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RESUMO 
 

As Operações em áreas urbanizadas exigem um judicioso emprego da tropa e de armamentos devido 

ao grande risco de efeitos colaterais indesejados na população local e ações incisivas por parte de 

traficantes fortemente armados contra nossos militares. A Intervenção Federal na Área de Segurança 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, em 2018, demandou uma quantidade muito grande de tropas, o 

que implicou no emprego de Unidades que não são as mais aptas para o combate urbano, seja por seu 
nível de adestramento, ou por sua vocação. A finalidade deste trabalho é de estudar o emprego 

combinado dos calibres 7,62x51mm e 5,56x45mm do 3º Esquadrão de Fuzileiros do 2º Regimento de 

Cavalaria de Guardas durante as operações da Intervenção Federal como forma de atenuar essas 

deficiências. Baseando-se em dados de pesquisa bibliográficas e opiniões de militares que participaram 

destas operações, este artigo delineará como tais calibres foram distribuídos entre os militares da 

subunidade com base em graus de adestramento, níveis de responsabilidade, experiência e 

entendimento sobre leis e princípios, tudo visando diminuir a ocorrência de danos colaterais sem afetar 

a segurança da tropa. 
 

Palavras-chave: Combate Urbano. Intervenção Federal. Calibre. Dano Colateral.  

 

ABSTRACT 

Operations in urbanized areas require judicious use of troops and weapons due to the great risk of 
unwanted side effects on the local population and incisive actions by heavily armed insurgents against 

our military. The Federal Intervention in the Public’s Security Sector of the State of Rio de Janeiro, in 

2018, demanded a very large number of troops, which implied the use of Units that were not the most 

suitable for urban combat, either because of their level of training, or for its purpose of employment. 

The goal of this work is to study the combined use of the 7.62x51mm and 5.56x45mm calibers of the 

3rd Fusiliers Squadron of the 2nd Guard Cavalry Regiment during Federal Intervention operations as a 

way of mitigating these deficiencies. Based on bibliographic research data and opinions of military 

personnel who participated in these operations, this article will outline how such calibers were distributed 
among military personnel based on degrees of training, levels of responsibility, experience in urban 

combat and understanding of laws and principles, all aiming to reduce the occurrence of collateral 

damage without affecting the security of the troops. 

 

Keywords: Urban Combat. Federal intervention. Caliber. Collateral Damage. 
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1 INTRODUÇÃO 

O emprego do Exército Brasileiro (EB) no contexto das Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem (GLO) é crescente nos últimos anos. Como exemplo recente, será 

abordada neste trabalho a Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, que ocorreu no ano de 2018. Esse tipo de operação 

pressupõe situações de risco, ambientes difusos, contra Agentes Perturbadores da 

Ordem Pública (APOP) de difícil identificação em meio aos demais civis, onde são 

demandadas, inclusive dos escalões mais baixos, decisões rápidas e inequívocas, 

com o dever de sempre observar a lei e a proporcionalidade do emprego da força. O 

manual do Ministério da Defesa sobre Operações de Garantia da Lei e da Ordem, 

aborda, em suas disposições gerais sobre o emprego das Forças Armadas (FA), que: 

A diversidade das missões a serem executadas e a variedade de situações 
que poderão ocorrer exigirão, em cada caso, um cuidadoso estudo das 
condicionantes para o emprego das FA e para a adoção das medidas e ações 
adequadas às situações apresentadas, coerentes com os fundamentos e 
conceitos abordados nesta publicação (BRASIL, 2014) 

O combate em áreas urbanizadas, em especial na situação abordada, tem em 

seu cenário o comércio local aberto, o trânsito de civis seguindo normalmente diante 

das operações, além de residências construídas com materiais baratos e pouco 

resistentes que não constituem efetivo abrigo balístico. Tais fatores levantam a 

preocupação sobre o efeito colateral em caso de necessidade de emprego do 

armamento de dotação da tropa. 

Dentro deste cenário, é primordial que o militar entenda os efeitos balísticos 

dos calibres a serem utilizados, seja bem adestrado, experiente e judicioso, a fim de 

aumentar a eficiência do seu próprio emprego e evitar danos colaterais. 

Munições de diferentes calibres produzem diferentes efeitos nos alvos a que se 

destinam. Cada calibre existente – dos menores, nas armas leves, até os grandes 

calibres das granadas dos canhões – é pensado e desenvolvido para um determinado 

emprego e, por isso, possuem características balísticas diferentes. Isso possibilita a 

escolha do calibre mais apropriado para ser empregado em certas áreas ou 

operações, a fim de que sejam respeitados os princípios de legalidade e 

proporcionalidade. 

A instrução de tiro das Unidades, consegue habilitar o soldado à utilização de 

determinado armamento com o Tiro de Instrução Básico (TIB). Consegue, também 
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melhorar progressivamente o atirador no emprego desse armamento, do ponto de 

vista tático do combate convencional, com o avanço dos módulos das Instruções 

Gerais de Tiro com o Armamento do Exército (IGTAEx). Porém, tais módulos não 

conseguem abranger a especificidade necessária ao tiro em área urbanizada durante 

o ano de instrução e nem dispender a quantidade de horas e o volume de munição 

necessários para considerar um militar adestrado para o emprego efetivo do seu 

armamento em missão real, particularmente nas OM que não fazem parte do rol das 

tropas de Emprego Estratégico. 

Os conceitos de legalidade e proporcionalidade também influem na tomada de 

decisão de quem vai ou não atirar. São conceitos que protegem, tanto os envolvidos 

no combate como também os civis próximos, que não estão diretamente envolvidos. 

Eles delimitam o poder de fogo a ser empregado, sua real necessidade e exatamente 

em que situação se justifica tal emprego. Para que este entendimento não seja 

ofuscado pelo estresse da situação, necessita-se de certo discernimento cognitivo, de 

forma a ponderar as consequências da não observância desses dois conceitos. Como 

problema a ser analisado neste ponto, temos que o mais antigo participante de uma 

ação – geralmente Oficial ou Sargento – é o responsável pela cena e é quem arca 

com as consequências jurídicas de uma atitude equivocada. Percebemos também que 

o nível de escolaridade do efetivo que ingressa no exército por meio do recrutamento, 

em sua maioria, não passa do ensino médio completo e, portanto, pode não 

representar a parcela mais apta para decidir a melhor atitude a ser tomada em 

determinado momento. 

Do lado oposto à nossa tropa, os APOP e agentes do tráfico possuem acesso 

a arsenais de guerra, com armas e calibres variando de simples revólveres a fuzis de 

precisão e metralhadoras de grosso calibre, como foi noticiado em reportagem da 

revista Veja: 
Um caminhão com uma carga de aparelhos de ar-condicionado, avaliada em 
300 000 reais, foi roubado em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de 
Janeiro, na terça-feira. Sem seguro da mercadoria, um agente da Polícia 
Federal foi até o Complexo do Salgueiro tentar recuperá-la. E pediu que o 
recado aos criminosos fosse levado por um mototaxista. A resposta dos 
traficantes veio em tom ameaçador: fizeram o motoboy fotografar um 
verdadeiro arsenal (é possível contar pelo menos 20 fuzis, de diferentes 
modelos e calibres) e mostrar para o agente, que contava com apoio da 
Polícia Militar: “Entra aqui para buscar a carga”, disseram os traficantes. 
(LEITÃO, Leslie. 2017) 
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Isso implica que as nossas tropas também devam utilizar armamento letal para 

fazer frente a essa ameaça, seja na efetiva utilização do armamento, seja no seu efeito 

dissuasório. 

Quando o tiro real da tropa se faz necessário, espera-se que seja realizado de 

forma judiciosa, não disparando a esmo, a fim de que não ocorram efeitos colaterais. 

O emprego do armamento é tanto mais ponderado quanto maiores forem os níveis de 

instrução (seja para fins de precisão, seja para noção dos efeitos balísticos terminais), 

experiência (mais racionalidade e menos emocionalidade) e responsabilidade (nível 

cognitivo e comprometimento com leis e princípios). 

1.1 PROBLEMA 

 Levando em consideração os aspectos mencionados sobre tipo de operação, 

ambiente de emprego, força oponente, características balísticas das munições 

adotadas pelo Exército Brasileiro e fatores ligados aos recursos humanos 

(responsabilidade, nível de instrução e experiência) podemos acrescentar, ainda outro 

grande elemento que prepondera em situações como essa: a repercussão de um 

possível efeito colateral do ponto de vista jurídico, midiático e, principalmente, da 

opinião pública. A manutenção do apoio da população da Área de Operações é 

importante por diversos aspectos que variam desde a colaboração de moradores na 

coleta de informações sobre criminosos na região até a não ocorrência de protestos, 

barricadas e atos hostis contra a nossa Força. 

 No caso da Intervenção Federal ocorrida no ano de 2018, devido à grande 

amplitude da área compreendida nas operações e ao tempo de atuação dilatado, a 

demanda de pessoal, no que se refere à quantidade de militares nas ruas, foi alta.  

Com isso, torna-se impraticável auferir recursos humanos que contemplem a 

tríade (instrução, experiência e nível de responsabilidade) proposta. Apesar de ser 

empregado apenas o Efetivo Profissional (EP) das Organizações Militares (OM), não 

era possível, por exemplo, selecionar para as missões apenas militares que já haviam 

participado de alguma outra operação (Pacificação do complexo do Alemão, Maré, 

Copa do Mundo, Olimpíadas etc.). Esse aspecto contribuía para o aumento da 

preocupação da ocorrência de algum efeito colateral negativo durante as ações da 

tropa. 

 Considerando o descrito sobre características da área de operações, 

adestramento e experiência dos militares envolvidos, é válido ressaltar o seguinte 
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questionamento: Como a mistura de calibres pode reduzir a ocorrência ou a gravidade 

do dano colateral mantendo a iniciativa e a pronta resposta da tropa frente às ameaças 

que se apresentam? 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é analisar a combinação de calibres empregada 

pelo 3º Esquadrão de Fuzileiros (3º Esqd Fuz) do 2º Regimento de Cavalaria de 

Guardas (2ºRCG) durante as Operações da Intervenção Federal na área da 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro em 2018 dos pontos de vista técnico 

(características), tático (emprego) e cognitivo (instrução),  concluindo sobre seu 

impacto na diminuição da ocorrência e da gravidade dos efeitos colaterais 

provenientes do emprego do armamento. 

 Para fins de melhor entendimento do assunto supramencionado e 

compreensão da importância do tema proposto, foram formulados os objetivos 

específicos abaixo relacionados: 

 a) Apresentar conceitos básicos de balística; 

b) Descrever as principais diferenças entre os calibres 7,62mm e 5,56mm; 

 c) Analisar o efeito balístico terminal das munições citadas; 

 d) Apresentar o ambiente operacional onde a tropa do 2º Regimento de 

Cavalaria de Guardas foi empregada; 

 e) Estudar o nível de instrução em tiro da tropa; 

 f) Identificar os principais conceitos que norteiam o emprego das Forças 

Armadas em Operações de Garantia da Lei e da Ordem; 

 g) Analisar o questionário proposto; 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 Enquanto não são adotadas munições de calibres mais apropriados para 

operações em áreas urbanas, deve-se estudar maneiras de adequar os materiais e 

técnicas de emprego já existentes ao contexto das operações. 

 O ambiente operacional conta com Agentes Perturbadores da Ordem Pública 

junto a moradores e comerciantes, o que aumenta o risco de danos colaterais, 

exigindo assim o emprego de armamentos e munições que diminuam esse risco. 

 O princípio da proporcionalidade deve ser observado para que haja legalidade 

nas ações durante os conflitos, o que pressupõe atuação com armamentos e 
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munições com menor poder de fogo em alguns casos e permite o emprego de maior 

poder de fogo em outros. 

 A deficiência na instrução de tiro, a falta de experiência e capacidade de 

discernimento em operações reais, no que tange às implicações colaterais, é fator que 

pode ser atenuado com adoção de calibres mais leves ou menos letais. 

 Porém, a simples diminuição do calibre ou a adoção de munições menos letais 

para evitar o dano colateral expõe a tropa que está em operação nos ambientes onde 

se enfrenta criminosos portando armas pesadas e automáticas. Faz-se necessário, 

então, o emprego de armamento e munição com maior poder de dissuasão para 

desincentivar a iniciativa dos APOP no enfrentamento das frações militares. 

 Deve-se, portanto, pensar em alternativas capazes de conciliar tais aspectos a 

fim de não expor a população da Área de Operações a efeitos indesejados 

provenientes do emprego do armamento por parte da nossa tropa e nem expor a 

nossa tropa à iniciativa dos criminosos. 

 Este trabalho tem sua contribuição pautada em uma forma de emprego utilizada 

pelo 3º Esqd Fuz do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda na Intervenção Federal 

como sugestão de aplicação de diferentes armamentos e calibres em uma mesma 

fração, com a intenção de atenuar os óbices em questão, apresentando assim uma 

solução ao problema proposto.   

2 METODOLOGIA 

 A pesquisa será delimitada tendo por base as características das áreas do Rio 

de Janeiro que tiveram emprego de tropa do 2º Regimento de Cavalaria de Guardas 

e pelo tempo referente à Intervenção Federal em 2018. 

 Este trabalho tem por motivação a experimentação própria do autor – à época 

comandante do 3º Esqd Fuz daquele regimento, como solução para diminuir as 

chances do efeito colateral, levando em consideração a experiência e o adestramento 

da tropa, sem redução do grau de segurança e da capacidade de pronta resposta.  

Para fundamentar o trabalho e a fim de corroborar e justificar a configuração 

empregada do ponto de vista qualitativo, realizou-se uma pesquisa exploratória, onde 

foram analisados manuais, artigos, dados fornecidos por fabricantes, livros técnicos e 

relatos próprios com aspectos que visam cada um dos objetivos específicos, a fim de 

serem compilados de forma a validar ou não a forma de emprego escolhida para 

aquelas operações. 
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 Para analisar a proposta do ponto de vista quantitativo, foram coletados dados 

através de questionário respondido por militares que tiveram experiências 

semelhantes, compondo tropas de unidades variadas. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA: 

Para chegarmos ao escopo deste trabalho, foram consultados estudos sobre 

balística a fim de entendermos melhor as características de cada calibre já destacado. 

Uma bibliografia relevante é a de Domingos Tocchetto, em seu livro “Balística Forense 

– Aspectos Técnicos e Jurídicos” de onde provêm os conceitos sobre balística e seu 

estudo. Para aspectos técnicos mais específicos, os websites de fabricantes de 

armamentos e munições oferecem as informações mais atualizadas sobre os itens 

pesquisados. Estes acompanham a constante evolução das tecnologias que 

envolvem a produção e a intenção balística terminal para o emprego de cada munição. 

Ainda sobre dados balísticos, o site www.shooterscalculator.com apresenta uma 

ferramenta de cálculo dos projéteis. Tal ferramenta foi utilizada para relacionar a 

quantidade de energia acumulada em cada projetil (7,62mm e 5,56mm) ao longo da 

sua trajetória. 

 A biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais oferece trabalhos já 

realizados em torno do assunto, como é o caso do artigo “O emprego do fuzil nas 

operações de ambiente urbano no Rio de Janeiro: Uma análise balística dos calibres 

5,56mm e 7,62mm”, do Cap Inf Leonel Azevedo Bastos, que compara os efeitos 

desses dois tipos de calibre, que são de interesse desta pesquisa. O estudo do Cap 

Cav Rafael Lira Preste em seu artigo: “Uma análise da Intervenção Federal no Rio de 

Janeiro em 2018 dos pontos de vista da legalidade constitucional e da legitimidade 

bélica” aponta as dificuldades que envolvem as operações do ponto de vista legal. Tal 

trabalho, juntamente com os manuais norte-americanos FM 90-10-1 e FM 3-06-11, 

que discorrem sobre alguns efeitos balísticos terminais de ambas as munições em 

questão, corrobora com esta pesquisa para elucidar a influência dos fatores legais na 

decisão de emprego do armamento que pode gerar os efeitos colaterais indesejados. 

A ferramenta de pesquisa da Doutrina Militar Terrestre em Revista nos traz 

trabalhos importantes também relacionados ao assunto. Um exemplo é o artigo 

“Munições: calibre utilizado pela OTAN e seu limite de emprego nos conflitos de 4ª 

geração”, do Coronel Camilo Inacio Cardoso Lelis. Em seu trabalho, o autor apresenta 

a evolução histórica dos armamentos e suas munições culminando com a adoção dos 
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calibres 7,62mm e 5,56mm pela OTAN. Traz também experiências históricas que 

justificaram certas mudanças, como na passagem onde destaca que “a má pontaria 

dos recrutas foi outra razão determinante para que o Exército Americano adotasse 

uma munição de calibre menor” (LELIS, 2018, p. 09), referindo-se à munição de calibre 

5,56mm, adotada na guerra do Vietnam. 

 Com o objetivo de elucidar sobre as características do ambiente em que foram 

realizadas as operações em 2018, foi feita uma busca por fotografias, reportagens e 

estatísticas que evidenciam a necessidade de emprego dos calibres aqui tratados e 

os cuidados intrínsecos à sua utilização. 

 As Instruções Gerais e Instruções Reguladoras do Tiro com o Armamento do 

Exército (IGTAEx e IRTAEx) e programas que norteiam a instrução da nossa tropa 

são fontes de consulta sobre a quantidade de munição e tempo despendidos em favor 

do ensino do tiro do efetivo variável (EV), também conhecido come recruta, (EB-70-

PP 11.011) e do cabo e soldado do efetivo profissional (EP), (EB70-PP-11.014). 

 Por fim, do manual MD-33-M-10, que trata sobre as Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem, foram retirados alguns conceitos considerados fundamentais para o 

emprego judicioso do armamento nas comunidades. Juntamente com esses 

conceitos, apontaremos um extrato do Código Penal que enquadra a situação vivida 

pela tropa. 

 Tendo por base este ensejo e analisando outros trabalhos e literaturas 

semelhantes, teremos um escopo que abrangerá os motivos para a combinação dos 

calibres que poderá servir de base para futuros estudos e experimentações. Tais 

motivos e fontes serão condensados e explicados de acordo com os objetivos 

específicos já estipulados. 

2.2 COLETA DE DADOS 

 A fim de aprofundar os resultados da pesquisa bibliográfica, foram coletadas 

opiniões de 32 militares, entre Capitães e Tenentes, que já tiveram experiência em 

operações no Rio de Janeiro (Intervenção Federal e pacificações dos complexos da 

Maré e do Alemão). Foi elaborado um questionário que indagava sobre a “aplicação 

da combinação de calibres visando a redução de danos colaterais sem prejuízo à 

efetividade e à segurança da tropa que atua em Op GLO”. Este questionário também 

expunha em seu enunciado algumas premissas básicas julgadas necessárias ao 

melhor entendimento por parte do respondente: 
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a) As Operações que se desenvolvem em áreas urbanizadas contam com uma 

densidade demográfica elevada, muitas casas, comércios abertos e civis 

transitando nas ruas normalmente; 

b) Os Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP) possuem armamentos 

de diversos calibres, incluindo 7,62mm ou maiores; 

c) A área e o ensejo da Operação das tropas em questão GERALMENTE não 

envolvem grandes confrontos, mas embates pequenos, efêmeros e dispersos; 

d) O calibre 7,62x51mm causa ferimentos letais a uma distância de 1700m; 

e) O calibre 5,56x45mm causa ferimentos letais a uma distância de 700m; 

f) O poder de fogo dos fuzis 7,62mm é consideravelmente maior que os de 

calibre 5,56mm, o que implica numa chance maior de dano colateral e EXIGE 

UM EMPREGO MAIS JUDICIOSO; 

g) O poder de fogo dos fuzis 5,56mm é consideravelmente menor que os de 

calibre 7,62mm, o que implica em menos efetividade em disparos contra APOP 

abrigados e menor efeito dissuasório, porém gera MENOS DANOS 

COLATERAIS; 

h) Os Cabos e Soldados empregados na Operação em questão são do Efetivo 

Profissional; e 

i) O nível de adestramento em tiro das OM que não faziam parte do rol das 

Tropas de Emprego Estratégico em 2018 geralmente é o mínimo exigido. 

Levando em consideração as premissas acima, foram expostas as perguntas 

com base em quatro conceitos principais: 

a) Aptidão ou nível de instrução em tiro; 

b) Aptidão para acatar fatores da decisão, com ênfase na população; 

c) Responsabilidade envolvida no cumprimento das leis e dos princípios, com 

foco na proporcionalidade e razoabilidade; e 

d) Nível de experiência devido à participação em Operações anteriores e 

familiaridade com a área de operações. 

As tabelas das respostas exigiam que o militar selecionasse entre os Oficiais, 

Sargentos, Cabos e Soldados (dispostos nas linhas) a opção que mais lhe parecesse 

plausível sobre qual o calibre, entre o 7,62x51mm e o 5,56x45mm (dispostos nas 

colunas), cada um dos postos ou graduações deveria utilizar para melhor se adequar 

aos conceitos e premissas citados acima. O questionário também admitia mais 
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respostas para cada linha, permitindo um resultado onde, por exemplo, o Cabo estaria 

apto a utilizar tanto o 7,62mm quanto o 5,56mm. Outro aspecto exigido é que o militar 

oferecesse sua resposta em “linhas gerais”, ou seja, excluindo militares que tivesse 

conhecido que fossem excepcionais ou muito ruins em suas funções. 

Com base na análise isolada de cada uma dessas questões, foram solicitadas 

opiniões sobre quem faria melhor emprego de cada calibre ao considerar, 

isoladamente, cada um dos quatro conceitos acima. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 CONCEITOS BÁSICOS DE BALÍSTICA 

Conforme TOCCHETTO (2020), “Balística é a ciência e arte que estuda 

integralmente as armas de fogo, o alcance e a direção dos projetis por elas expelidos 

e os efeitos que produzem. (Roberto Albarracin). Segundo este conceito, a Balística 

pode ser dividida em Balística interna, Balística externa e Balística dos efeitos.” 

Dentro deste conceito e com a finalidade de desenvolver o trabalho com foco 

na redução dos efeitos colaterais, a relevância prepondera na definição da balística 

terminal:  
Balística dos efeitos, também denominada de balística terminal ou balística 
do ferimento, estuda os efeitos produzidos pelo projetil desde que abandona 
a boca do cano até atingir o alvo, seja este um ser humano, um animal ou 
uma estrutura física, inanimada. Incluem-se nesse estudo, possíveis 
ricochetes, impactos, deformações, perfurações e lesões externas ou 
internas nos corpos atingidos.” (TOCCHETTO, 2020, p. 27) 

Com base no conceito de alcance útil, podemos comparar o efeito dos projéteis 

de 7,62mm e 5,56mm e analisar sua letalidade. Um conceito é explicado a seguir:  

Em armas de alma raiada, o alcance útil é definido como a distância máxima 
em que o projetil causará ferimentos de certa gravidade a um homem, ou a 
distância que ainda possuirá energia equivalente a 100 foot-pounds ou 13kgm 
(127,53J). (HATCHER apud TOCCHETTO, 2020, p. 238) 

Outros autores, entretanto, relacionam o alcance útil ao poder de parada 

(stopping power), que é a energia necessária para deter o avanço de um homem.  
A maioria dos autores leva em consideração o peso do oponente a ser 
atingido. Há autores que calculam que a energia necessária para colocar um 
oponente fora de combate é estimada em 26kgm para um homem de 80kg 
de massa. (TOCCHETTO, 2020, p. 239).  

Acatando esta última definição, adotaremos a quantidade de energia de 26kgm 

ou 253,4J como aquela em que o projetil ainda é capaz de causar ferimentos graves 

na pessoa que atingir. 
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3.2 PRINCIPAS DIFERENÇAS ENTRE O 7,62X51mm E O 5,56X45mm; 

Os calibres adotados atualmente pelo Exército Brasileiro para seus fuzis de 

assalto são o 5,56x45mm e o 7,62x51mm, ambos normatizados pela OTAN, que 

possuem características muito diferentes entre si. O ideal (hipotético) seria a adoção 

de apenas um calibre para os fuzis de assalto que, ao mesmo tempo, conteria 

características dos dois calibres mencionados e poderia ser utilizado em diferentes 

tipos de operações e ambientes. A padronização do material facilitaria, não só no 

ponto de vista logístico, mas principalmente na instrução dos efetivos. Tal calibre, 

entretanto, não existe. O que temos hoje são projéteis pensados com a intenção de 

abranger a maior gama de situações possível, mas ainda longe de alcançar o efeito 

necessário com segurança. 

Existem estudos sobre calibres intermediários e outros que já estão em uso, 

mas não adotados pela OTAN, como é o caso do 6,8x43mm (SPC), 6,5x39mm 

Grendel e 7,62x35mm (.300) Blackout, porém, como não são de uso do Exército 

Brasileiro, não serão considerados para as finalidades a que este trabalho se destina.

 O calibre 5,56mm (5,56x45mm) foi adotado pelo Exército Brasileiro de maneira 

mais ampla para utilização no novo Fuzil IMBEL IA2. O menor preço e a relativa baixa 

letalidade – principalmente no que diz respeito aos efeitos colaterais - foram motivos 

para seu emprego por diversos países e sua padronização pela OTAN. Entretanto, 

por ser um calibre muito leve (projétil pesa apenas 4g, aproximadamente), levanta 

preocupações em relação a desvios na trajetória e capacidade de transfixação de 

materiais para alvos abrigados, além de ter um alcance útil reduzido. 

O calibre 7,62mm (7,62x51mm) foi adotado há mais tempo pela OTAN e até 

hoje é largamente utilizado por diversos países (em metralhadoras leves e fuzis de 

precisão). No Brasil, ainda é muito utilizado por Organizações Militares (OM) que 

utilizam FAL ou PARA-FAL (que ainda não receberam seus Fuzis IMBEL IA2 

5,56mm). É um calibre confiável e muito bom para o emprego em combates 

convencionais. No entanto, gera preocupações quanto aos seus efeitos colaterais ao 

ser empregado em áreas urbanas, devido ao seu alto poder de transfixação, letalidade 

e alcance. A relação entre alcance e quantidade de energia de cada das munições de 

7,62x51mm e 5,56x45mm são dadas respectivamente pelas Tabelas 1 e 2: 
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TABELA 1 – Alcance X Energia X Velocidade da munição 7,62x51mm (à esquerda) 
TABELA 2 – Alcance X Energia X Velocidade da munição 5.56x45mm (à direita) 

Fonte: O autor 

Destacados em vermelho, estão as distâncias em que a munição perde seu 
efeito relevante, ou seja, a distância em que a energia acumulada é menor que os 

253,4J anteriormente citados como capazes de causar ferimentos graves e 

contundentes. 

Temos ainda, como solução ao problema da proporcionalidade contra 
pedradas e outros materiais arremessados nas tropas, as munições consideradas 
menos letais. 

Armas e mecanismos não letais, como gás lacrimogêneo, spray de pimenta, 
bala de borracha, bombas de efeito moral, jatos d'água e pistolas 
paralisantes que emitem descarga elétrica, são meios de contenção 
utilizados pelas polícias de todo mundo, em controle de distúrbios civis, para 
conter ou incapacitar temporariamente arruaceiros em fúria, que agridem a 
tropa de controle, ameaçam  gravemente a ordem pública, além de colocarem 
em risco a incolumidade dos demais manifestantes (COSTA, 2013). 

Tais munições, apesar de terem sido utilizados na situação apresentada neste 

artigo, não serão objeto de estudo pois sua prevalência nas OM ainda é muito baixa 

em relação às comuns e não há uma padronização de armamento bem definida.
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3.3 BALÍSTICA TERMINAL DAS MUNIÇÕES CITADAS 

O Exército dos Estados Unidos da América já utiliza o calibre 5,56x45mm de 

forma mais ampla desde a guerra do Vietnam, e, por esse motivo, seus manuais 

apresentam mais dados sobre os efeitos desses calibres. Segundo o Field Manual 3-

06-11, 2002, p. 7-3, em tradução livre deste autor:  
A penetração que pode ser atingida com a munição 5,56mm depende da 
distância e do tipo de material do alvo. (...) Tiros de 5,56mm por si só não são 
efetivos contra estruturas materiais quando disparados a curta distância – 
quanto mais perto, menor a penetração. Para a munição 5,56mm, a 
penetração máxima ocorre a 200 metros. A distâncias menores que 25 
metros, a penetração é consideravelmente reduzida. (Field Manual 3-06.11, 
2002, p. 7-5). 

 
FIGURA 1 – Penetração da munição 5,56mm a 200m 

Fonte: Field Manual 90-10-1, 1993 p. 8-3. 

A capacidade de penetração dos calibres 7.62mm e .50” também são 
afetadas pela distância e tipo de material do alvo. A munição de 7.62mm é 
menos afetada a curtas distâncias que a de 5.56mm. (...) A penetração da 
munição de 7.62mm é melhor a 600 metros, mas a maioria dos alvos urbanos 
são mais próximos. (Field Manual 3-06.11, 2002, p. 7-5). 

A tabela a seguir, extraída deste manual, mostra a capacidade de penetração 

da munição de 7.62mm a curtas distâncias. 

 



16 
 

TABELA 3 – Capacidade de penetração de uma única munição 7,62mm (encamisada) 

Fonte: Field Manual 3-06.11, 2002 p. 7-5 

A dificuldade de penetração dos projéteis a curta distância é causada pela 

instabilidade das suas revoluções. Devido à alta energia fornecida pela grande 

velocidade de saída da boca do cano, o projétil tende a se desviar do seu próprio eixo 

nos instantes iniciais da trajetória antes de se estabilizar e atingir o máximo da sua 

performance. 

3.4 AMBIENTE DE EMPREGO DA TROPA DO 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE 

GUARDAS 

Durante as Operações Furacão (designação dada às operações realizadas 

pelas nossas tropas nas comunidades visadas pela Intervenção Federal de 2018), o 

ambiente encontrado pelos nossos militares era conhecidamente perigoso, repleto de 

armamentos (inclusive pesados) em posse de traficantes que dominavam as 

comunidades. 

A seguir, são apresentados dados de apreensões de armamentos em 2018 e 

reportagens com estimativas de existência de armas no Rio de Janeiro, desde muito 

antes da Intervenção Federal. A presença de obstáculos colocados por traficantes nas 

entradas das comunidades e a necessidade de sua remoção, como apresentado na 

Figura nº 3, também é evidência de uma atitude completamente hostil em relação à 

presença do Estado na comunidade. 
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FIGURA 2 – Apreensões de Armamentos no Rio de Janeiro em 2018 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Armas.html 

Segundo notícia veiculada pelo site do jornal Estadão: 
O trabalho da inteligência das polícias e Forças Armadas aponta que em 850 
das 1.025 comunidades da capital há traficantes ou milicianos (policiais ou 
bombeiros que exploram serviços e oferecem “segurança privada”). Essas 
quadrilhas exercem o controle territorial, com o uso de armamento pesado, 
como fuzis, e recorrendo com frequência à tortura e ao assassinato para 
impor a vontade e cometer extorsões. (GODOY, Roberto e PENNAFORTE, 
Roberta, 2017) 

Outra matéria, noticiada no site do jornal Folha de São Paulo:  

A Polícia Civil do Rio de Janeiro estima que os traficantes das 80 principais 
favelas e complexos da capital tenham, juntos, pelo menos 2.500 fuzis em 
seus arsenais. O levantamento foi elaborado com base em informações 
prestadas pelo serviço de inteligência da corporação e de informantes da 
polícia que moram nas comunidades carentes. Os maiores arsenais estariam 
concentrados nas favelas consideradas quartéis-generais das principais 
facções criminosas. (NO RIO, tráfico tem 2500 fuzis, Folha de São Paulo, 11 
de jun, 2004) 

O site DefesaNet, em notícia de 06 de março de 2018 (já durante as operações 

da Intervenção Federal), veiculou: 
Criminosos recolocaram barricadas nas vias de acesso à Vila Kennedy, na 
Zona Oeste do Rio. Uma operação com 1,4 mil homens do Exército, realizada 
no sábado (3), tinha retirado 16 obstáculos das ruas da comunidade. Após a 
saída dos militares, os traficantes voltaram a colocar as barreiras. Imagens 
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feitas pelo Globocop na manhã desta segunda-feira (5) mostram um tonel 
com concreto no meio Avenida Marrocos, uma das vias de acesso mais 
importantes da região. Os obstáculos colocados pelos bandidos dificultam o 
acesso à comunidade de veículos blindados das polícias e das tropas 
federais. Por volta das 9h45, a Polícia Militar informou que o Batalhão de 
Choque (BPChq) fazia uma operação na comunidade. (VILA Kennedy, uma 
região com muitas barreiras, DefesaNet, 06 mar 2018) 

 
FIGURA 3 – Barreiras sendo retiradas da Vila Kennedy 

Fonte: DEFESANET. Disponível em: http://www.defesanet.com.br/mout/noticia/28616/Vila-Kennedy--
uma-regiao-com-muitas-barreiras/ 

Neste contexto, o conflito armado era facilmente presumível e ocorreria em uma 

área em que havia população não hostil misturada aos agentes hostis às nossas 

forças. As comunidades tinham seus comércios abertos e funcionando normalmente 

durante o dia e os cidadãos transitando normalmente nas ruas, inclusive fazendo 

churrascos fora de casa ou ainda montando brinquedos (piscinas e pula-pulas) para 

as crianças na rua onde seriam os itinerários de progressão da tropa. As casas 

amontoadas também geravam preocupação com relação à execução de tiros, pois 

aumentavam a chance de que disparos pouco judiciosos as atingissem. 
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FIGURA 4 - Foto da Vila Vintém 

Fonte: TUPI.FM. Disponível em:https://www.tupi.fm/patrulhando-a-cidade/policia-militar-realiza-

operacoes-na-zona-norte-e-oeste-do-rio/ 

3.5 A INSTRUÇÃO DE TIRO 

A instrução de tiro no exército é regulada pelas Instruções Gerais de Tiro com 
o Armamento do Exército (IGTAEx), aprovada pela portaria nº 1064, de 21 de agosto 

de 2017. Ela estabelece que a metodologia do ensino para cada tipo de armamento 

será dada pelas Instruções Reguladoras do Tiro com o Armamento do Exército 

(IRTAEx). A instrução de tiro fica, juntamente com as demais instruções, balizada pelo 

Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB) com os assuntos e práticas 

norteados pelos Programas-Padrão (PP) e Cadernos de Instrução (CI), 

respectivamente. 
A metodologia será estabelecida pelas IRTAEx, considerando os princípios 
estabelecidos no Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB), 
nos programas-padrão (PP) e nos cadernos de instrução (CI). (BRASIL, 
2017) 

 Em relação ao primeiro tiro de fuzil com munição real realizado pelo militar 

recém ingresso no Exército, as IRTAEx estabelecem: 

c. Tiro de Instrução Básico (TIB)  
- É realizado na Fase de Instrução Individual Básica (IIB) como Instrução de 
desenvolvimento de Padrões (ver item IV Pessoal que atira).  
- Os Exercícios de Tiro são realizados de acordo com as características dos 
exercícios de tiro previstas nesta IT.  
- O estande padrão, no momento, é o do tipo “D”, com 25 metros. Caso a OM 
possua estande do tipo “B”, com 50 metros; ou do tipo “C”, com 30 metros, e 
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possua a devida segurança para a realização do tiro, estes poderão ser 
utilizados, devendo ser observados os critérios constantes do Quadro 1 para 
avaliação dos resultados.  
- A execução deste Módulo, de acordo com os padrões mínimos exigidos, 
caracteriza a habilitação do soldado recruta para ser empregado em missões 
relacionadas com a Garantia da Lei e da Ordem, no que se refere ao tiro de 
Fuzil.  
- A execução das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Sessões do TIB, de acordo com os padrões 
mínimos exigidos, caracteriza a habilitação do soldado recruta para participar 
do serviço de guarda da unidade.  
- O tiro será realizado conforme a tabela 3 e 6.” (BRASIL, 2017) 

 A tabela abaixo condiciona a execução do TIB, habilitando o recruta a ser 

empregado com fuzil nas missões de Garantia da Lei e da Ordem, com um 

investimento de 43 munições 7,62mm para cada militar. 

 
FIGURA 5 – Tiro de Instrução Básica 

Fonte: IGTAEX 

O Programa Padrão de Instrução Individual Básica traz como sugestão de 

tempo destinado à toda a instrução de tiro uma soma de 40 horas de instrução, sendo 

32 horas diurnas e 08 horas noturnas. Essas horas consideram a instrução desde o 

primeiro contato do soldado com o armamento até a realização dos tiros da tabela 

acima (EB-70-PP 11.011, 2019, pág. 5-1). Apesar de poucas horas dedicadas 

exclusivamente à formação do atirador, o PP estabelece que a instrução do recruta 

deve ser priorizada em relação à do Cabo e Soldado do Efetivo Profissional: 
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A IIB desenvolver-se-á em 9 semanas de instrução de forma contínua. Nas 
semanas de 1 a 7, a atenção da OM estará focada no EV. Nas semanas 8 e 
9, a IIB deverá ter prosseguimento, entretanto a prioridade dos esforços da 
instrução deverá voltar-se para a CTTEP. (BRASIL, 2013) 

 Em relação ao efetivo profissional, o Programa Padrão que regula a 

Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP), tem como um dos seus 

objetivos gerais a manutenção da instrução do soldado já engajado: “Manter o EP em 

condições de ser empregado em qualquer época do ano, quer em operações de 

defesa externa, quer em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).” (BRASIL, 

2017) 

 Em teoria, o EP tem mais horas de instrução de tiro do que o EV, o que 

corrobora com o emprego do soldado engajado nas Operações, em detrimento do 

recruta, apesar deste último já ser habilitado às Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, tendo concluído com aproveitamento o TIB. A tabela abaixo, retirada do PP 

da CTTEP mostra um total de 53 horas de instrução para o Efetivo Profissional, contra 

as 40 horas ministradas aos recrutas. 

 
FIGURA 6 – Plano Padrão do Efetivo Profissional 
Fonte: EB70-PP-11.014, p 1-1 

Aqui vemos como os exercícios são específicos para cada especialidade do 

EP, de forma a aproveitar melhor as horas apresentada na Figura 6. 
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FIGURA 7 – Módulos de tiro de Cabos e Soldados engajados 

Fonte: IRTAEx 

Infelizmente, apesar de tempo destinado ao efetivo profissional e dos exercícios 

específicos, o que se consegue geralmente é realizar o TIB do EV, com prioridade, 

mas não dar continuidade na instrução elaborada para o soldado engajado devido a 

vários outros óbices que cada OM tem em seu contexto. O próprio Plano Padrão, 

inclusive, já afirma sobre a dificuldade da manutenção dos padrões do Efetivo 

Profissional por meio da instrução: “Como a CTTEP concorre diretamente com a 

instrução do EV, entre outras atividades da OM, é natural a dificuldade para sua 

realização.” (BRASIL, 2017). 

3.6 CONCEITOS QUE NORTEIAM O EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS NAS 

OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

Para e emprego em situações como a da Intervenção Federal, são necessários 

alguns entendimentos por parte dos militares, que, quando bem assimilados, evitam 

excessos prejudiciais às nossas operações, aos cidadãos e bens patrimoniais 

envolvidos na cena. Um dos conceitos é sobre Regras de Engajamento: 

“3.2.3.2 Regras de Engajamento (RE) deverão ser expedidas em cada nível 
e para cada operação e tipo de atuação visualizada. Levarão em 
consideração a necessidade de que as ações a serem realizadas estejam de 
acordo com as orientações dos escalões superiores e que observemos 
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Deve-se ter em 
mente, também:  
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a) a definição de procedimentos para a tropa, buscando abranger o maior 
número de situações;  
b) a proteção, aos cidadãos e aos bens patrimoniais incluídos na missão; e  
c) a consolidação dessas regras, em documento próprio, com difusão aos 
militares envolvidos na operação.” (BRASIL, 2017) 

Além dessas regras, também devem ser observados princípios, como os 

descritos a seguir: 
4.1.1 O emprego da força nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem 
assentar-se-á na observância dos princípios da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da legalidade. 
4.1.2 A Razoabilidade consiste na compatibilidade entre meios e fins da 
medida. As ações devem ser comedidas e moderadas. 
4.1.3 A Proporcionalidade é a correspondência entre a ação e a reação do 
oponente, de modo a não haver excesso por parte do integrante da tropa 
empregada na operação. 
4.1.4 A Legalidade remete à necessidade de que as ações devem ser 
praticadas de acordo com os mandamentos da lei, não podendo se afastar 
da mesma, sob pena de praticar-se ato inválido e expor-se à responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. (BRASIL, 2014) 

Como explica o parágrafo, anterior não observância dos conceitos acima 

implicam o militar judicialmente, a não ser que o fato se encaixe em leis que justifiquem 

sua ação, como descreve o Código Penal, na lei 7.209, de 11 de julho de 1984: 

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: 
I - Em estado de necessidade; 
II - Em legítima defesa; 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 
Excesso punível 
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, 
responderá pelo excesso doloso ou culposo. 
Legítima defesa 
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos 
meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu 
ou de outrem. 
Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, 
considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que 
repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a 
prática de crimes. (BRASIL, 1984) 

3.7 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PROPOSTO 

O questionário proposto obteve 32 respostas de um universo de militares que 

já haviam participado uma das operações mais recentes no Estado do Rio de Janeiro: 

pacificação com Complexo do Alemão, pacificação do Complexo da Maré e 

Intervenção Federal na Área da Segurança Pública em 2018. 

Com as premissas elencadas no presente trabalho sobre área de operações, 

nível de instrução da tropa empregada, níveis de responsabilidades no que tange ao 
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cumprimento de leis e princípios e características balísticas de cada calibre, serão 

abaixo relacionados os resumos gráficos para cada pergunta: 

a) Considerando o poder balístico de cada calibre e a  APTIDÃO OU NÍVEL DE 

INSTRUÇÃO EM TIRO, quem, na sua opinião teria melhores condições de 

utilizar cada calibre? 

 
GRÁFICO 1 – Aptidão ou nível de instrução em tiro 

Fonte: O Autor 

Corroborando com os dados já apresentados anteriormente, abordando a 

instrução nas escolas de formação, os Oficiais e Sargentos receberam uma 

porcentagem maior de respostas no sentido de utilizarem o 7,62mm (em torno de 

87%). Já os Cabos e Soldados tiveram sua maioria de opiniões pautadas no uso do 

calibre 5,56mm. 

b) Considerando a aptidão para acatar os fatores da decisão (Missão, Inimigo, 

Terreno, Meios, Tempo e POPULAÇÃO), quem teria melhores condições de 

utilizar cada calibre? 
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GRÁFICO 2 – Aptidão em ponderar os Fatores da Decisão 
Fonte: O Autor 

Ao analisarmos a aptidão para decidir perante a situação apresentada 

considerando os fatores da decisão, 85% dos participantes permitiria que Oficiais 

atirassem com o calibre 7,62mm. 69% aceitaria que o Sargento decidisse utilizar seu 

armamento 7,62mm, mas 84% preferiria que os Cabos e Soldados estivessem 

portando um fuzil calibre 5,56mm ao tomarem esta decisão. 

c) Considerando a responsabilidade envolvida no cumprimento das leis e dos 

princípios da PROPORCIONALIDADE e RAZOABILIDADE, quem teria 

melhores condições de utilizar cada calibre? 
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GRÁFICO 3 – Responsabilidade no cumprimento das leis e dos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade 

Fonte: O Autor 

 No gráfico acima, temos que 80% dos participantes da pesquisa acha que os 

Oficiais seriam mais responsáveis no que tange às leis e princípios e, portanto, 

poderiam utilizar um fuzil 7,62mm. Este número cai para 62,5% no caso dos Sargentos 

e quase 90% acham que o 5,56mm é mais propício quando se trata de 

responsabilidade para com a legislação no caso dos Cabos e Soldados. 

d) Considerando o nível de experiência devido à participação em Operações 

anteriores e a familiaridade com a área onde opera, quem teria melhores 

condições de utilizar cada calibre? 
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GRÁFICO 4 – Experiência em Operações anteriores e familiaridade com a área onde opera 

Fonte: O Autor 

 Quando se trata de nível de experiência, percebemos uma diminuição 

significativa no que tange aos Oficiais e Sargentos, chegando a menos de 70% de 

aptidão para utilizar um fuzil 7,62mm. O estresse enfrentado na primeira situação de 

risco afeta sensivelmente os quesitos já comentados nos gráficos anteriores. O fato 

de Oficiais e Sargentos terem uma rotatividade maior entre as OM do país, faz com 

que os Cabos e Soldados prevaleçam no que tange ao conhecimento da área e na 

participação de Operações no Rio de Janeiro. A porcentagem de participantes da 

pesquisa que fica mais à vontade em deixar um calibre maior sob a custódia de Cabos 

e Soldados aumentou neste quesito, chegando a 25% na média dos dois casos. 

4 CONCLUSÃO 

 Com base na pesquisa documental exposta, concluímos, em relação ao calibre, 

que o projétil 5,56mm é uma boa opção para ser utilizado em áreas urbanas do ponto 

de vista do seu efeito colateral. Como descrito no manual norte-americano FM 3-06-

11, a sua penetração só se torna relevante à distância de 200m. Quanto mais perto o 

tiro, menor a penetração. A distâncias menores que 25 metros, a penetração é 
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consideravelmente reduzida. Como as distâncias nos conflitos urbanos tendem a ser 

mais próximas, também ficam reduzidas as chances de um projetil de 5,56mm 

atravessar muros, paredes ou telhas e atingir moradores. 

 Tendo por base as Tabelas nº 1 e 2, que relacionam a quantidade de energia 

acumulada no projetil a certas distâncias, podemos perceber que a quantidade de 

energia que causaria ferimentos graves ou stopping power (253,4J) já não acompanha 

mais o projétil quando ele passa dos 700m aproximadamente. Ou seja, em caso de 

um disparo imprudente que pudesse viajar para outros quarteirões ou bairros 

próximos como “bala perdida”, o projétil de 5,56mm só carregaria algum risco efetivo 

até 700m e, a partir daí, causaria ferimentos menos graves e com menos chances de 

risco à vida da sua vítima. 

 Mesmo estando longe do ideal – pois transladar por 700m com energia fatal 

ainda é muito perigoso em áreas urbanas, ainda é melhor se comparado com o 

7,62mm, que carregaria essa energia até aproximadamente 1700m (um quilômetro a 

mais que o 5,56mm), como também é mostrado na tabela. 

 Ainda tratando sobre a possibilidade dos efeitos colaterais, o calibre 7,62mm 

transfixa mais que o 5,56mm. Segundo o manual norte-americano, a munição de 

7,62mm tem seu maior poder de penetração a 600m, porém ela é menos afetada a 

curtas distâncias que o 5,56mm. Enquanto a munição de 5,56mm só conseguiria 

atravessar 03cm de concreto na sua melhor distância (200m), a munição de 7,62mm 

já é capaz de atravessar 05cm de concreto a 25m, muito antes da sua melhor 

performance (600m). Ela também é capaz de atravessar uma parede de 25cm feita 

com tijolos de concreto a 100m de distância, o que representa um risco muito relevante 

para as casas (em maioria com paredes de uma linha apenas de tijolo de barro, como 

podemos ver na Figura nº 4) de toda a comunidade. 

 Em contrapartida, ao analisarmos os gráficos de apreensões de armamentos 

em 2018 (Figura nº 2), temos um número de 274 fuzis e 10 metralhadoras e 

submetralhadoras. Estes números representam apenas uma fração da estimativa total 

existente que, segundo as reportagens feitas com base em dados de inteligência das 

polícias, são contados aos milhares. Esse aspecto basicamente impõe que as nossas 

tropas também empreguem um armamento de maior potência. Se utilizássemos 

apenas o calibre 5,56mm e, considerando que os criminosos das comunidades estão 
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de posse de calibres maiores, como o 7,62mm, a nossa tropa poderia ser alvejada 

com letalidade a 1700 metros e só poderia se defender com eficácia quando chegasse 

a pelo menos 700 metros dos atiradores. Isso significa um desproporcional espaço de 

um quilômetro com vantagem apenas para os atiradores do tráfico e risco letal para 

nossos soldados. 

 Podemos perceber, portanto, que o emprego somente dos fuzis FAL ou PARA-

FAL calibre 7,62mm acarretaria grande chance de dano colateral em caso de 

confronto com grande volume de tiros, mas também que apenas o emprego do IA-2 

calibre 5,56mm não faz frente às ameaças existentes. Uma mistura desses 

armamentos e calibres, portanto, mostrar-se plausível. 

 Com relação ao nível de instrução de tiro, os próprios manuais referem-se a um 

ensino com maior prioridade para os soldados recrutas. Ou seja, quando um soldado 

ingressa nas fileiras do Exército, ele aprende a atirar, pois tem prioridade na instrução. 

No próximo ano, este mesmo soldado não será priorizado, pois o foco da instrução 

recai sobre o recruta que acaba de chegar. Em contrapartida, nas operações, os 

pelotões que participam são de Efetivo Profissional, e não de recrutas. Temos assim, 

uma dicotomia entre o soldado recruta que não tem experiência, mas tem o 

conhecimento mais latente na memória e o soldado engajado, que é mais valorizado, 

tem um pouco mais de experiência de quartel e conhecimento institucional, porém, 

em muitos casos, não atira há mais de um ano. 

 A solução dada à época no 2º Regimento de Cavalaria de Guarda foi intensificar 

o adestramento em tiro dos cabos e soldados do Efetivo Profissional do 3º Esqd Fuz, 

juntamente com suas frações, ao longo do ano de 2018. Cabe ressaltar que já em 

2017, no caso do 2º RCG, todo o efetivo profissional, com foco maior nos Oficiais e 

Sargentos, já vinha aumentando seu adestramento em tiro por diretriz do 

Comandante, que entendia que todo militar deveria saber atirar bem, principalmente 

os Oficiais e Sargentos de carreira. 

 Ainda sobre os militares de carreira, os Oficiais e Sargentos egressos de escola 

de formação já tem uma experiência em tiro um pouco mais relevante em comparação 

com os cabos e soldados, devido à própria formação na escola. Soma-se a isso o fato 

de terem que realizar o Teste de Aptidão em Tiro (TAT) anualmente com vistas à sua 

valorização do mérito na carreira. Não obstante, são responsáveis por ensinar os 
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efetivos temporários anualmente e, com isso, já ocorre uma melhor assimilação do 

conhecimento do tiro. 

 Notamos, portanto que, excluindo-se óbvias exceções de bons atiradores 

temporários (cabos e soldados) e maus atiradores de carreira (Oficiais e Sargentos) e 

a função de cada militar na sua fração (comandante, atirador, etc), a regra mais 

coerente é que Oficiais e Sargentos apresentam melhor rendimento no tiro do que 

Cabos e Soldados. Portanto a menor chance de dano colateral deve recair sobre os 

primeiros. Ao associarmos esta conclusão parcial com a primeira, que tratava sobre a 

necessidade de emprego dos dois calibres (7,62mm e 5,56mm), temos como 

consequência que quem deve portar o armamento de maior calibre são os Oficiais e 

Sargentos para um caso de necessidade de emprego. 

Analisando do ponto de vista do nível de responsabilidade entre os integrantes 

da tropa e o comprometimento com a manutenção das regras de engajamento e dos 

princípios que norteiam nossa Operações de Garantia da Lei e da Ordem podemos 

recorrer aos gráficos oriundos das respostas do questionário aplicado a militares que 

já participaram de operações no Rio de Janeiro. 

A preparação ao longo das carreiras, o ensino nas escolas de formação e o 

nível hierárquico apontam que esta responsabilidade recai em maior peso sobre os 

Oficiais e Sargentos. O ensino prévio mais elaborado e a autoridade investida a esses 

profissionais cobram uma preocupação maior acerca dos efeitos legais que infligiriam 

uma ação mal elaborada que resultasse em alguma vítima inocente. Daí a confiança 

de 80% dos participantes da pesquisa em deixar um calibre mais potente com Oficiais 

e 62,5% com os Sargentos contra apenas 12,5% com Cabos e 9% com Soldados. 

Conclui-se, portanto, que, frente à necessidade de emprego de tropas em 

Operações em áreas urbanizadas, cresce de importância a avaliação de quesitos 

como aptidão ao tiro, experiência em operações prévias, responsabilidade para com 

a legislação bem como o conhecimento técnico sobre os calibres e as áreas ou 

materiais que possam vir a ser alvejados, a fim de empregar melhor os meios e o 

pessoal. 

No caso de tropas menos acostumadas ou não vocacionadas para o emprego 

urbano, onde a instrução com o armamento é menos recorrente e não se possa fazer 

uso equipamentos como blindados, fuzis de precisão, miras holográficas, termais, 
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entre outros, a combinação de calibres mostra-se uma opção plausível. Atribuindo os 

calibres mais potentes ao pessoal mais responsável, experiente, apto ao tiro e com 

melhor capacidade de decisão, e os calibres mais fracos aos demais, em maioria – 

para efeito de volume de fogo e proteção mais aproximada – pode-se ter o efeito 

necessário no enfrentamento de criminosos sem perder o controle dos danos 

colaterais. 
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