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RESUMO 

 

 

MUNIÇÕES UTILIZADAS PELAS FORÇAS ARMADAS E DE SEGURANÇA 

 

 

AUTOR: Gabriel Barbosa Pereira 

 

ORIENTADOR: 1º Ten  Da Silva 

 

Trata este estudo a repeito do tema “Munições utilizadas pelas Forças Armadas e de 

Segurança”, onde o objetivo principal foi analisar as munições utilizadas pelas Forças 

Armadas e Pela Força de Segurança e fazer um comparativo entre elas. No decorrer do 

estudo, o qual se deu através de uma pesquisa estritamente bibliográfica, constatou-se que as 

Forças Armadas utilizam munições  calibre 50 (munição especial – Lapua HAUFOSS NMTP 

140/160 ou Lapua HAUFOSS 12,7mm x 99 SG e SGT); munições calibre 7,62 mm, Lapua 

167 ou 185 grans. Já a Força de Segurança utiliza normalmente munições .40; munição 

calibre 38 SPL; munição calibre .357; munição 9 mm Parabellum. Também utiliza munições 

calibre 12, esferas de chumbo, balote e outros tipos de cartuchos policiais antidistúrbio “less 

letal”; além da utilização da munição 5,56 x 45 mm munições 7,62 x 61. Como as munições 

7,62 são de uso comum de ambas as Forças, observou-se em um estudo a comparação entre 

ambas, tendo sido concluído que as munições 5,56 são mais eficazes. Com isso, tem-se que 

cada Força deverá utilizar a munição que melhor atender suas necessidades, tendo em vista 

que o teatro de operações de ambas é diferenciado. 

 

Palavras-chave: Forças Armadas. Força de Segurança. Munições. Comparação. 

Necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

This study deals with the theme "Ammunition used by the Armed Forces and Security", 

where the main objective was to analyze the ammunition used by the Armed Forces and by 

the Security Force and to make a comparison between them. 

 In the course of the study, which was done through strictly bibliographical research, it was 

found that the Armed Forces use 50 caliber ammunition (special ammunition - Lapua 

HAUFOSS NMTP 140/160 or Lapua HAUFOSS 12.7mm x 99 SG and SGT); ammunition 

caliber 7.62 mm, Lapua 167 or 185 grans. 

 The Security Force normally uses .40 ammunition; ammunition caliber 38 SPL; ammunition 

.357 caliber; ammunition 9 mm Parabellum. It also uses 12 gauge ammunition, lead balls, 

balloons and other types of "less lethal" antidisturbance police cartridges; in addition to the 

use of ammunition 5.56 x 45 mm ammunition 7.62 x 61. As ammunition 7.62 is in common 

use of both Forces, a comparison was observed in a study between both, and it was concluded 

that ammunition 5.56 are more effective. 

 With this, it is assumed that each Force must use the ammunition that best meets their needs, 

given that the theater of operations of both is differentiated. 

 

Keywords: Armed Forces. Security Force. Ammunition. Comparation. Necessity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo diz respeito ao assunto munições utilizadas pelas Forças Armadas e de 

Segurança, linha de pesquisa inserida na área de estudo de Logística – Material Bélico. O 

escopo do trabalho ficou restrito a expor e comparar as munições utilizadas pelas Forças 

Armadas e Forças de Segurança. 

Este tema tem grande relevância para o Exército Brasileiro, uma vez que as Forças 

Armadas têm realizado muitas missões em conjunto com as Forças de Segurança, surgindo 

assim a necessidade de conhecer as munições utilizadas por uma e por outra Força, a fim de 

fazer uma comparação entre as mesmas. 

Segundo Charleaux (2018), desde junho de 2017 as Forças Armadas que encontram-se 

em missões no Rio de Janeiro possuem mais possibilidades de utilização da força letal do que 

os policiais militares, advindo esta força letal da utilização de armas e munições letais.  

De acordo com Brasil (2007), as munições são cartuchos, mísseis, foguetes, bombas, 

granadas e outros artefatos do gênero, e podem ser classificadas em: munição de exercício, 

munição de festim, munição de manejo, munição inerte e munição de salva. 

Para utilizar tanto as munições quanto os armamentos disponíveis, necessário se faz 

que o militar seja adestrado para tal, a fim de conhecer cada munição e armamento, e 

identificar o momento de utilizá-los, dependendo do contexto em que encontra-se inserido. 

Assim, devido ao fato da realização das Operações de Garantia da Lei e da Ordem – 

GLO com as Forças de Segurança é preciso que haja um maior conhecimento a respeito do 

tema, o que se fará com a realização deste estudo. Desta forma, cabe problematizar a questão: 

Quais as peculiaridades das munições utilizadas pelas Forças Armadas e pela Força de 

Segurança? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar e comparar as munições utilizadas pelas Forças Armadas e Forças de 

Segurança. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

Conceituar munições e armamento;  

Verificar as munições utilizadas pelas Forças Armadas;  

Verificar as munições utilizadas pela Força de Segurança;  

Comparar as munições utilizadas pelas Forças Armadas com as utilizadas pela Força 

de Segurança. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Philbin et al. (2006), a mais antiga fórmula escrita conhecida para a pólvora 

foi realizada por Wujing Zongyao de 1044 aC. Pólvora é o primeiro explosivo físico. Antes de 

sua descoberta, muitos dispositivos incendiários e de queima foram usados, incluindo o fogo 

grego. A descoberta da pólvora é atribuída à experimentação na alquimia chinesa por taoístas 

na busca da imortalidade, e é popularmente listada como uma das "Quatro Grandes 

Invenções" da China. Foi descoberto durante a dinastia Tang (século IX), mas o registro mais 

antigo de uma fórmula escrita apareceu na dinastia Song (século XI).  

O conhecimento da pólvora espalhou-se rapidamente por todo o Velho Mundo, 

possivelmente como resultado das conquistas mongóis durante o século XIII, com uma 

fórmula escrita para aparecer no tratado de 1267 do Opus Majus por Roger Bacon e um 

tratado de 1280 de Hasan al-Rammah. Ele foi empregado na guerra para algum efeito, pelo 

menos no século XII, em armas como flechas de fogo, bombas e lança de fogo antes do 

aparecimento da arma (PHILBIN et al., 2006). 

Enquanto a lança de fogo foi eventualmente suplantada pela arma, outras armas de 

pólvora, como foguetes e flechas de fogo, continuaram a ser usadas na China, Coréia, Índia e, 

eventualmente, na Europa. As bombas também nunca deixaram de se desenvolver e 

continuaram progredindo até os dias modernos como granadas, minas e outros implementos 

explosivos. A pólvora também tem sido usada para fins não militares, como fogos de artifício 

para entretenimento, ou em explosivos para mineração e escavação de túneis (PHILBIN et al., 

2006). 

A evolução das armas levou ao desenvolvimento da artilharia durante o século XV, 

iniciada por estados como o Ducado da Borgonha. As armas de fogo chegaram a dominar o 

início da guerra moderna na Europa no século XVII. A melhoria gradual dos canhões 

disparando rondas mais pesadas para um maior impacto contra as fortificações levou à 

invenção do forte estelar e do bastião no mundo ocidental, onde os muros e castelos 

tradicionais da cidade já não eram adequados para a defesa. O uso da tecnologia da pólvora 

também se espalhou pelo mundo islâmico e pela Índia, Coréia e Japão. Os chamados Impérios 

da Pólvora do início do período moderno consistiam no Império Mongol, no Império Safávida 

e no Império Otomano. O uso da pólvora na guerra durante o século XIX diminuiu devido à 

invenção do pó sem fumaça. Pólvora é muitas vezes referida hoje como "pó preto" para 

distingui-la do propulsor usado em armas de fogo contemporâneas (PHILBIN et al., 2006). 
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Segundo Benetti (2008), as munições atualmente têm se modernizado tanto que já 

tornaram-se munições inteligentes, podendo ser até mesmo guiadas por GPS, sistemas 

inerciais e alcance estendido e são caracterizadas por sua composição química. 

Parker e Wilson (2012) afirmam que a Portaria Normativa N. 581/MD, de 24 de abril 

de 2006 divide as munições entre munições e cartuchos esportivos de calibre 12 a 22 mm e 

munição e cartuchos de caça de calibre 12 a 36 mm, também sendo divididas em munições de 

uso permitido e não permitido. 

As munições são definidas pelo seu calibre, medindo-se o diâmetro do cano da arma, o 

qual é expresso em centésimos ou milésimos de polegada, ou em milímetros (PARKER e 

WILSON, 2012). 

Brasil (2007) classifica as munições em: munição de exercício, de festim, de manejo, 

de salva e inerte. 

 

MUNIÇÃO DE EXERCÍCIO - Munição sem carga de arrebentamento, que utiliza 

lastro inerte ou carga sinalizadora no lugar de explosivo, destinada a exercício de 

tiro ou lançamento. 

MUNIÇÃO DE FESTIM - Cartuchos para armas portáteis ou não, sem projétil, para 

simular tiro real destinado à salva e iniciação de instrução ao tiro real e exercício 

simulado em manobra militar. 

MUNIÇÃO DE MANEJO - Munição que obrigatoriamente não é carregada com 

material explosivo, cuja finalidade é o uso em atividade de adestramento, tais como 

montagem e manuseio. É uma munição que, pelas características que possui, sua 

utilização é proibida como item de emprego e lançamento, mesmo em instrução. 

MUNIÇÃO DE SALVA - Festim ou cartucho sem projétil para simular tiro real. 
MUNIÇÃO INERTE - Item ou componente de munição em que o material 

explosivo foi substituído por material inerte (não explosivo). (BRASIL, 2007, p. 

166). 

 

De acordo com Benetti (2008), as Forças Armadas e a Força de Segurança utilizam 

armamentos diferentes, o que exige munições diferentes, cada qual atendendo as necessidades 

destes órgãos. Diante destas constatações, necessário se faz um estudo mais aprofundado a 

fim de fazer uma comparação entre essas munições. 

 

2.1 HISTÓRIA DAS MUNIÇÕES 

 

2.1.1 Histórico dos primeiros projéteis e munições 

 

Segundo Pellegrini et al. (2017), qualquer arma é um meio para um fim, e esse fim é 

arremessar um projétil, em alta velocidade, em direção a um alvo. Hoje, quase todo mundo se 

refere a um projétil como uma bala, uma palavra derivada da boulette francesa, que significa 
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"bolinha pequena". E foi isso que as primeiras balas foram, bolas de chumbo disparadas de 

armas de alma lisa, embora evoluíssem para objetos cilíndricos e pontiagudos, lançados de 

barris de espingarda. Homens armados se tornaram melhores em tiros, suas balas viajaram 

mais longe e com maior precisão, e seus alvos sofreram ferimentos devastadores. 

As primeiras armas de pólvora negra pertenciam aos árabes, tubos de bambu 

reforçados com metal que usavam uma carga de pólvora negra para disparar flechas. Estes 

foram substituídos por canhões de mão de bronze, que exigiram dois homens para disparar. 

Um segurava a arma enquanto um segundo inseria um carvão incandescente ou um arame em 

um buraco perfurado na extremidade sólida, ou na culatra. Isso acendeu o pó preto, que 

enviou uma bola redonda, a primeira bala, rugindo da extremidade aberta do canhão 

(PELLEGRINI et al., 2017). 

Com o tempo, as armas tornaram-se muito mais sofisticadas, mas ainda dependiam do 

mesmo processo químico antigo, que os cientistas descrevem hoje como deflagração. Neste 

tipo de reação, uma faísca inflama uma pequena massa de pó preto, que não explode, mas 

entra em combustão rapidamente para criar uma grande quantidade de gases em expansão 

retidos por um plug não fixo. Esse plug, é claro, é a bala, que se encaixa bem o suficiente no 

cano que os gases não podem escapar em torno dele. À medida que os gases se expandem e 

encontram resistência, eles empurram a bala para fora do cano (PELLEGRINI et al., 2017). 

Um grande avanço chegou na década de 1850, cortesia de um oficial do exército 

francês chamado Claude-Étienne Minié. Sua bala de mesmo nome ainda era feita de chumbo, 

mas era cônica, não redonda. Quando os gases quentes da combustão de pó preto se 

expandiram para a bola Minié de base oca, eles fizeram com que a bala macia se soltasse e 

segurasse o cano raiado. Isso significava que as balas inovadoras poderiam ser feitas menores 

que o diâmetro sem diminuir o giro que elas adquiriam. E eram mais fáceis de carregar 

(PELLEGRINI et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Minié Balls 
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Fonte: PELLEGRINI et al (2017) 
 

 

A bala Minié, a primeira bala cilíndrica, melhorou a precisão dos atiradores 

tremendamente. Durante a Guerra Civil, que viu o primeiro uso generalizado dessas balas, os 

infantes da União e da Confederação atingiram seus alvos com mais frequência e distâncias 

muito maiores (PELLEGRINI et al., 2017). 

Segundo Vasconcelos (2015), para que uma arma funcione, deve haver uma faísca ou 

brasa para acender o primer, que por sua vez inflama o pó preto. Pistolas de pederneira e rifles 

conseguiram isso batendo em um pedaço de pedra contra um pedaço de aço serrilhado. 

Faíscas da pedra batendo no aço caíram no local contendo primer. O primer queimava 

rapidamente, iluminando a carga de pó. 

As armas de pederneira funcionavam bem, mas tinham uma desvantagem: o atraso 

entre o cão caindo e a arma disparando. Alguns inventores se perguntaram se os sais 

fulminantes, que explodiam com o impacto, poderiam ser uma alternativa melhor. 

Infelizmente, os sais eram muito sensíveis ao choque, fricção e faíscas, tornando-os instáveis 

demais para serem práticos. Então, em 1800, o químico inglês Edward Howard conseguiu 

isolar o fulminato de mercúrio, uma versão relativamente estável do composto. Quando o 

Rev. Alexander Forsyth misturou fulminato de mercúrio com clorato de potássio, ele produziu 

um agente de primer muito confiável e seguro. Na década de 1820, essa nova receita era o 

ingrediente-chave da capa de percussão, uma pequena cartola de cobre que estava em uma 

bigorna ou um mamilo. Quando o martelo atingiu a tampa, ele inflamou o fulminato de 

mercúrio, fazendo com que uma chama penetrasse no cano e iniciasse a combustão da carga 

de pólvora (VASCONCELOS, 2015). 

Segundo Vasconcelos (2015), antes do século XIX, o primer, o pó e a bala existiam 

como componentes independentes. Para disparar um mosquete, por exemplo, alguém tinha 

que derramar um pouco de pó, derramar mais um pouco de pólvora no barril e depois lançar 
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uma bola contra a carga. Tocar uma faísca externa no primer para iniciar a sequência de 

disparo. Os cartuchos de papel tornaram isso um pouco mais fácil ao fornecer ao atirador um 

pacote de pó pré-medido, embora ele ainda precisasse rasgar o papel e distribuir o pó na 

panela e no tambor. 

Tudo isso mudou no final do século XIX com a introdução do cartucho de bala, uma 

unidade autônoma que abrigava primer, propelente e projétil em um revestimento de latão. O 

armador parisiense Louis Flobert já havia produzido cartuchos em 1840, mas eles eram 

pequenos e reservados principalmente para a prática de alvos dentro de casa. Daniel Wesson 

(famoso por Smith & Wesson) viu a experiência de Flobert e, na década de 1850, inventou o 

primeiro cartucho de latão pronto para o campo de batalha e o sertão. O desenho de Wesson 

continha um pequeno fulminante de mercúrio na borda da caixa de metal. O pó preto encheu o 

tubo oco do estojo e uma bala ficou no topo (VASCONCELOS, 2015). 

A unidade inteira poderia ser colocada na culatra da arma, eliminando a necessidade 

de remendos, tampas de percussão ou outros componentes separados. O cartucho em si 

formou o selo na culatra. Quando o martelo da arma bateu na borda do cartucho, ele acendeu 

o primer, que então espalhou a chama pelo pó preto, forçando a bala a descer pelo cano 

(VASCONCELOS, 2015). 

 

Figura 2 - As bordas no fundo dessas quatro balas antigas são fáceis de entender. Não se vê o 

aro no cartucho mais moderno do centro do fogo 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 
 

 

Para Pellegrini et al. (2017), por mais revolucionários que fossem os cartuchos de 

fogo, eles tinham algumas desvantagens. O maior deles era o cartucho em si, que precisava de 

uma casca mais fina para garantir que se deformaria quando o martelo o atingisse. Mas o 
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invólucro mais fino limitava a força explosiva que poderia conter. Como resultado, os 

cartuchos tinham menos pó e geravam menos poder de fogo. 

Para superar essas limitações, os fabricantes de armas evoluíram rapidamente o 

cartucho para que ele pudesse incorporar uma capa de percussão, preenchida com primer 

sensível ao choque, dentro de uma estrutura unificada de paredes mais espessas. A tampa 

ficava no meio da base da carapaça. Os fabricantes de armas também tiveram que modificar 

suas armas para disparar o novo cartucho, incluindo um pino de disparo ou um atacante. No 

primeiro, um martelo carregado de molas transferia sua energia para uma haste de ponta 

romba, que batia na tampa de percussão. Neste último, o martelo atingiu a tampa de percussão 

diretamente. Em ambos os casos, a aplicação de uma pancada na tampa inflamou o primer, 

que então acendeu o pó e disparou a bala (PELLEGRINI et al., 2017). 

Como cartuchos de fogo central geram mais energia, eles podem disparar balas 

maiores, o que os torna o tipo mais comum de munição usada em armas de fogo hoje. 

 

Figura 3: O plugue circular menor na base de todos esses cartuchos identifica-os como 

cartuchos de fogo central 

 

Fonte: PELLEGRINI et al (2017) 
 

 

2.1.2 Inovações que levaram às munições modernas 

 

De acordo com Vasconcelos (2015), a introdução do pó sem fumaça apresentou 

desafios para os fabricantes de armas. Como os propelentes à base de nitrocelulose 

produziram temperaturas e pressões mais altas do que o pó preto, eles moveram as balas pelo 

cano com maior velocidade. Enquanto faziam a jornada, balas de chumbo mais fracas não 
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suportavam o aumento da fricção. Suas camadas externas foram arrancadas e deixadas no 

barril, causando sujeira. 

A solução, claro, era dar às balas uma pele mais grossa, ou uma jaqueta. Os 

fabricantes de armas escolheram cobre ou ligas de cobre e zinco para cobrir suas balas de 

pistola. Eles usaram uma jaqueta mais dura de aço ou cuproníquel para balas de fuzil e 

metralhadora. Em ambos os casos, o núcleo da bala ainda continha chumbo, exceto em balas 

perfurantes, que usavam núcleos internos de aço endurecido (VASCONCELOS, 2015). 

Em armas militares, as balas possuem uma jaqueta de metal cheia - FMJ, o que 

significa que a jaqueta cobre todo o projétil. Essas balas são às vezes chamadas de não 

expansíveis porque elas mantêm a forma conforme passam por um alvo. Para soldados e 

cirurgiões militares, isso é bom, pois as balas FMJ causam menos danos aos tecidos e órgãos 

internos. Os caçadores têm requisitos muito diferentes. Eles precisam de uma bala que cause 

um trauma interno maciço para que suas presas caiam rapidamente. Eles usam balas em 

expansão, que se espalham logo que encontram resistência. A jaqueta de tal bala só se estende 

por uma parte do projétil de chumbo, deixando a ponta exposta. Quando uma bala mole atinge 

um alvo, como um cervo ou um urso, a ponta se expande, permitindo que cause mais danos 

nos órgãos internos (VASCONCELOS, 2015). 

 

Figura 4: Munições com jaqueta de cobre 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 
 

 

Segundo Pellegrini et al. (2017), quando uma bala sai de um cano de rifle, ela pode 

estar viajando entre 800 e 1.000 metros por segundo (2.625 a 3.280 pés por segundo), rápido 

demais para ser visto a olho nu. Nos dias de pólvora negra, uma bala de fogo às vezes deixava 
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um rastro de fumaça, marcando o caminho do projétil pelo ar. Mas com o advento do pó sem 

fumaça, os atiradores não receberam nenhum feedback sobre a trajetória de uma bala até que 

ela chegasse ao alvo. 

Há o marcador redondo, que inclui um composto incendiário adicional, geralmente 

uma mistura de fósforo ou magnésio, na base da bala. Quando um marcador é disparado, o pó 

no cartucho impulsiona a bala e acende a mistura incendiária. Enquanto a bala viaja pelo ar, 

ela libera uma luz intensa e trilha a fumaça, ajudando o atirador a ver a bala descer. As forças 

militares costumam usar esse tipo de munição em metralhadoras (PELLEGRINI  et al., 2017). 

Hoje, os rastreadores podem produzir uma variedade de cores para aplicativos diurnos 

e noturnos. Traçadores brancos podem ser vistos durante o dia, enquanto os vermelhos e 

verdes podem ser vistos à noite. 

Não muito aconteceu com balas nos cem anos seguintes à introdução de cartuchos de 

metal contendo projéteis revestidos de cobre. Eles funcionaram incrivelmente bem e, como 

resultado, mudaram pouco ao longo do tempo. Então, no final do século XX, as agências de 

segurança começaram a formar modernas unidades de resgate de reféns encarregadas de 

prender criminosos e terroristas no meio de pessoal civil. Muitas vezes, tais interações 

ocorreram em locais extremamente próximos, onde as balas podiam passar através de um alvo 

e depois alvejar um espectador inocente. Enquanto isso, as agências de segurança também 

estavam presenciando várias situações em que policiais foram feridos ou mortos por balas, 

disparados a curta distância, ricocheteando objetos sólidos (PELLEGRINI  et al., 2017). 

Isso levou a uma busca por um novo tipo de bala, que ainda teria o poder de parar, mas 

que se quebraria quando atingisse uma parede ou outra superfície sólida. Eventualmente, os 

fabricantes de munição inventaram uma maneira de pegar pequenas partículas de material 

compósito que elas pressionavam ou colavam juntas. Uma vez formado em forma de bala, o 

chamado frangible - ou soft round - não recebe uma jaqueta de cobre. Dessa forma, se a bala 

atingir um objeto duro, o material composto simplesmente se dividirá em pequenas partículas 

do tamanho de grãos. Se ele alvejar um bandido, como um terrorista que tenta sequestrar um 

avião, ele entra no corpo e se rompe, causando uma ferida significativa sem o risco de 

penetração excessiva (PELLEGRINI  et al., 2017). 

 

 

  

2.2 MUNIÇÕES UTILIZADAS PELAS FORÇAS ARMADAS E PELA FORÇA DE 

SEGURANÇA: UMA COMPARAÇÃO 
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Segundo Carolina (2015), as Forças Armadas utilizam armamentos modernos, que 

necessitam de munições adequadas para seu uso. Dentre eles encontra-se o Fuzil Sniper 

BARRET com luneta NAPVS 10, o qual utiliza munição calibre 50 (munição especial – 

Lapua HAUFOSS NMTP 140/160 ou Lapua HAUFOSS 12,7mm x 99 SG e SGT). 

O Fuzil Sniper M24 com luneta Leopold possui calibre 7,62 mm, utilizando munição 

Lapua 167 ou 185 grans. Já o Fuzil Sniper Ultima Ratio com luneta Leopold possui calibre 

7,62 mm e utiliza munição Lapua 167 ou 185 grans (CAROLINA, 2015). 

Segundo Pedroso (2010), a Força de Segurança utiliza normalmente a 

Submetralhadora MT 40 Taurus, a qual utiliza munições .40. A Carabina CT-40-Taurus 

também é utilizada, exigindo munições .40. Outra arma que também utiliza a munição .40 é a 

Pistola PT 100 – Taurus, bem como a Pistola 24/7 Taurus. 

O revólver 38 Taurus também é utilizado pela Força de Segurança, exigindo este uma 

munição calibre 38 SPL. O revólver .357 Taurus exige uma munição calibre .357, bem como  

a Carabina .357 Taurus (PEDROSO, 2010). 

A Força de Segurança também utiliza em seu armamento a Pistola 9 mm Taurus, a 

qual utiliza munição 9 mm Parabellum. A Pump CBC 12 é uma arma de repetição calibre 12, 

possui câmara para cartuchos de até 3”, disparando também cartuchos carregados com esferas 

de chumbo, balote e outros tipos de cartuchos policiais antidistúrbio “less letal”. A Carabina 

556 Imbel utiliza a munição 5,56 x 45 mm e o Fuzil Parafal 762 Imbel utiliza munições 7,62 x 

61. (PEDROSO, 2010). 

Segundo Brasil (1998) a escolha da munição com a qual o militar irá trabalhar obedece 

alguns critérios, devendo o mesmo observar as características do projétil, o tipo de alvo e o 

efeito que deseja obter após o disparo. Alguns quesitos são observados na escolha da munição 

como a potência do impacto, flecha, velocidade inicial, desvio, dentre outras características.  

Os projéteis possuem as seguintes características: Boat Tail (BT), Hollow Point (HP), 

Sierra Hollow Point, Hidra Shock, Glaser, Traçante (Tr) e Perfurante e segundo Brasil (1998) 

o BT é o melhor projétil, uma vez que dá ao mesmo maior velocidade, menor desvio e maior 

estabilidade. 

De acordo com Fantti e Gomide (2010), As munições HP são proibidas para uso em 

guerra, segundo a Convenção de Haia, uma vez que as mesmas são consideradas projéteis de 

expansão. 

O artefato expande o tecido atingido, fazendo um buraco ao atingir o corpo humano, 

causando maior impacto e neutralizando o alvo com maior eficiência. Essa munição 

diminui muito a chance de ricochetear ou atravessar um alvo e atingir outra pessoa. 
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Junto com outros projéteis de expansão ainda mais letais, a ponta oca usada 

no Brasil integra um grupo de munições popularmente conhecidas como “dum dum” 

(FANTTI e GOMIDE, 2010, p. 1). 

 

 

Este tipo de munição é utilizado pela Força de Segurança, não havendo nenhuma 

restrição legal para sua utilização, no entanto, é proibido às Forças Armadas. 

 

Figura 5 – Munição Boat Tail 

 

Fonte: ARMASONLINE.ORG (2019) 

 

De acordo com Brasil (1998), quando se necessita de um aumento na estabilidade e 

precisão utiliza-se o projétil Sierra Hollow Point. O projétil Hidra Shock foi criado a partir de 

um HP, este projétil possui um pino de metal endurecido no centro da cavidade, tendo uma 

expansão mais violenta que o HP. 

 

Figura 6 – Munição Hollow Point 

 

Fonte: ARMASONLINE.ORG (2019) 

Figura 7 – Munição Hidra Shock 
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Fonte: ARMASONLINE.ORG (2019) 

 

Já o projétil Glaser foi desenvolvido para ações com possibilidade de tiro no interior 

de aeronaves durante o vôo, evitando uma súbita despressurização, também utilizado em 

situações em que não possa haver ricochetes nem transfixação do alvo. É um projétil que não 

possui boa precisão, indicado para tiros a curta distância, ambientes urbanos, próximo a reféns 

e com perigo de explosão (BRASIL, 1998). 

 

Figura 8 – Munição Glaser 

 

Fonte: ARMASONLINE.ORG (2019) 

 

Com relação ao traçante, Brasil (1998) afirma que o mesmo indica a posição ou 

direção do alvo, não possuindo boa precisão, desgasta mais o cano, sendo que o militar deverá 

estar adaptado às suas características balísticas. 

Figura 9 – Projétil traçante 
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Fonte: ARMASONLINE.ORG (2019) 

 

Figura 10 – Projétil traçante 

 

Fonte: ARMASONLINE.ORG (2019) 

 

Brasil (1998) ao falar sobre o projétil perfurante, o mesmo chama atenção pois possui 

a mesma aparência do projétil comum e sua utilização deve ser no engajamento de 

helicópteros, alvos abrigados e proteções finas. 

 

Figura 11 – Tipos de projéteis 

 

Fonte: ARMASONLINE.ORG (2019) 

 

De acordo com Brasil (1998, p. 3-1): 
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A precisão do tiro depende não só do equipamento, mas, principalmente, da 

aplicação correta dos fundamentos do tiro. Por mais modernos que sejam os 

armamentos, há necessidade de serem utilizados em consonância com os 

fundamentos, para que o caçador atinja seu objetivo - acertar o alvo. 

 

Desta forma, nota-se a importância do treinamento e estágio do militar, o qual precisa 

estar apto a exercer sua função, mas para isso bem treinado e conhecedor de todas as técnicas 

a serem aplicadas. 

Comparando as munições 7,62 utilizadas pelo Exército Brasileiro e pela Força de 

Segurança e 5,56 utilizadas pela Força de Segurança, a CBC (2018) afirma que a nova 

geração de cartuchos 5,56 x 45 mm possui alto poder de penetração e alcance, com 

performance superior ao calibre 7,62 x 51 mm Comum (Ball) tanto em alvos rígidos quanto 

não rígidos, permitindo um desempenho mais eficaz a curta e a longa distância. Por ser uma 

munição mais leve que a 7,62, possibilita a utilização de armamento mais leve, representando 

maior capacidade de disparos. 

Em um teste de precisão a 200 m, constatou-se: especificação < 2 MOA1; resultado 

teste:  = 1,6 MOA. Em um teste de perfuração a 385 m em chapa de aço de 9,5 mm, o disparo 

da munição 5,56 SAT CBC perfurou a chapa de aço; o disparo da munição 5,56 SS109 não 

perfurou a chapa de aço (CBC, 2018). 

Teste comparativo entre 7,62 e 5,56 pode ser observado pela tabela que segue: 

 

Tabela 1 – Teste comparativo entre 7,62 e 5,56 

Testes comparativos 5,56 SAT CBC 7.62 Comum M80 5,56 SS109 

Perfuração chapa de aço espessura 9,5 mm a 385 m SIM NÃO NÃO 

Perfuração tecido balístico Kevlar 24 camadas a 1000 m SIM NÃO NÃO 

Projétil isento de metais pesados SIM NÃO  NÃO 

Fonte: CBC (2018) 
 

 

Com relação às informações técnicas, as características: projétil isento de metais 

pesados: corpo maciço em cobre e núcleo de aço. Melhor efeito terminal e precisão. A 

munição 5,56 SAT CBC perfura uma chapa de 3,5 mm a distância de 570 m (norma da 

OTAN para a 7,62 mm Ball). 

Armas: FN Minimi, M249, Colt M4, Colt M16 e similares TW7 (CBC, 2018). 

                                                
 



23 

 

 

No que diz respeito à balística, munição 5,56 x 45 mm SAT – Steel Arrow Tip, peso 

do projétil 62 gr, velocidade 940 m/s, energia 1776 Joule, provete 51 cm. 

 

2.3 OPERAÇÕES GLO (GARANTIA DA LEI E DA ORDEM) DAS FORÇAS ARMADAS 

 

2.3.1 No Exército Brasileiro 

 

De acordo com o Ministério da Defesa, as operações de Garantia da Lei e da Ordem 

(GLO) são realizadas expressamente por ordem do presidente da república, em casos que há 

uma limitação das forças tradicionais de segurança pública, em graves situações de 

perturbação da ordem. Nessas situações, as Forças Armadas agem de forma esporádica, 

amparados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu Art.142 

Tendo em vista a constante participação do Exército Brasileiro em operações GLO 

atualmente, pode se destacar as suas técnicas, táticas e procedimentos quanto ao uso de 

armamentos e tipos de munições não comumente usados em situações de guerra 

convencional. 

Segundo Machado (2012), aquilo que estava muito bem palatável pelos exércitos dos 

principais países do mundo; o uso das munições de calibre 5.56 mm como melhor calibre para 

emprego de tropas convencionais em guerra, deixou de existir após a Guerra do Afeganistão. 

Após tal guerra percebeu-se que não poderiam simplesmente abandonar o calibre 7,62 mm 
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Figura 12 - Comparação de tamanhos das munições 7,62mm e 5,56 mm 

                                       

Fonte: OPERACIONAL.PT (2012) 

 

Apesar das pequenas dimensões do projétil de calibre 5,56x45 padrão OTAN, os 

efeitos balísticos são consideráveis e bem apropriados para o uso militar e policial, perdendo 

em energia para o 7,62x51mm, porém ganhando em um menor efeito colateral, o que em 

situações de GLO são muito importantes. 
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2.3.2 Resultados com Análises de Dados 

 

Figura 13 – Efeito em gelatina balística de munição 7,62 x 51 mm 

 

 Fonte: VELHOGENERAL.COM.BR (2019) 

 

Nesta próxima imagem é perceptível a mudança de parâmetros das munições quanto 

ao desempenho de dissipação de energia e menor poder de transfixação de um alvo. 

 

Figura 14 - Efeitos em gelatina balística de munição 5,56x45mm        
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Fonte: VELHOGENERAL.COM.BR (2019)                             

 

A observação dos dados expostos nos leva a entender que comparativamente a munição de 

calibre 7.62x51 mm possui uma capacidade de transferência de energia para o alvo muito 

maior do que a de calibre 5.56x45 mm, que por sua vez possui um poder de penetração maior 

nos alvos. 

 

2.3.2 No Exército e nas Forças de Segurança 

    

De acordo com Rock Content (2018), a principal diferença entre os calibres .40 e 

9x19mm estão no tamanho do projétil e consequente energia armazenada pelos mesmos. Os 

projéteis de calibre .40,apresentam 0.4 polegadas de diâmetro, levemente maior do que a 9mm 

que tem aproximadamente 0.35 polegadas de diâmetro,porém reflete de forma expressiva na 

energia acumulada e consequentemente dissipada. As principais policias do Brasil adotaram o 

calibre .40 Sw como calibre padrão,assim como o calibre 9x19mm foi adotado na maioria dos 

Exércitos ocidentais do mundo. 

 

Figura 15 - Comparação entre 9mm Luger e .40 Sw 
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Fonte: SATURAÇÃO.BLOGSPOT.COM (2019) 

 

Uma das formas mais comuns de se avaliar a dissipação de energia dos impactos é 

com a observação dos seus orifícios de entrada e saída em alguma superfície rígida ou em um 

anteparo balístico, como demonstrado abaixo por alguns dos calibres de armas curtas mais 

comuns. 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Orifícios de entrada e saída dos projéteis (destaca-se a diferença entre o 9mm e o 

.40). 
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Fonte: BIZSTANDING.COM (2019) 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a 

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além 

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Primeiramente foi feita a pesquisa de referencial teórico sobre os tipos de munições 

utilizadas pelas Forças Armadas e pela Força de Segurança.  

No decorrer da pesquisa foram realizados os seguintes procedimentos: apresentação da 

pesquisa bibliográfica relacionada à temática; levantamento de dados referentes às munições 

utilizadas pelas duas Forças; análise e comparação das munições utilizadas pelas duas Forças. 

Por fim, confrontou-se os dados com as hipóteses propostas, pretendendo a refutação 

ou corroboração da teoria de que as Forças Armadas utilizam armamentos diferentes da Força 

de Segurança, assim sendo, as munições utilizadas pelas duas Forças são diferenciadas. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Foram consultados livros, revistas, bancos de dados eletrônicos e manuais do Exército 

Brasileiro que dizem respeito ao tema. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observamos como surgiram as primeiras munições: bolas de chumbo; bala conoidal 

cilindro; fulminante de mercúrio (percussão); nitrocelulose/cordite; cartucho de fogo de aro; 

cartucho de fogo central; jaqueta de cobre; munição traçante; munição frangível. 

Atualmente no Brasil, as Forças Armadas e a Força de Segurança utilizam munições 

modernas, porém, cada Força utiliza um tipo diferente, adequado às suas necessidades, bem 

como às normatizações sobre uso de munições, como a Convenção de Haia, que proíbe o uso 

de projéteis de expansão contra outros países, porém a utilização dos mesmos dentro do 

território nacional é permitida pela legislação brasileira. 

As munições utilizadas pelas Forças Armadas são: munição calibre 50 (munição 

especial – Lapua HAUFOSS NMTP 140/160 ou Lapua HAUFOSS 12,7mm x 99 SG e SGT); 

munições calibre 7,62 mm, Lapua 167 ou 185 grans. 

Já a Força de Segurança utiliza normalmente munições .40; munição calibre 38 SPL; 

munição calibre .357; munição 9 mm Parabellum. Também utiliza munições calibre 12, 

esferas de chumbo, balote e outros tipos de cartuchos policiais antidistúrbio “less letal”; além 

da utilização da munição 5,56 x 45 mm. 

Em comum as duas Forças utilizam as munições 7,62, tendo sido realizado um estudo 

a respeito da eficácia das munições 7,62 e 5,56, onde constatou-se maior eficácia da munição 

5,56, uma vez que a mesma tem alto poder de penetração e alcance, que são superiores aos da 

munição 7,62. No entanto, o mesmo estudo constatou que a munição 7,62, por ser mais leve, 

apresenta maior capacidade de disparos. 

Em contrapartida as Forças Armadas não adotaram outro calibre para armas curtas a 

não ser o 9x19mm, que é ideal para o uso militar, por suas características já destacadas em 

relação ao cenário clássico de guerra, porém deixando a desejar quando nos referimos as 

operações de GLO. Contrapondo-se a isso,as Forças de segurança instituíram o calibre .40 Sw 

que para as finalidades das polícias no Brasil,se torna o calibre ideal. 

Com isso, observou-se durante a pesquisa que a escolha da munição a ser utilizada se 

dá de acordo com a necessidade de cada Força, bem como o local de sua atuação. Lembrando 

que devem ser seguidas as normas da Convenção de Haia pelas Forças Armadas, o que 

restringe a utilização de determinadas munições, que não são restritas à utilização pela Força 

de Segurança em território nacional. 
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	A unidade inteira poderia ser colocada na culatra da arma, eliminando a necessidade de remendos, tampas de percussão ou outros componentes separados. O cartucho em si formou o selo na culatra. Quando o martelo da arma bateu na borda do cartucho, ele a...
	Figura 2 - As bordas no fundo dessas quatro balas antigas são fáceis de entender. Não se vê o aro no cartucho mais moderno do centro do fogo
	Fonte: VASCONCELOS (2015)
	Para Pellegrini et al. (2017), por mais revolucionários que fossem os cartuchos de fogo, eles tinham algumas desvantagens. O maior deles era o cartucho em si, que precisava de uma casca mais fina para garantir que se deformaria quando o martelo o atin...
	Para superar essas limitações, os fabricantes de armas evoluíram rapidamente o cartucho para que ele pudesse incorporar uma capa de percussão, preenchida com primer sensível ao choque, dentro de uma estrutura unificada de paredes mais espessas. A tamp...
	Como cartuchos de fogo central geram mais energia, eles podem disparar balas maiores, o que os torna o tipo mais comum de munição usada em armas de fogo hoje.
	Figura 3: O plugue circular menor na base de todos esses cartuchos identifica-os como cartuchos de fogo central
	Fonte: PELLEGRINI et al (2017) (1)
	2.1.2 Inovações que levaram às munições modernas

	De acordo com Vasconcelos (2015), a introdução do pó sem fumaça apresentou desafios para os fabricantes de armas. Como os propelentes à base de nitrocelulose produziram temperaturas e pressões mais altas do que o pó preto, eles moveram as balas pelo c...
	A solução, claro, era dar às balas uma pele mais grossa, ou uma jaqueta. Os fabricantes de armas escolheram cobre ou ligas de cobre e zinco para cobrir suas balas de pistola. Eles usaram uma jaqueta mais dura de aço ou cuproníquel para balas de fuzil ...
	Em armas militares, as balas possuem uma jaqueta de metal cheia - FMJ, o que significa que a jaqueta cobre todo o projétil. Essas balas são às vezes chamadas de não expansíveis porque elas mantêm a forma conforme passam por um alvo. Para soldados e ci...
	Figura 4: Munições com jaqueta de cobre
	Fonte: VASCONCELOS (2015) (1)
	Segundo Pellegrini et al. (2017), quando uma bala sai de um cano de rifle, ela pode estar viajando entre 800 e 1.000 metros por segundo (2.625 a 3.280 pés por segundo), rápido demais para ser visto a olho nu. Nos dias de pólvora negra, uma bala de fog...
	Há o marcador redondo, que inclui um composto incendiário adicional, geralmente uma mistura de fósforo ou magnésio, na base da bala. Quando um marcador é disparado, o pó no cartucho impulsiona a bala e acende a mistura incendiária. Enquanto a bala via...
	Hoje, os rastreadores podem produzir uma variedade de cores para aplicativos diurnos e noturnos. Traçadores brancos podem ser vistos durante o dia, enquanto os vermelhos e verdes podem ser vistos à noite.
	Não muito aconteceu com balas nos cem anos seguintes à introdução de cartuchos de metal contendo projéteis revestidos de cobre. Eles funcionaram incrivelmente bem e, como resultado, mudaram pouco ao longo do tempo. Então, no final do século XX, as agê...
	Isso levou a uma busca por um novo tipo de bala, que ainda teria o poder de parar, mas que se quebraria quando atingisse uma parede ou outra superfície sólida. Eventualmente, os fabricantes de munição inventaram uma maneira de pegar pequenas partícula...
	2.2 MUNIÇÕES UTILIZADAS PELAS FORÇAS ARMADAS E PELA FORÇA DE SEGURANÇA: UMA COMPARAÇÃO

	Comparando as munições 7,62 utilizadas pelo Exército Brasileiro e pela Força de Segurança e 5,56 utilizadas pela Força de Segurança, a CBC (2018) afirma que a nova geração de cartuchos 5,56 x 45 mm possui alto poder de penetração e alcance, com perfor...
	Em um teste de precisão a 200 m, constatou-se: especificação < 2 MOA ; resultado teste:  = 1,6 MOA. Em um teste de perfuração a 385 m em chapa de aço de 9,5 mm, o disparo da munição 5,56 SAT CBC perfurou a chapa de aço; o disparo da munição 5,56 SS109...
	Teste comparativo entre 7,62 e 5,56 pode ser observado pela tabela que segue:
	Tabela 1 – Teste comparativo entre 7,62 e 5,56
	Fonte: CBC (2018)
	Com relação às informações técnicas, as características: projétil isento de metais pesados: corpo maciço em cobre e núcleo de aço. Melhor efeito terminal e precisão. A munição 5,56 SAT CBC perfura uma chapa de 3,5 mm a distância de 570 m (norma da OTA...
	Armas: FN Minimi, M249, Colt M4, Colt M16 e similares TW7 (CBC, 2018).
	No que diz respeito à balística, munição 5,56 x 45 mm SAT – Steel Arrow Tip, peso do projétil 62 gr, velocidade 940 m/s, energia 1776 Joule, provete 51 cm.
	2.3 OPERAÇÕES GLO (GARANTIA DA LEI E DA ORDEM) DAS FORÇAS ARMADAS
	2.3.1 No Exército Brasileiro


	De acordo com o Ministério da Defesa, as operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) são realizadas expressamente por ordem do presidente da república, em casos que há uma limitação das forças tradicionais de segurança pública, em graves situações d...
	Tendo em vista a constante participação do Exército Brasileiro em operações GLO atualmente, pode se destacar as suas técnicas, táticas e procedimentos quanto ao uso de armamentos e tipos de munições não comumente usados em situações de guerra convenci...
	Segundo Machado (2012), aquilo que estava muito bem palatável pelos exércitos dos principais países do mundo; o uso das munições de calibre 5.56 mm como melhor calibre para emprego de tropas convencionais em guerra, deixou de existir após a Guerra do ...
	Figura 12 - Comparação de tamanhos das munições 7,62mm e 5,56 mm
	Fonte: OPERACIONAL.PT (2012)
	Apesar das pequenas dimensões do projétil de calibre 5,56x45 padrão OTAN, os efeitos balísticos são consideráveis e bem apropriados para o uso militar e policial, perdendo em energia para o 7,62x51mm, porém ganhando em um menor efeito colateral, o que...
	2.3.2 Resultados com Análises de Dados
	Figura 13 – Efeito em gelatina balística de munição 7,62 x 51 mm
	Fonte: VELHOGENERAL.COM.BR (2019)
	Nesta próxima imagem é perceptível a mudança de parâmetros das munições quanto ao desempenho de dissipação de energia e menor poder de transfixação de um alvo.
	Figura 14 - Efeitos em gelatina balística de munição 5,56x45mm
	Fonte: VELHOGENERAL.COM.BR (2019) (1)
	A observação dos dados expostos nos leva a entender que comparativamente a munição de calibre 7.62x51 mm possui uma capacidade de transferência de energia para o alvo muito maior do que a de calibre 5.56x45 mm, que por sua vez possui um poder de penet...
	2.3.2 No Exército e nas Forças de Segurança

	De acordo com Rock Content (2018), a principal diferença entre os calibres .40 e 9x19mm estão no tamanho do projétil e consequente energia armazenada pelos mesmos. Os projéteis de calibre .40,apresentam 0.4 polegadas de diâmetro, levemente maior do qu...
	Figura 15 - Comparação entre 9mm Luger e .40 Sw
	Fonte: SATURAÇÃO.BLOGSPOT.COM (2019)
	Uma das formas mais comuns de se avaliar a dissipação de energia dos impactos é com a observação dos seus orifícios de entrada e saída em alguma superfície rígida ou em um anteparo balístico, como demonstrado abaixo por alguns dos calibres de armas cu...
	Figura 16 - Orifícios de entrada e saída dos projéteis (destaca-se a diferença entre o 9mm e o .40).
	Fonte: BIZSTANDING.COM (2019)
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