
, 
• 
• , 

ESCOLA DE APERFEiÇOAMENTO DE OFICIAIS 

CAP INF LEONEL AZEVEDO BASTOS 

o emprego do fuzil nas operações em ambiente urbano no Rio de Janeiro: 
Uma análise balística dos calibres 5,56 mm e 7,62 mm. 

Rio de Janeiro 

2018 



ESCOLA DE APERFEiÇOAMENTO DE OFICIAIS 

CAP INF LEONEL AZEVEDO BASTOS 

O emprego do fuzil nas operações em ambiente urbano no Rio de Janeiro: 
Uma análise balística dos calibres 5,56 mm e 7,62 mm. 

Trabalho acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito para a especialização 
em Ciências Militares com ênfase em 
Gestão Operacional. 

ORIENTADOR: IVAN MOACIR WEISS 
JÚNIOR 

Rio de Janeiro 

2018 



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DECEx DESMiI 

ESCOLA DE APERFEiÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO I SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
FOLHA DE APROVAÇÃO 

Cap Inf LEONEL AZEVEDO BASTOS 

O emprego do fuzil nas operações em ambiente urbano no Rio de Janeiro: 
Uma análise balística dos calibres 5,56 mm e 7,62 mm. 

Trabalho Acadêmico, apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito parcial para a obtenção 
da especialização em Ciências 
Militares, com ênfase em Gestão 
Operacional, pós-graduação 
universitária lato sensu. 

APROVADO EM O~ / 1 ~ / .lo 1 g CONCEITO: f. 
BANCA EXAMINADORA 

Men ão Atribuída 

E EIRA -Cap 

IVAN MOACIR WEISS JUNIOR - Cap 
2° Membro e Orientador 

LEONEL AZEVEDO BASTOS - Cap 
ALUNO 



RESUMO 

A análise para a escolha dos armamentos não deve ser realizada somente 

baseado no calibre de sua munição. Especialistas no assunto definem que a 

arma utilizada, o alcance, a direção dos projéteis, o tipo de projétil, 

especialmente de sua composição, forma e configuração da ogiva determinam 

os efeitos da munição. Portanto para apresentar uma análise qualitativa e 
quantitativa acerca das balísticas terminais de munições de calibre 7,62 mm e 

5,56 mm deve-se ir além do calibre e analisar os tipos de projéteis e munições. 
A finalidade deste artigo é aprofundar o estudo da balística, viabilizando um 

processo cientifico para análise dos calibres e tipos de munição que seriam 

mais adequados ao uso das forças armadas em operações em ambiente 

urbano na cidade do Rio de Janeiro. Após uma revisão da literatura e coleta de 

dados, através questionário, realizado com instrutores de tiro da Polícia 

Rodoviária Federal, buscou-se traçar um paralelo entre a teoria e a prática, 
sendo dessa forma possível propor adequações ao material e ao emprego da 

tropa nesses tipos de missões. Os dados colhidos buscaram produzir um 

alicerce devidamente sólido ao trabalho, sugerindo adequações técnicas e 

doutrinárias, que adaptarão a tropa com maior eficiência para os conflitos com 

características de 4a Geração ocorridos na cidade do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: Fuzil, Balística, Ambiente Urbano, Conflito de 4a Geração. 
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ABSTRACT 

The choice of the best rifle should not be performed only based on the caliber of 

the ammunition, it requires a deep analysis. Experts in the subject defines that 

the weapon used, the range, the direction of the projectiles, the type of 
projectile, especially its composition, shape and configuration of the warhead 
determine the effects of the ammunition. Therefore, in order to present a 

qualitative and quantitative analysis of the terminal ballistics of 7.62 mm and 
5.56 mm caliber ammunition, it is necessary to go beyond the caliber and 

analyze the types of projectiles and ammunition. To achieve these results its 

necessary to understand the ballistics of projectiles. That knowledge will 

become a part of a scientific process that will analysis the calibers and types of 

ammunition, searching for the one that would be better suited for the use of 

armed forces in urban environment operations in the city of Rio de Janeiro. 

After a review of the literature and data collection, a quiz was sent to shooting 

instructors of the Polícia Rodoviária Federal. The aim was to draw a parallel 

between theory and practice, that it would became a proposal adjustment to the 

material for the use of troops in these kind of missions. The data collected 
produced a solid foundation for the work, suggesting technical and doctrinal 

adaptations, which will adapt the troop with greater efficiency for the conflicts 

with characteristics of 4th Generation occurred in the city of Rio de Janeiro. 

Keywords: Rifle, Ballistics, Urban Environment, Conflicts of 4th Generation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Roberto Albarracin, "Balística é a ciência e arte que estuda 

integralmente as armas de fogo, o alcance e a direção dos projéteis por ela 

expelidos e os efeitos que produzem". 

A partir deste conceito percebe-se a importância em realizar o estudo 

como um todo, levando em consideração o armamento, as munições utilizadas 

e os alvos atingidos. 

Conhecimentos relativos ao ramo da balística são essenciais para uma 

correta análise da munição mais adequada ao Exército Brasileiro. Cresce em 
valor de juízo se o mais adequado seria utilizarmos estudos anteriormente 

realizados ou desenvolvermos novos estudos. 

O Exército Americano, há décadas, realiza estudos de balística, tendo 

um dos seus principais estudiosos a figura de Martin L. Fackler. O Dr. Fackler 

serviu ao Exército Americano no período de 1961 até 1991, tendo atuado como 

médico na guerra do Vietnam no período de 1961 até 1975. Devido ao seu 

interesse na área de balística e experiência em combate, desenvolveu estudos 

e comparações da balística das munições 5,56 mm e 7,62 mm e seus reais 

efeitos nos corpos que eram alvejados pelas munições. Seus estudos são 

mundialmente conhecidos e influenciaram diretamente nas escolhas referentes 

ao armamento que foram realizadas pelo Exército Americano. 

Entretanto, apesar de sua excepcional qualidade, os estudos do 

Dr. F ackler apresentam as características técnicas as quais eram visadas pelo 

Exército Americano à época. Eles são de grande valia caso sejam semelhantes 

aos nossos, mas não abrangem a gama das necessidades de emprego do 
Exército Brasileiro. 

Atualmente o Exército Brasileiro deparou-se com a possibilidade de 

realizar a troca dos Fuzis Automáticos Leves (FAL M964). Desse modo, deve 
se analisar quais são as possibilidades de emprego das tropas brasileiras, 
quais as possíveis situações de confronto e qual o melhor armamento para as 

situações encontradas. 
As principais dúvidas são relativas ao poder de transfixação de 

diferentes materiais para as situações de emprego. Transfixação é 
basicamente a capacidade que um projétil tem de atravessar um alvo animado 

ou inanimado. Rinker classifica os materias atingidos em três grupos e analisa 
o efeito balístico terminal em cada uma delas. Segundo Rinker: 
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Para realizar o estudo da profundidade de penetração de um projétil, 
exitem três grupo básicos em que os alvos podem ser classificados: 
coesivos, viscosos e aquosos. Alvos coesivos possuem uma forte 
adesão molecular e apresentam grande resistência à penetração ou 
quebra; madeira, mármore e aço são exemplos dessa categoria, na 
qual, com alguma reserva, também podem ser incluídos os ossos. 
Para esse tipo de alvo a profundidade de penetração é obtida ao se 
dividir a energia cinética do projétil pelo quadrado do seu diâmetro 
(calibre). Assim, quanto maior a velocidade, maior a energia e, 
consequentemente, maior a profundidade que o projétil irá alcançar. 
Alvos viscosos são materiais que não possuem grande rigidez mas 
apresentam resistência a fluir livremente, como mel, geléia, papel 
molhado e, com boa aproximação, a maioria dos tecidos vivos. 
Diferentemente dos alvos coesivos, esse tipo de alvo apresenta uma 
resistência a penetração diretamente proporcional à velocidade do 
projétil, o que favorece os projéteis mais "lentos". Nos alvos aquosos 
(de comportamento semelhante ao da água), a coisa é bem mais 
difícil e a resistência a penetração é proporcional ao quadrado da 
velocidade. Algumas áreas do corpo humano, inclusive o cérebro, 
fazem parte desse grupo. Projéteis lentos terão uma resistência ao 
avanço semelhante a dos alvos viscosos, mas a oposição aos 
projéteis de alta velocidade aumentará em ordem geométrica. (2006, 
p.339-340, tradução nossa). 

É necessário entender que a física da balística terminal envolve 

diretamente a energia cinética de um projétil, a quantidade de energia que esse 

projétil deixa em seu alvo e sua energia residual. Caso um projétil transmita 

toda sua energia ao alvo, ele não irá transfixar o mesmo. Se o material atingido 

for um muro isso pode prejudicar a operacionalidade da tropa, já se for um 

elemento da força adversa irá aumentar a eficácia do armamento e diminuir a 

possibilidade de dano cotateral. 

Uma análise adequada faz-se necessária para não ser realizada uma 

decisão leviana sobre o assunto. 

1.1 PROBLEMA 

o Exército Brasileiro tem sido empregado com uma maior frequência em 
Operações de Garantia da Lei e da Ordem e em uma Intervenção Estadual no 

Rio de Janeiro. Tais operações apresentam características de 48 Geração. 

Faz-se necessário uma abordagem sucinta sobre conflitos com 
características de 48 Geração. Para Reis Friede, a principal característica de 

tais conflitos é a inafastável presença dos elementos de autolimitação do 

emprego do Poder Militar os quais visam a manutenção do status quo, através 

do ato de compelir o adversário à mesa de negociações, em lugar da 
tradicional vitória militar ou política. Aplicando tal conceito aos conflitos 

ocorridos nas intervenções do Rio de Janeiro, percebe-se a impossibilidade de 
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atuação do Exército Brasileiro com seu máximo poder de combate, tendo de 

autolimitar o mesmo devido às características do ambiente. Tal fato reforça a 

necessidade da escolha do tipo de munição correta para utilização neste tipo 

de confronto. 

A partir do contexto de limitação do poder utilizado, aumentam os 

questionamentos dos militares empregados, acerca da eficácia e poder de fogo 

do armamento utilizado pelas tropas. 

As dúvidas são diversas, surgem tanto na tropa empregada quanto nos 

meios de comunicação, envolvem diretamente a população e repercutem nas 
decisões do Comando das Operações. Os subordinados não possuem 

respostas sobre quais seriam os reais efeitos da munição caso o projétil atinja 

um indivíduo, qual o poder de transfixação da munição. Questionam-se quanto 
ao aspecto jurídico e o real amparo dos militares envolvidos, se um disparo 

realizado contra um elemento armado seja eficaz mas, devido a transfixação, 
infira um dano colateral, quais as repercussões jurídicas para o responsável 

pelo disparo. 

Já os meios de comunicação questionam a proporcional idade do uso do 

armamento utilizado pelo Exército Brasileiro, e seus reais efeitos se forem 

utilizados. Muitas vezes desconhecem a existência e o conteúdo das Regras 

de Engajamento, as quais segundo BRASIL (2015), "São as normas internas 

ao componente militar que delimitam a medida do uso da força em seu 

emprego. Dispõem regras sobre as ações dos elementos de emprego da F Ter 

em relação a outras forças ou agentes envolvidos nas operações. Assim, 

ligam-se principalmente à aplicação do princípio da distinção, da 

proporcionalidade e da legalidade". Com isso, acreditam que os militares 
envolvidos nas operações podem cometer excessos no emprego do 
armamento letal. 

Por fim, os comandantes militares se questionam sobre o efeito do 

emprego do armamento letal na opinião pública e consequentemente no êxito 

da missão. Buscam conciliar o melhor balanceamento entre eficácia do 

armamento, letal idade e transfixação, entrentanto caso se desconheçam 
aspectos técnicos de balística podem-se realizar uma decisão errada quanto ao 

emprego do armamento letal. 
Embora alguns questionamentos citados serem de difícil quantificação, 

eles remetem a reflexão quanto aos aspectos técnicos do armamento, como 
por exemplo: as especificações ideais do armamento a ser utilizado em cada 



Todos esses questionamentos técnicos são inerentes ao ramo da 
balística, disciplina essencial ao conhecimento do oficial do Exército Brasileiro, 

entretanto que não é ministrada nas escolas de formação. Conhecer os efeitos 
balísticos da munição é possibilitar um emprego eficaz de força com economia 

de meios. 
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tipo de operações, principalmente nas de Garantia da Lei e da Ordem, 

buscando a maior eficácia do armamento e menor dano colateral; Seria o fuzil 

de assalto um armamento adequado às operações em ambiente urbano e qual 

seria o calibre mais eficaz; Qual a melhor maneira de evitar danos colaterais 

em caso de uso do armamento; Dentro desse assunto entra em pauta o calibre 

do armamento, se seria o calibre 5,56 mm mais eficaz que o calibre 7,62 mm, 

qual deles apresentaria menor dano colateral, qual deles possui maior poder de 

perfuração e qual deles teria maior capacidade de neutralizar a ameaça com 

menor possibilidade de dano colateral. 

Já a escolha do armamento mais adequado a ser utilizado pelo Exército 

Brasileiro envolve um processo mais complexo. Não se deve ater uma decisão 
somente baseada em aspectos técnicos, a análise não pode ser realizada de 

maneira superficial uma vez que ela envolve a logística, o custo dos 

armamentos e das munições é outro fator a ser analisado. Da mesma forma, a 

quantidade de munição que pode ser carregada pelo indivíduo e o desgaste da 

tropa devido ao peso do armamento. Tais questionamentos não serão o 
escopo dessa pesquisa entrentanto faz-se necessário citá-Ios, pois sua 

ausência poderia presumir leviandade ao tema. 

O intuito da pesquisa é de verificar em que medida os calibres 7,62 mm 

e 5.56 mm atendem às demandas operacionais do Exército Brasileiro nas 
operações em ambiente urbano realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Tais 
demandas são relacionadas a diminuição da possibilidade de dano colateral, 

adequando-se às características dos conflitos de 48 Geração e ao 
mantenimento do poder de combate da tropa empregada. 

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

- Analisar os efeitos balísticos dos calibres 5,56 mm x 7,62 mm buscando 
encontrar a melhor opção de emprego em ambiente urbano. 
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OBJETIVOS ESPECíFICOS 

- Explicar conceitos básicos de balística; 

- Realizar uma comparação técnica entre os calibres 7,62 mm x 5,56 mm; 

- Realizar uma análise quantitativa quanto aos efeitos balísticos terminais; 

- Analisar a legislação vigente; 

- Condensar as informações encontradas buscando encontrar o calibre 

ideal para as diversas formas de emprego da tropa. 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

- A troca dos Fuzis Automáticos Leves 7,62 mm pelos fuzis 1A2 5,56 mm 

representam um gasto extremamente elevado, sendo necessário um estudo 
eficaz que evite gastos desnecessários; 

- O constante emprego em Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

requer que o armamento utilizado seja condizente com as áreas de operações; 

- A constante presença da mídia nas operações influencia diretamente a 
opinião pública sobre a eficácia da tropa empregada. Um armamento adequado 

ao emprego em áreas urbanas diminui a probabilidade de dano colateral e 

preserva a imagem da força perante a sociedade; 

- Atualmente existe um receio quanto ao emprego do armamento de fogo 

devido à possibilidade de dano colateral. Conhecimentos de balística e a 

utilização do armamento e da munição correta transmitem a tropa empregada 

maior segurança para utilizar o armamento se necessário; 

2. METODOLOGIA 

Visando alcançar os objetivos acima descritos a presente pesquisa 

buscou verificar a veracidade da hipótese de que um fuzil calibre 5,56 mm seria 

a melhor opção de armamento para o Exército Brasileiro e que os fuzis 7,62 

mm presentes na força deveriam ser substituidos. 

Para tanto, se valeu de análise informacional de dados fornecidos por 

empresas fabricantes de armamentos e munições. A partir das informações 
encontradas foi realizada uma análise documental de trabalhos publicados por 
especialistas na área, buscando dados qualitativos para validar a premissa do 

presente artigo. 
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Com a finalidade de embasar tais conhecimentos de forma qualitativa, 

utilizou-se como recurso a coleta de dados, através de entrevistas e 

questionários, sendo os últimos direcionados a instrutores de tiro da Polícia 

Rodoviária Federal, com experiência em confrontos e elevado conhecimento 

sobre armamento e balística. 

Atualmente o Exército Brasileiro tem como dotação o Fuzil Automático 
Leve (FAL M964) 7,62 mm e está adquirindo o Fuzil 1A2 5,56 mm. Visando 

desconstruir ao menos três pré-conceitos referentes à balística buscamos 

informações acerca desses armamentos e de seus respectivos calibres. 
Um dos principais fatores que levaram ao interesse em realizar a troca 

do armamento foi o peso do armamento, sua operacionalidade em ambientes 

confinados e o desgaste que este proporcionaria à tropa. Para tanto, faz-se 

necessário, analisar as características técnicas do armamento, tais como peso 

e dimensões. As melhores fontes de consulta são os websites das empresas 

que fabricam as armas, devido à sua atualização constante provinda do 
interesse comercial das empresas. Segundo o site da IMBEL, o fuzil 1A2 5,56 

mm pesa 3,38 kg enquanto o FN SCAR 7,62 mm, da FN HERSTAL (antiga 

fabricante do FAL) pesa 3,62 kg. Tais dados são essenciais para verificarmos 
que o peso do fuzil não é determinado somente pelo calibre do armamento e 

que deve ser desenvolvida uma análise mais profunda para realizarmos a 

escolha correta. Essa comparação simples, desconstrói a falácia de que o 

armamento de calibre 7,62 mm é muito mais pesado que o armamento de 

calibre 5,56 mm. Não devemos comparar o FuzillA2 5,56 mm com o FAL M964 
(modelo concebido em 1964). Caso queiramos comparar armamentos ambos 

devem ser produzidos atualmente sob a pena de incorrermos em uma análise 
superficial e consequente escolha inadequada. 

Outro pré-conceito que foi encontrado durante a produção do artigo foi o 

de que o calibre 5,56 mm transfixa menos seu ponto de impacto do que o 
calibre 7,62 mm. Buscando comparações já realizadas entre os calibres 

visados foram encontrados estudos realizados pela empresa britânica Blast & 

Ballistics, especialista em blindagens. Segundo o website da empresa: 
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High Velocity Bullet Characteristics 
Leadl Antimony Leadl Antimony 

Gilding 
Metal 

Lead Alloy 

7.62 NATO Sall 

Hardened 
Steel L Gilding 

Metal 

5.56mm SS109 7.62 AK47 

Figura 1: Projéteis de Calibres 5,56 mm e 7,62 mm 
Fonte: •. http://www.blastandballistics.com/services/ballistic-technology. php", 2017. 

Esses são típicos (Popularmente conhecidos como "balas") projéteis 
usados em fuzis militares. O projétil do calibre 5.56 mm OTAN (SS109, 
M855) pesa 4 g. É coberto por uma jaqueta de metal e contém uma 
ponta de aço endurecido de 0.4 9 a frente do núcleo de chumbo. Com 
uma velocidade ao sair do cano de 950 m/s esse projétil tem 
penetração similar ao projétil 7,62 mm OTAN, o qual tem uma 
velocidade ao sair do cano de 830 m/s. O último projétil mencionado 
tem peso de 9,4 9 e possui um núcleo de chumbo coberto por uma 
jaqueta de metal. O projétil 7,62 mm M1943, associado ao fuzil 
Kalashnikov AK47, pesa 8 9 e tem uma velocidade ao sair do cano de 
710 m/s, e como conseqüência, poder de penetração menor que os 
outros dois projéteis. 
(http://www.blastandballistics.com/services/ballistic-technology.php, 
2017, tradução nossa). 

Analisando tais informações percebe-se que calibres 5,56 mm e 7,62 

mm podem apresentar poderes de transfixação semelhantes, o que vai de 

encontro ao conceito de que o 5,56 mm "transfixa menos" que o calibre 7,62 

mm. Inclusive nota-se que existem calibres 7,62 mm que "transfixam menos" 

que calibres 5,56 mm, como a comparação realizada entre o 5,56 mm SS 109 
e o 7,62 x 39 mm o qual é usado no AK-47. 

De acordo com Jolly (1941, apud Fackler, 1990, p.7), "Muitos ferimentos 

gerados por projéteis de alta velocidade em tecidos moles do corpo 

apresentam um pequeno orifício de entrada e saída. Frequentemente esses 
ferimentos não necessitam que seja realizado um operação, e se a operação 

for realizada, nada mais que a sutura dos orifícios deve ser realizada para 
prover a drenagem que deve ser realizada. Esses ferimentos curam 

normalmente em 10 dias". Com isso verifica-se que alguns projéteis com maior 
velocidade e menor diâmetro, podem ter alto poder de transfixação ao atingir 
tecidos moles de um indivíduo, tendo baixo poder de letalidade e possibilidade 
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elevada de dano colateral 

Da análise dos dados encontrados percebe-se a importância do estudo 

de balística e a necessidade de realizar a escolha correta do armamento e da 

munição, visando a economia de meios e o desempenho eficaz do armamento 
em operações. 

Prosseguindo na pesquisa, buscou-se desconstruir o senso comum que 

trata o calibre 5,56 mm como possuindo menor precisão que o calibre 7,62 mm. 

Para verificarmos tal premissa, decidimos analisar a tabela balística das 
munições da Remington, uma das mais importantes empresas mundiais. 

Segundo a tabela da empresa a munição 7,62 x 39 mm UMC produzida 

apresenta uma queda de -103,0 a 500 metros e coeficiente balístico de 0.266. 
Já a munição 223 UMC (mesmo diâmetro da munição 5,56 mm só que medida 
em polegadas) apresenta queda de -57,0. Tal fato acontece devido a elevada 

energia cinética da munição calibre 223 a qual possui velocidade de 3240 fps 

enquanto a munição 7,62 mm possui 2635 fps. Tal velocidade elevada não 

somente leva o projétil 5,56 mm a possuir uma queda menor como, em alguns 

casos, possuir uma deriva lateral menor devido a influência do vento. Portanto 

a precisão do armamento não depende somente do calibre da munição, mas 

de diversos fatores como tipo de munição, quantidade de pólvora e 

comprimento do cano do armamento utilizado. 

Diante de tais problemas de pesquisa, buscou embasar de maneira 

mais sólida quais seriam os fatores a serem levados em consideração. Da 

análise documental a obra de Domingos Tochetto é muito completa nesse 

sentido e apresenta os estudos de maneira condensada, tratando a balística de 

maneira completa. Dentre sua obra há um conceito extremamente interessante 
para a escolha do armamento mais adequado, o conceito de "alcance útil". 
Para ele, o alcance útil, é relacionado com poder de parada, e depende 

diretamente de dois elementos: comprimento do cano da arma e tipo de projétil, 

especialmente de sua composição, forma e configuração da ogiva. Com isso 
fica evidente que a precisão da arma depende diretamente do comprimento do 

cano e a sua eficácia depende do tipo de munição utilizada, não devendo ser 
analisados de maneira separada. 

Reforçando tais argumentos Nuno Manuel Vivas Pereira, em seu projeto 
de mestrado, fez uma comparação direta entre dois tipos de munição de calibre 

5,56 mm. Segundo ele existem os modelos 366 e 369 em Portugal, sendo que 
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O modelo 366 está projetado para modelos de armas mais antigos, como as 

espingardas automáticas GALlL, M16 A 1, e H&K G33. Quando usado em 

armas mais novas, tais como M16 A2, M4, H&K G36 e H&K 416 revela uma 

adaptação deficiente ao perfil do cano, sendo o caso utilizar o modelo 369. 

Com isso, nota-se não ser possível um desempenho adequado da munição 

relevando-se o fator armamento, a análise não deve ser particionada podendo 

se incorrer no risco de prejudicar o desempenho no tiro, ou até, provocar sua 

ineficácia. 

Outro fator a ser levado em consideração é a possibilidade de dano 

colateral. Segundo BRASIL (2015), uma das principais preocupações no 
combate urbano é o dano colateral, pois há prejuízos à população ou ao 

material das pessoas próximas aos alvos, não intencional, provocado pelos 
efeitos das armas amigas. Com isso a tropa empregada deve estar altamente 

adestrada e com equipamento adequado. 

Para obtermos o desempenho adequado, relacionado ao conceito 

supracitado, devemos analisar o poder de transfixação do projétil. Tal análise 
visa quantificar a energia· de um projétil após atingir um alvo, ou seja, verificar 

os acontecimentos que podem acontecer após um disparo eficaz como 
conseqüência de sua trajetória. 

Para atingir tal objetivo será necessário obter dados numéricos sobre a 

energia cinética e quantidade de movimento dos projéteis. 

Fackler destaca que quando um projétil atinge o corpo humano existem 
dois fatores básicos que irão determinar o seu potencial traumático e influenciar 

no tipo de ferimento causado: seu calibre e sua energia (função da massa e da 
velocidade). Secundariamente, seu formato e outras características irão 

determinar o quanto desse potencial será efetivamente utilizado para produzir 
danos. (FACKLER, 1989, tradução nossa). 

Por fim, e não menos importante, podemos verificar em artigo publicado 
pelo Coronel Camilo Inácio Cardoso Leite à revista Doutrina Militar Terrestre 
que o Exército dos Estados Unidos da América realiza pesquisas em busca de 

um novo calibre, o qual consiga aliar o controle de fogo durante a realização de 
tiro automático e o tamanho reduzido da munição 5,56 mm com a precisão e 

letalidade da munição 7,62 mm. Como exemplo o autor cita a munição .300 
Blackout (7,62 x 35 mm) e a munição 6,8 x 43 mm desenvolvida com fins 
militares pela remington visando compensar as deficiências na balística 



2.2 COLETA DE DADOS 
Buscando realizar uma análise ampla e embasar a presente pesquisa foi 

realizada uma coleta de dados, por meio de um questionário, o qual foi 

encaminhado a instrutores de tiro da Polícia Rodoviária Federal, os quais tem 

vasto conhecimento de sobre munição e armamento, e foram empregados em 

missões reais, vindo a observar os efeitos da munição utilizada em alvos 
humanos. Desta forma, buscamos aproximar a teoria sobre o que seria mais 
adequado a prática vivenciada por tais profissionais. 

O questionário buscou encontrar dados qualitativos acerca dos efeitos 
balísticos terminais observados por estes indivíduos, levando em consideração 

a precisão das munições avaliadas, seu efeito balístico terminal ao atingir um 
obstáculo e seu efeito balístico terminal ao atingir um indivíduo. 

Dessa forma, buscou-se traçar um paralelo entre os dados quantitativos 

obtidos através da revisão bibliográfica com a opinião de especialistas de tiro 

diretamente envolvidos em confronto, visando verificar se a teoria encontrada 

se assemelha a experiências práticas. 

O questionário foi respondido por 07 instrutores de tiro da Polícia 
Rodoviária Federal. Os primeiros questionamentos foram relativos aos tipos de 

armamentos utilizados e sua precisão em estande de tiro. Todos os 

entrevistados haviam realizado disparos com armamentos nos calibres 5,56 

mm e 7,62 mm sendo utilizadas as seguintes munições: 7,62x51 mm OTAN, 

7,62X39 mm AK47, 5,56 mm SS109, 5,56 mm M193, 5,56 mm com ponta 

chumbo, 7,62x51 mm M118LR, 7,62x51 mm M80 e .300 Blackout. 
Questionados sobre a precisão das munições 7,62 mm, dois instrutores 

que executaram disparos com a munição 7,62x51 mm OTAN e 7,62X39 mm 
AK47 disseram que a primeira é mais precisa. É interessante ressaltar que um 

instrutor afirmou que considerava mais precisa a munição 7,62x51mm M80, 

sendo esta não prevista no Exército Brasileiro, podendo ser fruto de futura 

avaliação. Questionados sobre a precisão das munições 5,56 mm, somente um 

instrutor afirmou ser semelhante a precisão das munições 5,56 mm enquanto 
os demais afirmaram que a munição 5,56 mm SS109 é a mais precisa. 

Ao compararmos a precisão das munições 7,62 mm e 5,56 mm 
apresentou-se um resultado que corrobora com nossa hipótese de que a 
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terminal das munições 5,56 x 45 mm. Tais fatos geram dúvidas quanto à 

eficácia dos efeitos balísticos terminais gerados pelas munições 5,56 mm. 
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análise não deve ater-se somente ao calibre uma vez que 57,1% dos 

estrevistados acreditam que em alguns casos o 7,62 mm é superior e em 

outros o 5,56 mm é superior dependendo do tipo de munição e do armamento 

utilizado. 

• Não acredito que haja diferença significativa 
para as distâncias as quais atirei no estande 

• Acredito que o calibre 7,62 mm seja mais 
preciso 

Acredito que o calibre 5,56 mm seja mais 
preciso 

• Acredito que em alguns casos o 7,62 mm é 
superior e em outros o 5,56 mm é superior 

• Não tenho opinião formada 

Já quando questionados sobre os efeitos balísticos do armamento em 
operações encontramos dados ainda mais sólidos. Somente um instrutor não 

realizou disparos com o calibre 5,56 mm em missões reais e todos eles 
atiraram com o calibre 7,62 mm. Todos os disparos realizados com calibre 7,62 

mm foram com a munição 7,62x51 mm OTAN, fato que impossibilitada um 

estudo mais aprofundado. Já quanto ao calibre 5,56 mm foram realizados 

disparos com as munições 5,56 mm SS109, 5,56 mm M193, 5,56 mm com 

ponta chumbo e 57,1 % dos entrevistados afirmaram que a munição 5,56 mm 

SS 109 tinha maior poder de transfixação. 

Quanto a questão referente à disparos realizados em alvos abrigados 
100% dos entrevistados optaram pela munição 7,62x51 mm OTAN. Já na 

questão que abordava a necessidade de realizar um disparo com baixo poder 

de transfixação para evitar dano colateral foram obtidas as seguintes respostas: 
.7,62x51 mm OTAN 

.7,62x39 mmAK47 

5,56 mm SS109 

.5,56 mm M193 

.5,56 mm com ponta chumbo 

Não tenho opinião formada 

• Não dispararia por entender que poderia gerar 

.300 blackout com ponta acima de 170 grains 
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Percebe-se que a maioria utilizaria a munição 5,56 com ponta de 

chumbo, entretanto uma resposta muito interessante foi recebida, na qual o 

entrevistado elencou a possibilidade de utilizar a munição .300 Blackout. Essa 

munição possui um calibre semelhante ao 7,62 mm entretanto tem um poder 

de transfixação limitado se comparado ao 7,62x51 mm OTAN. Por fim, foi 

perguntado aos entrevistados qual munição preferiam utilizar em missões reais 

e obtivemos a respectiva resposta: 

, l14 3~ 

1 (14 31Ji. :;õGmm .119.' •••• 

: :6 01-'1 CO'I) p"!llltd ChU'11bO •••••••• 

;;)0 tennc OPI'\I:'O torrnaoa 

:'fOAli.-~O~ •••••••• 

Nota-se que a maioria prefere utilizar a munição 7,62 x 51 mm OTAN, 

devido ao elevado poder de transfixação da mesma. Percebe-se que dois 

instrutores citaram a munição .300 Blackout como sendo a mais adequada. A 

munição .300 Blackout, possui o calibre 7,62 x 35mm, sendo extremamente 

compacta. Também possui uma grande gama de opções de projétil, podendo 

ser realizado um estudo específico somente com este tipo de munição para 

verificar sua adequabilidade as demandas operacionais do Exército Brasileiro. 

;: 286:"') 

;;' 286%) 

: 

300 BLK 125 PT 300 BLK 125. 300 BLK 220 5 56mm. 762x39mm 

Figura 2 - Comparativo entre diferentes tipos de munição. 
Fonte: accurateshooter. <http://bulletin.accurateshooter.com/2017/04/ 
300-blackout -basics-specs-and-cartridge-info/ >. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise quantitativa dos dados 

Baseando-se na revisão da literatura, podemos chegar à conclusão de 
que a presença do Exército Brasileiro em conflitos com características de 4a 

Geração, dentro do território nacional, requer um estudo adequado das 

munições a serem utilizadas. Tal estudo tem o intuito de evitar o dano colateral 

e garantir a operacionalidade da tropa. Há décadas são realizados estudos 
comparativos de munições com calibre 7,62 mm e 5,56 mm os quais foram 

utilizados para pesquisa. 

Verificou-se que o peso do armamento é um fator a ser considerado, 

entretanto que existem fuzis de calibre 7,62 mm e 5,56 mm com pesos 

semelhantes. Com isso, a escolha não deve se basear no peso do armamento, 

mas em outras características operacionais decorrentes do armamento 
utilizado. 

Quanto ao poder de transfixação foi verificado que depende diretamente 

do tipo de munição utilizada, sendo que a munição 5,56 mm M193 pode 

possuir um alto poder de transfixação caso acerte um indivíduo, gerando um 

oríficio de saída semelhante ao oríficio de entrada, e com energia cinética 

resultante ainda alta, o que pode acarretar em dano colateral. Não é portanto a 

simples troca de armamento por um calibre tido como inferior que irá diminuir a 

possibilidade de dano colateral, sendo adequado um estudo prático com as 
possíveis munições a serem utilizadas. 

Já quanto a precisão, as informações encontradas foram de que ambos 

os calibres apresentam precisão semelhante, em diferentes distâncias, 
dependendo diretamente do tipo de munição utilizada. 

3.2 Análise qualitativa dos dados obtidos 

Baseando-se nos dados obtidos através questionário, podemos chegar à 
conclusão de que quanto ao poder de transfixação a predileção absoluta pelo 

calibre 7,62 mm contra alvos abrigados, o que gera a preocupação de uma 
substituição completa dos fuzis do Exército Brasileiro pelo calibre 5,56 mm que 
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poderia gerar uma desvantagem à tropa empregada em confrontos em 

ambiente urbano. 

Já quanto ao poder de transfixação ao atingir um indivíduo a maioria foi 

a favor do 5,56 com ponta de chumbo, munição a qual possui menor poder de 

transfixação e consequentemente menor possibilidade de dano colateral. 

Também foi verificada a possibilidade do uso da munição .300 Blackout, a qual 

possui calibre 7,62 mm e possível baixo poder de transfixação. Esse ponto foi 

crucial para o desenvolvimento da pesquisa. Como foi demostrado na figura 1, 

página 15, a munição .300 blackout apresenta dimensões semelhantes as da 
munição 5,56 mm possuindo um projétil maior. Tal superioridade em tamanho 
permite uma maior variedade de materiais e composições, assim como 

variações na forma, podendo ser mais versátil que a munição 5,56 mm. Com 
isso, seria adequado realizar um estudo mais profundo sobre a munição .300 

Blackout e suas possibilidade de emprego para o Exército Brasileiro. 

Quanto à precisão, a maioria dos instrutores acredita que não é o calibre 
que determina a precisão da munição, e sim o tipo de munição utilizada. Dessa 

forma concluí-se que ambos os calibres podem alcançar resultados 

semelhantes de acordo com os entrevistados. 

3.3 Confrontação dos resultados 

Partindo dos resultados obtidos a partir da análise qualitativa e 

quantitativa dos dados obtidos e confrontando os mesmos fica evidenciado que 

a teoria encontrada nos estudos é fortalecida pela vivência dos policiais. Na 

teoria e na prática, existem munições 5,56 mm que possuem alto poder de 
transfixação e baixa letalidade, tal como a M193. Entretanto tal munição é 

bastante utilizada pelos militares devido ao desconhecimento sobre o tema. 
Já a munição 5,56 mm SS109 demonstrou elevado grau de eficácia e de 

poder de penetração, sendo eficaz para uso contra alvo abrigado e com alto 
grau de letalidade, mas como consequência de sua alta energia cinética, 
também pode gerar danos colaterais. 

Quanto a munição 5,56 mm com ponta de chumbo demonstrou bom 
grau de eficácia e limtado poder de penetração, sendo ineficaz para uso contra 
alvo abrigado e com bom grau de letal idade. Normalmente apresenta um baixo 
grau de aceitação pelas forças policiais por seu limitado poder de transfixação 
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que impede a tropa a realizar disparos contra ameaças abrigadas, pois o 

projétil não transpôs paredes de alvenaria em alguns casos. 
Sobre a munição 7,62 x 51 mm, foi a munição 7,62 mm mais utilizada 

pelos instrutores que responderam ao questionário, possuindo alto poder de 

letal idade e alto poder de transfixação. Foi a principal escolha realizada pelos 

policiais devido à sua elevada eficácia contra alvos abrigados e contra 

ameaças diretas. Como fator negativo sua elevada energia cinética pode 

resultar em dano colateral. 
Por fim, a munição .300 Blackout é a exemplificação das possíveis 

inovações que podem ser aplicadas ao calibre 7,62 mm. Possui tamanho 
compacto e maior flexibilidade de projéteis que os calibres 5,56 mm. 

Possivelmente seja uma escolha adequada para as demandas do Exército 
Brasileiro, entretanto requer um estudo mais aprofundado. 

4. CONCLUSÃO 

Buscando atender as peculiaridades dos conflitos em ambiente 
urbano na cidade do Rio de Janeiro, com características de 48 geração, 
devemos procurar por um armamento, com características técnicas adequadas, 

como peso e comprimento, podendo este ser de diversos calibres. Da mesma 
forma deve-se procurar um tipo de munição que produza um sistema de armas 
eficaz para as demandas do Exército Brasileiro, tais como o efeito balístico 

terminal no alvo e sua capacidade de transfixação, assim como sua precisão 
em diferentes distâncias. Dos dados obtidos pela pesquisa auferem-se as 
seguintes possibilidades. 

a. Realizar um estudo detalhado sobre a munição .300 Blackout ou a 
munição 6,8 x 43 mm, verificando diferentes tipos de projétil, sua energia 
cinética, sua eficácia e seu poder de transfixação. Caso o estudo logre êxito e 

demonstre ser este o calibre mais adequado possivelmente irá demandar alto 
gasto com desenvolvimento do armamento, adaptações necessárias ou 
aquisição no exterior. Tais possibilidades poderiam ser viabilizadas a longo 
prazo; 

b. Considerando os armamentos e munições analisadas existe a 

possibilidade de adaptação quanto ao emprego da tropa como solução de curto 
prazo. Pode-se dotar o militar que segue à frente da patrulha com o fuzil 1A2 



, , , 16 

com munição 5,56 mm com ponta de chumbo. Esse indivíduo teria a atribuição 

de realizar disparos seletivos letais em combates de encontro, contra 

elementos da força adversa. Tal padronização reduziria a possibilidade de 

dano colateral. Da mesma forma, seguiria a sua retaguarda um indivíduo 

dotado com o PARAFAL 7,62 mm com a atribuição de realizar disparos contra 

material ou indivíduo abrigado. Uma vez que os armamentos possuem calibres 

diferentes não haveria possibilidade de dúvidas quanto a qual munição estaria 

sendo usada em caso de confronto. Essa mudança no emprego pode resolver 
a possibilidade de dano colateral sem prejudicar a operacionalidade da tropa. 

Tal solução não foi objeto da pesquisa mas possibilita adequar os armamentos 
disponíveis do Exército Brasileiro com as missões recebidas e pode ser 

realizada com baixo custo; 

c. Da mesma forma que no item anterior, pode ser realizada a 
mudança no emprego apoiada substituição do PARAFAL 7,62 mm pelo 1A2 
7,62 mm desenvolvido pela IMBEL. Com isso haveria o custo intermediário das 

aquisições uma vez que o projeto já foi desenvolvido pela IMBEL. Com esta 

solução o mercado nacional seria estimulado da mesma maneira que com a 
substituição completa do PARAFAL 7,62 mm pelo Fuzil 1A2 5,56 mm, 

entrentanto garantia ao Exército maior flexibilidade no emprego, aspecto 

essencial ao combate com características de 48 Geração. 

Dessa forma, espera-se que este trabalho possa colaborar com 

estudos futuros à serem realizados, auxilie na adaptação da tropa aos conflitos 
de 48 Geração e que forneça escopo para as decisões futuras dos escalões 
superiores. 
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