes objetivos específicos: obter as características e 

necessidades das operações urbanas de Garantia da Lei e da Ordem; identificar e comparar as 

características das munições 7,62mm e da munição 5,56mm; comparar as necessidades 

impostas pelos combates em localidades urbanas com as possibilidades e limitações que podem 
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ser analisadas através das características das munições supracitados; provar se a troca de 

armamento que utiliza essas munições foi vantajosa para as operações.  

Para isso seguiremos o seguinte processo: obter as características e necessidades das 

operações urbanas de Garantia da Lei e da Ordem; identificar e comparar as características das 

munições 7.62mm e da munição 5.56mm; comparar as necessidades impostas pelos combates 

em localidades urbanas com as possibilidades e limitações que podem ser analisadas através 

das características das munições supracitados; concluir se a troca de armamento que utiliza 

essas munições foi vantajosa para as operações. 

No que se refere aos processos da pesquisa, inicialmente apresentamos a crescente 

demanda do emprego das Forças Armadas em operações realizadas em localidades e iremos 

demonstrar as características desse ambiente operacional, visando focar as que exercem 

influência sobre o armamento empregado.  

Serão citadas ainda, as limitações pertinentes a armamentos impostas pela legislação 

vigente no Brasil.  
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3. OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO) 

 

Nesse capítulo, com a finalidade de ambientar, trataremos as características e 

peculiaridades das operações de GLO. Esse tipo de operação está corriqueiro nos dias atuais, 

conforme Sérgio de Oliveira Netto:  

 

Recentemente, cada vez mais as Forças Armadas vêm sendo utilizadas em missões 

voltadas para áreas afetas ao setor de segurança pública. Que, em regra, deveriam ser 

executadas pelos órgãos policiais, que possuem estas atribuições específicas, tal qual 

previsto na Constituição Federal. Podem ser mencionados como exemplos recentes, o 

uso destas tropas militares em apoio às operações policiais contra o tráfico de drogas, 

realizadas no Rio de Janeiro. Ou a presença dissuasiva em eventos internacionais 

realizados no Brasil, como a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (CNUDS) no ano de 2012, comumente conhecida como Rio+20. E a 

Jornada Mundial da Juventude em 2013, que contou com a participação do Papa 

Francisco. (NETTO, 2014).  

 

 

Figura 5: Militares do Exército em Operação da Garantia da Lei e da Ordem 

 

Fonte: <http://montedo.blogspot.com.br/2017/09/exercito-fara-ate-guerra-na-selva-em.html>. Acesso em: 9 mai. 

2018. 

 

Para entendermos sobre as Op. GLO dentro da doutrina do Exército Brasileiro 

utilizaremos como fonte de consulta Portaria NR 004-EME, que instituiu o Manual de 

Fundamentos EB20-MF-10.103. 

 

3.1. Definições das OP GLO DEFINIÇÃO DAS OP GLO  

 

Segundo o Manual da Garantia da Lei e da Ordem - (MD33-M-10):  

 

Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op. GLO) é uma operação militar 

conduzida pelas Forças Armadas, de forma episódica, em área previamente 
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estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações de esgotamento 

dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em que 

se presuma ser possível a perturbação da ordem. (BRASIL, 2013, p. 17).  

 

 

De maneira breve, a utilização das FA em Op. GLO deve ser feita de maneira 

secundária, em área antecipadamente definida e ter uma duração viável. Sua ativação se dá por 

intermédio de qualquer um dos poderes constitucionais e só deve ser feito quando os órgãos 

federais e estaduais descritos no art. 144 da CF/88 não possuírem os meios para se fazer cumprir 

a segurança pública. (BRASIL, 2014). 

 

3.2. Objetivo geral 

 

O objetivo, segundo o manual MD33-M-10, é:  

 
O emprego das Forças Armadas em Op GLO tem por objetivo a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações de esgotamento 

dos instrumentos a isso previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em que se 

presuma ser possível a perturbação da ordem. (BRASIL, 2013, p. 18).  

 

Com outras palavras, no momento em que as forças de segurança do governo não 

conseguirem garantir a ordem, as Forças Armadas poderão ser chamadas para garantir a ordem 

pública, a segurança e do patrimônio. 

 

3.3. LEGITIMIDADE JURÍDICA 

 

Ela tem seu alicerce no caput do artigo 142 da Constituição Federal de 1988: 

 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e 

na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à 

defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 

destes, da lei e da ordem. (BRASIL, 1988). 

 

 

As operações GLO foram balizadas pela LC nº 97, de 9 de junho de 1999, no que aborda 

a respeito à organização, a preparação e o emprego das Forças Armadas. Em 2001 entrou o 

decreto nº 3897, que mudou a LC nº 97/99, e em seu artigo 1º prescreve:  

 

As diretrizes estabelecidas neste Decreto têm por finalidade orientar o planejamento, 

a coordenação e a execução das ações das Forças Armadas, e de órgãos 

governamentais federais, na garantia da lei e da ordem. (BRASIL, 2001).  
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O decreto nº 3897 norteia em relação a ativação dessas operações, como descrito a 

seguir: “É de competência exclusiva do Presidente da República a decisão de emprego das 

Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. ” (BRASIL, 2001). 

 

3.4. Peculiaridades do patrulhamento em ambiente humanizado 

 

Ainda que todo o preparo técnico e físico do qual os militares são sujeitos, o soldado na 

ponta da linha ainda se depara com contratempos para exercer sua missão, devido ao seu 

armamento e as singularidades colocadas pelas restrições do ambiente. Dentre essas restrições, 

iremos tratar de algumas que são afetadas pelas características do armamento. 

 

3.4.1. Ambiente confinado 

 

Uma das maiores dificuldades em ambiente urbano é que existem missões que são 

realizadas em locais confinados, onde é imposta, de maneira compulsória, a diminuição da 

mobilidade do combatente.  

Conforme Santos (2007, p. 57), em missão ao Haiti: “o Para-FAL foi o armamento 

utilizado na missão. Em razão de suas dimensões e dos estreitos becos da área de operações, 

houve dificuldade para realização de tiros no interior das favelas locais” 

 

3.4.2. Distância de engajamento 

  

Diferentemente dos combates antigos em terrenos descampados com 200 a 600 m para 

o confronto, os combates atuais são em áreas urbanas que possuem uma reduzida distância de 

engajamento 200 a 300 m. (MERLO, 2012). 

  

Do mesmo modo pode ser certificado por Santos (2007, p. 58): “Houve dificuldade para 

realização de tiros no interior das favelas locais. Ressalte-se que as distâncias de engajamento 

neste ambiente operacional variavam de 6 a 15 metros. ” 

 

3.4.3. Efeitos colaterais 

  

Nas Op. GLO deve-se ter uma atenção com danos não desejados. Isso é dificultado pelo 

fato dessas missões serem realizadas em áreas com residências e até mesmo pessoas, que não 

são meliantes, nas proximidades. Segundo o caderno de instrução patrulhas (CI 21-75/1), para 

missões de patrulhamento em área urbana é aconselhável o uso dos seguintes Materiais de 

Emprego Militar (MEM).  
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A patrulha conduz, preferencialmente, fuzis de assalto [...] visando à segurança contra 

possíveis ações do inimigo ou de força adversa. [...] a utilização de armas pesadas e 

de maior calibre dificulta o cumprimento da missão e aumenta a possibilidade de a 

população civil ser atingida, casa haja troca de tiros (BRASIL, 2004)  

 

Esses materiais além de serem mais leves e darem maior mobilidade a tropa, ajudam a 

evitar efeitos colaterais provenientes da necessidade do uso da força pela tropa. 
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4. MUNIÇÃO 

 

4.1. Definição 

 

É formado pelo projétil e pelos elementos que lançam no disparo, que são o estojo a 

espoleta e o propelente. Segundo o Art.30, LXIV do Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 

2000: “Artefato completo, pronto para carregamento e disparo de uma arma, cujo efeito 

desejado pode ser: destruição, iluminação ou ocultamento do alvo; efeito moral sobre 

pessoal; exercício; manejo; outros efeitos especiais. ” (BRASIL,2000). 

 

Figura 6: Munições seccionadas 

 

Fonte: <http://www.criatives.com.br/2015/07/anatomia-das-balas-imagens-revelam-o-que-ha-dentro-das-

municoes-de-armas/>. Acesso em: 9 mai. 2018. 

 

4.2. Histórico 

 

Em tempos mais remotos o carregamento era realizado manualmente, com outras 

palavras, o próprio atirador municiava o armamento tiro a tiro e o propelente era colocado ao 

final do método, isso gerava uma insegurança sem tamanho para os usuários, pois havia risco 

da pólvora explodir enquanto o mesmo a transportava em seu equipamento e também esse 

processo de carregamento demandava muito tempo. Com a evolução dos armamentos, a 

tecnologia alcançou também as munições, que desde então seriam encartuchadas, com isso, 

passou a conceder mais segurança para o usuário, precisão no tiro e maior mobilidade. 

A seguir faremos uma sucinta passagem no tempo para que se entenda como essa 

evolução alterou as configurações das munições. 

 

Segundo Martinez (1996, p. 22): 
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(...) A mecha, provavelmente já usada para outras coisas. A mecha é uma corda 

comprida trançada e, os melhores, com estrutura tubular, fervia em salitre ou em 

acetato de chumbo e seca posteriormente. Quando se aproximava do fogo queima 

lentamente, sem fazer chama, e conservando num extremo um ponto de brasa sempre 

aceso (...). 

Finalmente, a mecha é presa a um mecanismo que unido à arma, permite ao atirador 

aproximar a brasa do “fogão” com a sua própria mão sem distrair do alvo. O atirador 

puxava a alavanca inferior para si e para cima de forma que, consequentemente, a 

parte superior movia-se para baixo, desta forma, a ponta da mecha terminava na 

câmara, incendiando a pólvora e provocando o disparo.  

 

A mecha era muito importante para a época, mas o fato dela ficar exposta as intempéries, 

não oferecia as melhores condições de uso, pois a humidade prejudicava de maneira fatal o seu 

funcionamento. Com isso surgiu, rapidamente, um processo de acionamento mais evoluído. 

De acordo com Martinez (1996, p. 101): “Uma roda de aço que gira a grande 

velocidade sob o impulso de uma mola. Um pedaço de pirita que por fricção produz faíscas. 

Não havia fogo, porém este é o produzido num instante. ” 

 

Também segundo Martinez (1996, p.44): 

 

(...)Perto da metade do século XIX apareceram no mercado os primeiros cartuchos 

com envoltório de papel para revólveres de avancargas, graças aos quais pode-se 

reduzir sensivelmente o tempo de carregamento, passando de um minuto para quase 

20 segundos. 

 

Esse trecho do livro de Martinez traduz o embrião do que depois seriam os cartuchos. 

Mesmo que nessa época fosse utilizado o papel como recipiente para a pólvora, a finalidade era 

a mesma, dinamizar o processo. 

Outro grande avanço nessa área foi a invenção das espoletas, que substituiu todos os 

mecanismos de acionamentos já conhecidos. No princípio eram de fulminato de mercúrio, mas 

posteriormente passou a ser fabricada com azida de chumbo. 

O precursor foi o Hiram Berdan, na América, que após a criação, a espoleta levou seu 

nome. Esse novo mecanismo se tratava de uma cápsula que tinha dentro explosivos iniciadores 

potentes. 

Seu acionamento ocorre quando o percussor fere o culote do cartucho e o amassa contra 

a bigorna. 

 

Em seguida, surgiu através Edwin Boxer, uma evolução, seguindo os mesmos princípios 

de Boxer, mas de forma diferente. Dessa vez a bigorna era interna à capsula, que possui em seu 
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interior pequenos furos que deixavam as chamas da iniciação vazarem para o projétil 

impulsionando-o. 

 

Figura 7: Espoleta e esquema do sistema Berdan, com bigorna incorporada ao cartucho e dois 

orifícios de passagem da chama. Embaixo: espoleta e esquema do sistema Boxer, com bigorna 

independente e um só orifício central 

 

Fonte: <https://armasonline.org/armas-on-line/cartuchos-polvoras-e-projeteis-nocoes-basicas>. Acesso em 12 

mai. 2018. 

 

 

4.3. Características das munições 

 

Observa-se que, nos dias atuais, corriqueiramente não se ver mais necessário um 

armamento que possua um longo alcance, tendo em vista que agora as operações são realizadas 

em grande parte nas áreas urbanizadas. Podemos dizer então que uma munição que tenha um 

alcance de 400 metros já é o suficiente para o fim que se destina. 

 

De acordo com a CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), podemos destacar os 

seguintes aspectos nas munições a serem estudadas: 

Alcance útil: delimitado pela distância máxima na qual o projétil ainda pode causar 

efeitos traumáticos. 

Alcance máximo: compreendido pela distância percorrida entre a saída do cano da arma 

e o ponto mais distante percorrido pelo projétil. 

 

Alcance prático: distância na qual o atirador de capacidade mediana, mesmo que sujeito 

ás adversidades e intempéries, consegue realizar seu disparo com pequena margem de erro, 
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obtendo os resultados desejados com o disparo realizado. Este é o tipo de tiro próprio desejado 

para o tiro do soldado. 
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5. O CALIBRE 7,62MM 

 

Nesse capítulo serão apresentadas as características técnicas da munição em relação ao 

Fuzil Automático Leve 762 MM M964 (FAL),que está  em processo de substituição, e a referida 

munição foi desenvolvida dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. 

É importante salientar porque em seu projeto, a preocupação com o alvo era ínfima, a 

única preocupação é em causar baixa do inimigo, tudo que se encontrar a frente do atirador se 

torna um alvo, dificilmente o disparo é desperdiçado. 

No entanto, as peculiaridades dos combates modernos são diferentes. As necessidades 

de uma força em ambiente humanizado são totalmente diferentes das necessidades dessa mesma 

força em um ambiente de selva. Deve-se levar em consideração também a distância de emprego. 

O 7,62mm proporciona a tropa que o emprega um poderio ofensivo muito grande, os 

caçadores também utilizam largamente esse tipo de munição, seu peso lhe confere uma maior 

precisão no tiro. 

Vejamos agora alguns dados acerca do alcance da munição de calibre 7,62mm. 

 

Tabela 1- Alcances da munição calibre 7,62mm 

Munição calibre 7,62mm 

Alcance útil Alcance máximo 

600m 3800m 

Fonte: CARTUCHOS, Companhia Brasileira. Munições Para Fuzis e Metralhadoras. CBC, Ribeirão Pires, 

2005. Disponível em:  <http://www.cbc.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2018. 

 

Vejamos a seguir uma tabela com indicadores de peso e velocidade do calibre 7,62mm: 

 

Tabela 2 – Características da Munição 7,62mm 

 

Munição Cal. 7,62mm 

 

        PROJÉTIL 

 

BALÍSTICA 

 

Peso em grains 

 

V(m/s) 

Comum 144 838 

Perfurante 147 838 

Perfurante com núcleo de metal 

duro AP-HC 

128 840 

Traçante 135 838 
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Incendiária 145 838 

Fonte: CARTUCHOS, Companhia Brasileira. Munições Para Fuzis e Metralhadoras. CBC, Ribeirão Pires, 

2005. Disponível em:  <http://www.cbc.com.br>. Acesso em 10 mai. 2018. 

 

Vale salientar que nesta tabela o peso está descrito em grains. Este sistema de medição 

é utilizado, pois certos valores seriam imprecisos se descritos em gramas. Um grain equivale a 

0,0648 gramas. 

 

5.1. Fatores que justificam o emprego 

 

5.1.2 Stopping Power  

 

Conhecido também como poder de parada ou poder de incapacitação de um alvo 

humano, é definido por Oliveira (2003) como “unidade de medida da capacidade de 

determinada munição em produzir o [...] fenômeno da incapacitação imediata”. Isso é retirar o 

oponente de combate sem necessariamente matá-lo.  

 

Tabela 3- A Energia dos cartuchos 7,62mm 

          Tipo de munição calibre 7,62mm       Energia em Joules do cartucho 

Comum 3276 

Perfurante 3345 

Perfurante com núcleo de metal duro AP-

HC 

2928 

Traçante 3072 

Incendiária M77 3276 

Fonte: CARTUCHOS, Companhia Brasileira. Munições Para Fuzis e Metralhadoras. CBC, Ribeirão Pires, 

2005. Disponível em:  <http://www.cbc.com.br>. Acesso em 18 mar. 2018. 

 

Segundo dados do Portalpower (2015): “o FAL é um armamento muito robusto [e possui um 

projetil mais pesado que as munições 5,56mm] que tem um poder de parada tão alto que chega 

a superar as necessidades atuais, já que muitas vezes o dano causado é excessivo. ”  

E segundo Rosa (2010) “sua munição é poderosa, de calibre 7,62 [...] o que aumenta 

ainda mais o dano causado pelo disparo: dependendo da distância, ele pode arrancar a perna 

de um homem. ” 

Devida sua a capacidade de transportar energia, a possibilidade de ocorrer transfixação 

de obstáculos e alvos é muito grande. Assim, seu emprego deve ser pesado e medido, analisando 
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as condições da área de emprego, seu uso deixa de ser adequada em áreas de grande densidade 

demográfica, aglomeração de pessoas, centros comerciais e regiões verticalizadas. 

 

5.1.3. Precisão  

 

 

Conforme salienta Ricardo Pereira (2014): “o FAL é um dos fuzis mais confiáveis e 

precisos, e isso se deve ao fato de seu longo cano. ” 

Tamanha precisão do FAL que ao se acoplar uma luneta, seu alcance útil chega a 800 

metros. Seu sistema de pontaria é realizado através do conjunto alça e maça, na qual alinha-se 

o alvo com topo da maça que fica na parte anterior do fuzil e com o centro da alça que se 

encontra na parte posterior. Tamanha simplicidade que até um atirador iniciante obter bons 

resultados nos tiros com o FAL. 

 

5.1.4 Poder de dissuasão  

 

Poder de dissuasão segundo o Manual EB20-MF-10.103 – Operações (2014, p. 49) é 

uma “atitude estratégica que, por intermédio de meios de qualquer natureza, inclusive 

militares, tem por objetivo desaconselhar ou desviar adversários, reais ou potenciais, de 

possíveis ou presumíveis propósitos bélicos”.  

Podemos entender como um esforço de um indivíduo a fim de desencorajar um possível 

inimigo a ter uma conduta contrária a ele. O FAL criou uma imagem dissuasiva durante todos 

esses anos em que foi empregado. Conhecido pelo seu grande poder, o FAL tem um grande 

efeito psicológico na F Opn., conforme Gomes (2010 apud ROSA, 2010): “Quando se escuta 

seu disparo, as pessoas param e analisam se vale a pena continuar combatendo”. 
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6. O CALIBRE 5,56MM 

 

Nesse capítulo serão apresentadas as características técnicas da munição em relação ao 

Fuzil de Assalto IA2 5,56MM, o substituto. 

Esse calibre surgiu em um contexto totalmente diferente do calibre 7,62mm, veio de um 

período onde os combates urbanos tinham maior influência dentro do cenário de conflitos. 

Nesse sentido, foi buscado o aprimoramento visando reduzir o peso do armamento e 

munição, diminuir o recuo da arma e buscar um maior controle no tiro, principalmente no 

regime automático. 

Segundo a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), fabricante de munições 5.56mm, 

em comparação ao calibre 7,62mm, evidenciou-se alterações de suas configurações da seguinte 

grandeza: 

Redução de 56,55% da energia inicial do projétil, redução do peso do projétil em 

63,33% e um aumento na velocidade inicial do projétil em torno de 14,75%. 

Vejamos agora uma tabela que faz referência ao alcance da munição de calibre 5,56mm: 

 

Tabela 4 – Alcance de Munição 

 

Munição 5,56mm 

Alcance útil 

450m 

Fonte: CARTUCHOS, Companhia Brasileira. Munições Para Fuzis e Metralhadoras. CBC, Ribeirão Pires, 

2005. Disponível em:  <http://www.cbc.com.br>. Acesso em 15 fev. 2018. 

 

Vejamos a seguir uma tabela com indicadores de peso e velocidade do calibre 5,56mm: 

 

Tabela 5 – Características da Munição 5,56mm 

 

Munição Cal. 5,56mm 

 

        PROJÉTIL 

 

BALÍSTICA 

 

Peso em grains 

 

V(m/s) 

Comum M193 55 965 

Traçante M196 52 950 

Traçante L110 62 915 

SS 109 62 915 

Fonte: CARTUCHOS, Companhia Brasileira. Munições Para Fuzis e Metralhadoras. CBC, Ribeirão Pires, 

2005. Disponível em: <http://www.cbc.com.br>. Acesso em: 10 mai. 2018. 
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6.1. Fatores que justificam o emprego 

 

6.1.2. Stopping Power  

 

Um calibre menor sugere que o armamento tenha um menor poder de parada. Logo, 

acredita-se que o IA2 com seu calibre 5,56 mm teria um stopping power reduzido, porém, 

Machado afirma:  

 

O projéctil do 5,56 NATO (SS109) conseguirá, a distâncias mais curtas, obter 

melhores performances na incapacitação de um alvo humano, desde que o 

comprimento do cano da arma seja tal que permita que o projéctil alcance o alvo a 

uma velocidade superior a 800 m/seg. Nestas condições, as distâncias em que é 

possível obter uma fragmentação do projéctil 5,56mm poderá variar entre os 20 e os 

150 metros (em função do comprimento do cano/velocidade da bala), surgirão os 

desejáveis efeitos em termos de incapacitação. (MACHADO, 2012). 

  

 

Diferente do que se pensa então, o calibre 5,56 mm não perde em nada seu poder de 

parada quando estamos falando em curtas distâncias, pois, o seu calibre menor é compensado 

pela velocidade que o projetil abandona o cano. Vale ressaltar também que a munição 5,56 mm 

tem maior eficácia em pequenas chapas de metal (que são usadas em coletes balísticos) do que 

o 7,62 mm. (ARVIDSSON, 2010). 

 

 

6.1.3. Precisão  

 

O IA2 também apresenta uma excepcional precisão, e seu calibre 5,56 mm tende a 

oscilar menos que o 7,62 mm em distancias até 250 metros. Somado isso ao seu diminuído 

recuo, temos um armamento de boa precisão em situações de tiro automático e alvos a curtas 

distâncias. (ARVIDSSON, 2010)  

 

Segundo Barbosa (2014, apud, STOCHERO, 2014) “A guerra mudou, agora o 

combate é aproximado e em áreas urbanas, exigindo um fuzil mais prático, flexível. Nosso 

alvo é para até 300 metros com o IA2”. Logo, o IA2 demonstra uma melhor precisão que o 

FAL nas distâncias até 300 metros. 
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6.1.4. Poder de Dissuasão  

 

O IA2 é um armamento novo e pouco utilizado, logo, não carrega consigo uma imagem 

dissuasiva tão forte como o FAL ou outros armamentos conhecidos como o M-16 ou o AK-47. 

Além do mais, o fato de possuir um calibre menor também diminui seu poder de dissuasão. 

 

Porém, apesar do IA2 ser um fuzil moderno, e não se encontrar no mesmo grupo que os 

melhores e mais modernos fuzis do mundo, ele é de um projeto recente e mudanças podem 

ocorrer para deixando ainda mais capaz. (MERLO, 2012). 

 

O IA2 deverá conquistar seu espaço se fazendo valer de seus equipamentos, acessórios 

e engenharia moderna. Segundo Merlo (2012) “o fuzil IA2 é, sem dúvidas, um ótimo fuzil, isto 

está provado pelo simples fato dele ter conseguido passar pelos rigorosos testes do Exército”. 
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7. ANÁLISE DE DADOS 

 

Finalmente, tendo em vista investigar as vantagens e desvantagens de cada uma das 

munições dentro das Op. em ambiente urbano, serão comparadas as características das 

munições dentro das necessidades e peculiaridades em que se inserem as missões. 

 

7.1. Stopping power  

 

O poder de munição 7,62mm é extremamente potente, o impacto do tiro além de 

incapacitar a F Opn. pode vir a causar diversos danos e até levar o indivíduo à morte.  

Por outro lado, a munição 5,56mm, apresenta bons resultados na balística a curta 

distância que é o mais relevante quando se trata de Op. GLO. O 5,56 mm demonstra as 

características ideais no que se refere a peso do projetil, velocidade ao abandonar o armamento. 

Esse conjunto cria uma munição que não deixa nada a desejar no que se refere ao poder de 

parada, uma vez que impossibilita a F Opn., evitando matá-lo. 

 

7.2. Precisão e alcance 

  

Ambos os armamentos possuem uma precisão excepcional, e um sistema de mira muito 

semelhante. Mas, nesse caso o FAL, o substituído, tem um cano mais longo e por isso pode 

atirar a uma maior distância (800 m) que o IA2 (300-600 m).  

Porém, temos que lembrar de outra das peculiaridades das Op. em ambiente urbano, a 

pequena distância de engajamento. Conforme Merlo (2012): “As batalhas em campos abertos 

com engajamentos entre 200 e 600 metros deram lugar aos combates em cidades, com becos e 

ruelas, onde o combate se dá desde uma luta corporal a no máximo 200-300 metros”.  

Terrestre (2009) por sua vez diminui ainda mais essa distância quando se referia as Op. 

GLO: “ressalte-se que as distâncias de engajamento neste ambiente operacional variavam de 

6 a 15 metros”.  

É de suma importância saber que nessas operações não temos a necessidade de ter um 

armamento com um longo alcance. A F Opn. não se encontra a uma distância maior que 300 

m, podendo essa distância ser reduzida a um disparo. 
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7.3. Poder de dissuasão 

  

O poder de dissuasão é muito importante no que se refere às Op. GLO. Foi dito no 

capítulo 3 que nesse tipo de operação tem como uma das suas características principais o uso 

constante da dissuasão, ou seja, procura intimidar a F Opn. para que se possível essa desista de 

confrontos antes mesmo de começa-los. O FAL tem a reputação de ser um armamento muito 

potente, de formas que ao ver uma tropa o portando, a F Opn. reconsidera a ideia de realizar 

um confronto.  

O IA2, por outro lado, tem uma menor letalidade devido o seu calibre ser de 5,56 mm.  

Ele quando atinge alguma coisa tende a se fragmentar, e não penetrar o objeto, isso é 

bom em termos de stopping power, e proteger o que está atrás do alvo. 

Ele também é menor e menos robusto, fatores que interferem no poder de dissuasão. 

 

7.4. Apreciação da comparação das características dos armamentos 

  

Nesse capítulo foi feito a comparação das características e capacidades do FAL, IA2 e 

suas referidas munições. Os comparamos nos quesitos: precisão e alcance; stopping power; e 

poder de dissuasão. Dentro de cada uma dessas modalidades foi levado em conta as 

possibilidades que os armamentos dispõem e seu benefício dentro das Op. GLO.  

É possível atestar, graças às análises realizadas que a munição 5,56mm, dentro da 

maioria das características verificadas, levando em conta as Op. GLO e suas peculiaridades, é 

o armamento que apresenta na teoria, as melhores condições técnicas para ser empregado nessas 

missões. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa possuiu, como objetivo geral, realizar uma análise técnica das 

munições 7.62mm e 5.56mm, através da comparação das suas características, para ao fim, 

indicar o que melhor satisfaz as necessidades das operações urbanas de Garantia da Lei e da 

Ordem, e saber se a troca do primeiro pelo segundo foi vantajosa para o Exército Brasileiro  

A munição7,62mm, que é utilizado pelo nosso FAL, tem um grande poder de dissuasão, 

e é reconhecido por qualquer F Opn., que logo respeita a tropa que o está portando, pois, 

conhece o poder desse calibre.  

Por outro lado a munição 5,56mm, que é utilizado pelo nosso IA2, se destaca 

principalmente quando trata-se de uma munição que gera menos efeitos colaterais. 

Temos então como resultado que o IA2 é superior ao FAL na maioria dos quesitos 

técnicos, e apresenta então, na teoria, as melhores condições para ser empregado nas Op GLO. 

Portanto, dentre as nossas hipóteses de pesquisa, foi confirmada a primeira: a troca é 

vantajosa para a força, pois, o novo armamento, fuzil IMBEL IA2 5.56mm, tem um calibre 

mais apropriado para operações em ambiente urbano. 

Concluímos então que para as Operações de Garantia da Lei e da Ordem, principalmente 

em locais urbanizados, é interessante o uso de IA2. Foi então acertada a decisão tomada pelo 

Estado Maior de substituir nosso antigo fuzil por um mais atual.  

No decorrer da pesquisa, deparamo-nos com um questionamento interessante, mas que 

fugiu ao enfoque adotado nesta pesquisa. O IA2 consegue ser superior ao FAL nas Op. GLO 

conforme demonstrado nesse trabalho.  

Assim, embora a munição 5,56mm seja mais recomendável para os combates urbanos 

por dar mais mobilidade e ter outros benefícios, já citados em capítulos anteriores, as 

características de maior alcance e maior poder de parada ainda são as preferências para o EB, 

pois a prioridade de atuação de suas forças é a região amazônica, local onde o calibre 7,62mm 

se torna ideal. 

Tendo em vista que essa substituição está sendo realizada vagarosamente, será que a 

munição 5,56mm também consegue ser superior a munição 7,62mm em operações na selva?  

Seria de suma importância uma pesquisa mais aprofundada, verificando as 

peculiaridades e o que se necessita em operações em ambiente de selva, e as características do 

IA2, verificando se ele tem um melhor rendimento que o FAL no referido ambiente. 
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