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RESUMO 

 

 

 

 Neste trabalho serão mostrados alguns dos princípios físicos que são aplicados 

na fabricação de armas de fogo e na formulação de teste para verificar a eficácia destas 

pelos fabricantes. Sera montado um pêndulo balístico através do qual foram calculadas 

as velocidades iniciais de projéteis arremessados por cinco armas diferentes. 

 Entre os diversos conceitos físicos aplicados na indústria bélica, foram 

escolhidos para serem estudados os seguintes: impulso, movimento de um projétil, força 

elástica, conservação de energia mecânica e conservação do momento linear. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In this work were shown some of the physical principles that are applied in the 

manufacture of firearms and the formulation of test to verify the effectiveness of these 

by the manufacturers. Was assembled a ballistic pendulum which were calculated by the 

initial speeds of projectiles hurled by five different weapons.  

Among the various physical concepts applied in the war industry were chosen to be 

studied as follows: impulse, movement of a projectile, elastic force, conservation of 

mechanical energy and conservation of linear moment. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A física está presente em todas as etapas do processo de fabricação das armas de 

fogo e da suas respectivas munições, desde a elaboração do projeto e escolha do 

material que será utilizado na sua confecção até a elaboração de testes para verificar sua 

eficiência. Como poderemos perceber ao longo deste trabalho, na fabricação de armas 

de fogo, sua munição e seus acessórios, são utilizados conceitos de diferentes áreas da 

física como, por exemplo, arremesso de projéteis, força, impulso, energia, momento, 

força de arrasto, etc.  

Devido ao elevado número de marcas e modelos de armas de fogo existente, este 

trabalho ficaria muito extenso se tentássemos mostrar os princípios físicos utilizados em 

cada modelo. Assim, nos limitaremos a um breve estudo dos principais conceitos físicos 

aplicados na elaboração destes artefatos e em suas munições, dando exemplos de tipos e 

modelos de armas nos quais são aplicados cada conceito. Também nos limitaremos a 

fazer uma breve apresentação do processo físico-químico ocorrido no interior destes 

dispositivos durante o disparo e ao material que compõem cada arma. 

O principal objetivo deste trabalho é determinar a velocidade inicial dos 

projéteis lançados por alguns estes dispositivos. Em função da disponibilidade de acesso 

a algumas armas de uso policial, serão feitos experimentos com uma carabina de calibre 

40 S&W e por pistolas de calibres .40 S&W e .380 ACP da marca Taurus. 

 A determinação da velocidade inicial dos projéteis será realizada através de 

medidas feitas com um pêndulo balístico e as leis da conservação da energia mecânica e 

da conservação do momento.  
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1. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

 

Neste tópico serão apresentados os principais conceitos e definições relativos às 

armas de fogo que serão utilizados neste trabalho.  

 

Alça de mira: Parte do sistema de mira situada na parte posterior da arma, que  

contém uma fenda ou orifícios, na qual será enquadrada a massa de 

mira (SILVA, 2002, p.7). 

Arma: Arma é todo e qualquer objeto utilizado para defesa ou ataque  

(SILVA, 2002, p.3). 

Arma branca: A arma branca é todo objeto simples ou singelo que serve a defesa  

ou ao ataque, constituído de ponta(s) ou lâminas, com capacidade 

de perfurar ou também qualquer objeto simples utilizado para  

golpear, perfurar ou cortar (WIKIPÉDIA, Arma branca.  

A enciclopédia livre, 2008). 

Arma de fogo: Armas de fogo são exclusivamente aqueles engenhos mecânicos dotados 

da propriedade de expelir projéteis, nos quais é utilizada, para a projeção 

destes, a força expansiva dos gases resultantes da combustão da  

pólvora (SILVA, 2002, p.4). 

Câmara: Compartimento da arma de fogo no qual ocorre o disparo. 

Espoleta: Pequeno recipiente metálico, às vezes parte integrante do estojo, às  

vezes montado neste, cuja deflagração por choque inflama a pólvora  

contida no cartucho (SILVA, 2002, p.5). 

Linha de visada: É a linha reta imaginária que liga a alça, a massa e o alvo (SILVA,  

2002, p.8). 

Massa de mira: Parte do sistema de miras que se situa na parte anterior da arma,  

geralmente em formato de lâmina (SILVA, 2002, p.7). 

Munição: Munições são corpos carregados com explosivos ou agentes químicos 

que podem ser arremessados por uma arma ou manualmente (SILVA,  

2002, p.5). 

Pederneira Pedra que, ferida com fragmento de aço, produz faísca, pedra-de-fogo 

(LUFT, 2001, p.509). 
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Pólvora: As pólvoras são misturas ou compostos químicos que queimam, gerando 

uma grande quantidade de gases de alta velocidade (SILVA, 2002, p.5). 

Tiro de 

comprometimento: 

Este tiro se constitui em um único disparo realizado por policial 

especialmente treinado para este fim, sob as ordens do comandante do  

teatro de operações. Objetiva a imobilização imediata do causador da  

crise: via de regra, significa sua morte instantânea (PEGORARO, 2008). 

Tiro instintivo: Tiro instintivo é aquele disparado sem a utilização do sistema de  

mira (SILVA, 2002, p.10). É o tiro disparado de forma  

rápida, instintivamente. 

Tiro semi-visado: É o tiro no qual a visada é feita rapidamente (SILVA, 2002, p.9), sem  

muito tempo para realizar o enquadramento perfeito. 

Tiro visado: Tiro visado é aquele no qual o atirador tem tempo para fazer a  

visada (SILVA, 2002, p.9). 
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2. AS PRIMEIRAS ARMAS 

 

2.1 Armas brancas 

 

A arma branca é todo objeto simples que serve para a defesa ou ao ataque, 

constituído de ponta(s) ou lâminas, com capacidade de perfurar ou também outros 

objetos simples utilizados para golpear, perfurar ou cortar (WIKIPÉDIA, Arma branca. 

A enciclopédia livre, 2008). 

Desde a pré-história o homem vive em constante luta pela sobrevivência, seja na 

procura por comida, na disputa por território ou até mesmo na busca pelo poder. Os 

nossos primeiros ancestrais já viviam em grupos e contavam inicialmente apenas com 

as próprias mãos para caçar e se defender. Porém a busca por alimentos e por melhores 

territórios de caça e pesca culminava em conflitos entre os grupos. Estes conflitos e a 

necessidade de alimentos fizeram com que o homem criasse suas primeiras armas de 

madeira e lascas de pedras. 

No intuito de ferir o inimigo ou a presa sem contato físico direto, foram criados 

arcos e flechas, bumerangues, dardos, lanças de madeira e fundas, surgindo assim às 

primeiras armas que arremessavam projéteis. A funda, cuja criação é atribuída aos 

fenícios ou aos habitantes das Ilhas Baleares, foi usada como arma de guerra durante 

séculos (WIKIPÉDIA, Arma. A enciclopédia livre, 2008). 

O uso de instrumentos metálicos pelo homem, tanto para o ataque como para a 

defesa, teve inicio antes de 3000 a.C. com a idade do cobre. Após a descoberta do 

cobre, foi a vez do bronze, que passou a ser o principal material utilizado na confecção 

de armaduras, espadas, punhais e escudos. O uso do ferro só aconteceu por volta 1500 

a.C. Os povos que o utilizavam levavam uma enorme vantagem militar, pois as armas 

de ferro eram mais resistentes, mais flexíveis e mais leves do que as de bronze 

(SCHMIDT, 2003, p.50). 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%ADcios


 14 

2.2 Armas de fogo 

 

Armas de fogo são exclusivamente aqueles engenhos mecânicos capazes de 

expelir projéteis através do uso da força expansiva dos gases resultantes da combustão 

da pólvora (SILVA, 2002, p.4). Como podemos notar, pela definição, a pólvora é 

essencial para o funcionamento de uma arma de fogo.  

A pólvora foi descoberta inicialmente na China no Século IX. Sua descoberta, 

aparentemente, ocorreu por acidente quando alquimistas procuravam pelo elixir da 

longa vida, já que as primeiras referências a ela aparecem como avisos em textos de 

alquimia, no sentido de não se misturar certas substâncias (WIKIPÉDIA, Pólvora. A 

enciclopédia livre, 2008). Embora o homem já dispusesse de armas capazes de 

arremessar projéteis, como o arco e a funda, com o descobrimento da pólvora os 

Chineses vislumbraram a oportunidade de arremessar projeteis com velocidades e 

distâncias até então inimagináveis, surgindo assim os primeiros canhões. 

Por volta do século X a pólvora começou a ser usada com propósitos militares 

na China, na forma de foguetes e bombas explosivas lançadas por catapultas. A primeira 

referência a um canhão remonta a 1126, quando foram utilizados tubos feitos de bambu 

para o lançamento de projéteis. Posteriormente os tubos de bambu foram substituídos 

por tubos de metal, sendo que o mais antigo canhão na China data de 1290. Da China, o 

uso militar da pólvora se espalhou para o Japão e a Europa (WIKIPÉDIA, Pólvora. A 

enciclopédia livre, 2008).  

Os canhões revolucionaram a arte da guerra, pois proporcionavam uma grande 

vantagem às tropas que os possuíam. Porém, devido ao seu peso elevado, tornava-se 

muito trabalhoso transportá-lo, além do que eram necessários vários homens para operá-

lo. Para se dar mais mobilidade a estas armas, os canhões foram diminuindo de tamanho 

até se tornarem armas de uso individual, sendo criadas então as primeiras armas de fogo 

portáteis, como o arcabuz e o mosquete. 

Assim como o canhão, o mosquete e o arcabuz eram armas de antecarga, ou seja, 

eles eram carregados pela frente do cano. Para carregar estas armas, o atirador precisava 

socar a pólvora e depois colocar o projétil pela boca do cano. Após o disparo, esta lenta 

operação de recarga deveria ser repetida. A detonação da carga explosiva no seu interior 

http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elixir_da_longa_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elixir_da_longa_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elixir_da_longa_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alquimia_chinesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catapulta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1126
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bambu
http://pt.wikipedia.org/wiki/1290
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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dava-se pela combustão da pólvora contida numa câmara, através do contato de um 

ferro em brasa com o ouvido (canal que dava aceso a pólvora contida na câmara, pelo 

qual o atirador colocava um ferro em brasa para iniciar a combustão) da arma 

(NAUFRÁGIO, As primeiras armas de fogo, 2003).  

A arma de pederneira (arma que utilizava a pederneira para provocar faísca e 

inflamar a pólvora) foi desenvolvida na França do início do século XVII. O seu sistema 

de ignição provou ser mais confiável do que os feitos de mecha ou de roda. Além disso, 

o seu sistema de disparo era menos complicado, mais seguro, e muito mais barato de 

produzir e manter. O seu princípio de funcionamento era o mesmo que se usava para se 

acender um fogo, através do choque de um pedaço de sílex com um bloco de aço 

(NAUFRÁGIO, As primeiras armas de fogo, 2003). 

Posteriormente surgiram os fuzis de retrocarga, nos quais a munição, 

previamente preparada, era colocada pela parte de trás de cano. As armas retrocarga 

substituíram as de antecarga, pois o fato de sua munição ser previamente preparada em 

estojos que uniam a pólvora, o projétil e a espoleta tornava sua recarga muito mais 

rápida.  

A criação dos cartuchos revolucionou a indústria bélica, pois a partir de então 

foram criados armas de repetição como, por exemplo, revólveres, carabinas e escopetas. 

As armas de fogo continuaram a sua evolução com o passar do tempo. Hoje existem 

armas automáticas como, por exemplo, metralhadoras, submetralhadoras e fuzis, 

capazes de disparar centenas de tiros por minuto. 
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3. A FÍSICA DAS ARMAS DE FOGO 

 

3.1 Impulso e momento linear 

O teorema do impulso é a principal contribuição da Física na construção de armas de 

fogo. Por definição, o impulso J


exercido por uma força )(tF


 é igual à integral desta força 

em relação ao tempo, durante o intervalo de tempo de it  a ft  que a força age no corpo, 

podendo ser descrito matematicamente pela equação 3.1 abaixo:  

f

i

t

t

dttFj )(


 
(3.1) 

Pode-se mostrar facilmente (HALLIDAY, 2006, p.230), que o impulso da força 

resultante atuando num corpo é igual à variação de sua quantidade de movimento ou 

momento if pp


, onde ip


é o momento inicial e fp


é o momento final, isto é: 

if ppj


 (3.2) 

 

3.1.1 Mecanismo de ejeção dos projéteis. 

 

Na fig. 3.1.1 abaixo se pode observa o mecanismo básico da ejeção de balas através 

do cano de uma arma de fogo. 

Culatra

Percutor

Placa de 
obstrução 

Espoleta Projetil

Cano

Raiamento do cano

Cartucho
 

Figura 3.1.1 Reação química ocorrendo na câmara no interior do cartucho de uma arma de fogo 

(Balística Forense: Aspecto técnico e jurídico, 2006, pág. 142). 

 

Ao ser deflagrado pelo percussor, a espoleta inicia a queima da pólvora contida no 

interior do estojo, provocando assim uma reação química, responsável pelo surgimento dos 

gases que iram expandir, realizando uma força )(tF


 sobre o projétil. A força, que começa a 

agir sobre o projétil no momento da explosão da pólvora, continuará acelerando o projétil 
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durante todo o intervalo de tempo t  em que ele permanecer no interior do cano, onde 

0it  se dá no instante do disparo e ft  no instante em que o projétil deixar o cano. A partir 

deste instante o projétil fica livre de qualquer interação com a arma, passando a sofrer ação 

apenas das forças de arrasto e da aceleração da gravidade. 

Antes do disparo o projétil tem um momento 0ip


. Com o impulso provocado pela 

expansão dos gases, ele sai pela boca do cano com um momento final fp


 igual ao impulso 

exercido pelos gases. Quanto maior o comprimento do cano da arma, maior será o tempo que 

o projétil ficará sob a ação da força )(tF


 e maior será o impulso. Assim, usando-se o mesmo 

tipo de munição, a velocidade de um projétil disparado por uma arma dependerá do 

comprimento do cano da arma. Através deste princípio os fabricantes de armas podem 

estimar qual deverá ser o comprimento do cano de um protótipo para que este tenha a 

velocidade de saída e o alcance desejado, de acordo com a munição que ele pretende usar.  

 

3.2 Movimento de projéteis 

 

Um projétil lançado em um plano vertical com uma velocidade inicial ov


, formando 

um ângulo  com a horizontal, sujeito apenas a ação de um campo gravitacional constante, 

descreverá dois movimentos distintos, simultaneamente: um movimento uniformemente 

variado (MUV) na direção vertical ( y ), no qual a aceleração a é a própria aceleração de 

queda livre g , e um movimento uniforme (M.U) na direção horizontal ( x ). Para a 

determinação da trajetória do projétil, é interessante se escrever o vetor velocidade inicial do 

projétil ov


em duas componentes, iv x


0  e jv y


0

, como abaixo: 

ov


= iv x


0  + jv y


0

, (3.3) 

onde: 

cos00 vv x  e senvv y 00  (3.4) 

 

3.2.1 Movimento vertical 

 

Na direção vertical o projétil realiza um MUV, descrito pelas seguintes equações:  

2

00
2

1
gttvyy y  

(equação horária da velocidade) (3.5) 
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gtvv yy 0  (equação horária do espaço) (3.6) 

 

Isolando-se o tempo t na Eq.3.6 e substituindo na Eq.3.5, temos: 

)(2 00
22 yygvv yy  (equação de Torricelli) (3.7) 

 

3.2.2 Movimento horizontal 

 

Na direção horizontal o projétil realizará um movimento uniforme (MU), pois se a 

força de arrasto devido ao ar for desconsiderada, a aceleração nesta direção será nula. 

Portanto xx vv 0 , ou seja, a velocidade na direção x é constante. Para o movimento nesta 

direção, temos a seguinte equação: 

tvxx x00  (equação horária do espaço)     (3.8) 

 

3.2.3 Sistema de mira 

 

Existem diversos sistemas de mira para armas de fogo, sendo cada um mais 

adequado para um determinado tipo de arma, de acordo com o emprego tático desta. Via de 

regra, nas armas longas são utilizados os aparelhos de mirra de maior precisão para 

proporcionar uma mira útil de maior alcance, pois tais protótipos são projetados para serem 

empregados em situações nas quais o tiro será disparado a uma distância maior, com relação 

ao alvo. Armas curtas geralmente são empregadas em tiros instintivos ou semi-visados, a 

uma distância curta com relação ao alvo. Assim, nestas são utilizados aparelhos com menor 

mira útil. 

No tocante a evolução dos sistemas de mira, os avanços da física contribuíram 

decisivamente, sendo aplicados desde conhecimentos de mecânica clássica nos sistemas de 

alça e massa de mira, passando pela óptica, no caso do uso de lunetas, até a física quântica, 

nos aparelhos de mira a laser.  

Os sistemas mais utilizados são: 

Massa e alça fixas: Consiste em uma alça de mira fixa e uma massa de mira fixa. Este 

sistema geralmente é utilizado em armas curtas e de curto alcance, tais como: pistolas e 

revolveres. 

Massa fixa e alça regulável: Consiste em uma alça de mira regulável em altura e uma massa 

de mira fixa sobre a ponta do cano. Divido ao fato que a alça de mira ser regulável, este 
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sistema proporciona uma maior precisão em tiros a pequena ou média distância, sendo 

geralmente aplicado em armas longas, como rifles, fuzis e carabinas.  

Luneta: Consiste em uma combinação de lentes que permitem ao atirador ter uma visão 

maior e mais próxima do alvo. Na maioria das vezes a luneta é um acessório, pois não é parte 

original da arma. Assim ela pode ser adaptada na maioria dos modelos. Entretanto, devido a 

sua altíssima precisão, o seu uso se dá com mais freqüência em armas de logo alcance. A 

luneta é utilizada por atiradores de elite, em rifles e fuzis, geralmente para tiros de 

comprometimento, em situações com reféns. 

Mirra a laser: O laser, a exemplo da luneta, também é um acessório que pode ser adaptado 

na maioria das armas, porém a legislação Brasileira proíbe a sua utilização para este fim. 

Entre os sistemas de mirra mostrados acima, foi escolhido o de massa fixa e alça 

regulável para um estudo mais aprofundado, pois ele envolve princípios de movimentos de 

projéteis. 

 A linha de visada nos sistemas de alça e massa é feita através do alinhamento entre as 

partes superiores da alça e da massa de mira e o centro do alvo. A arma deve ainda ser 

posicionada de modo que o atirador tenha uma visão da massa centrada na alça, dividindo-a 

em duas partes simétricas, como na figura abaixo. 

 

 Figura 3.2.1 Visão do atirador no momento do disparo. 

 

Como se pode notar, a intenção deste tipo de mira é fazer com que o atirador 

mantenha a arma na posição horizontal. Entretanto, se a alça e a massa forem fixas, o atirador 

conseguirá uma boa precisão apenas para pequenas distâncias, pois quanto maior for a 

distância percorrida pelo projétil, maior será o tempo que ele ficará sob a ação da força peso, 

o que acarretará uma diferença significativa entre o ponto central do alvo e o ponto que o 

projétil atingirá. 
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 Considerando-se o campo gravitacional nas proximidades da terra constante e 

desprezando-se a resistência do ar, ao se lançar um projétil em um ângulo  em relação à 

horizontal ele descreverá uma trajetória parabólica. Assim, se o alvo estiver distante o tiro 

acertará sempre abaixo dele. Para corrigir este desvio provocado pela aceleração da 

gravidade foi criado o sistema com alça de mira regulável. A regulagem da alça consiste em 

deixá-la mais alta que a massa de mira, de modo que, ao fazer a visada, alinhando-se a alça e 

a massa e o alvo, o atirador incline a arma, fazendo um ângulo  com relação à linha de 

visada. Esta inclinação corrigirá o desvio e acarretará no acerto do tiro, como mostra a figura 

abaixo. 

 

 

Figura 3.2.2 Relação entre o a linha de visa e a trajetória do projétil. 

 

Através da figura 3.2.2 pode-se deduzir uma equação para a diferença de altura (a) em 

função da distância x  entre a ponta do cano e o alvo, utilizando as equações relacionadas ao 

movimento de um projétil, para uma situação ideal onde g é constante e não existe a 

resistência do ar. 

 Substituindo a Eq.3.4 na Eq.3.5 e na Eq. 3.8, e adotando 00y  e 00x  em um 

referencial positivo para cima e para a direita, com origem no na boca do cano, pode-se 

reescrevê-las como: 

2

1 2

0

gt
tsenvy  

(3.9) 

tvx cos0  (3.10) 

  Isolando-se t na Eq. 3.9 encontra-se o tempo que o projétil leva para chegar ao alvo, 

quando 0y : 

g

v
t

cos2 0  
(3.11) 
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Substituindo na Eq. 3.10, encontra-se: 

g

senv
x

)(cos2
2

0  
(3.12) 

Pelo triângulo formado na figura 3.2.2, temos que 
b

a
sen , 

b

c
cos  e 

22 abc , portanto podemos escrever a Eq. 3.12 como: 

gb

abav
x

2

222

02
 

(3.13) 

Podemos agora isolar a na Eq. 3.13 para obter o valor da diferença de altura a  entre a 

alça e a massa de mira em função da distancia x do alvo e da velocidade inicial v0:  

2

02v

bxg
a  

(3.14) 

Esta equação pode ser utilizada também para alvos cuja posição não seja y = 0, porém 

o ajuste da massa de mira deve ser feito para a distância horizontal do alvo. 

 

 

Figura 3.2.3 Alça de mira de uma carabina puma calibre 38, marca Amadeu Rossi. 

 

A fig. 3.2.3 mostra a alça de mira de uma carabina puma, que utiliza o sistema de 

mira de massa fixa e alça regulável. Para regular a altura da alça de mira desta arma, levanta-

se a alça e move-se o graduador até a posição desejada.  

 

 

 

 

 

 

Graduador                     alça de mira
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3.3 Processo de recarga 

 

Segundo (TIPLER, 2006, p.102), quando uma mola é comprimida ou tracionada de 

uma pequena quantidade x a força que ela exerce é determinada experimentalmente como 

sendo: 

xkFx  (3.15) 

 

onde k  é a constante elástica da mola, que é uma medida de sua rigidez. O sinal negativo 

indica que quando a mola é tracionada ou comprimida, a força restauradora que ela exerce 

estará no sentido oposto de sua deformação. 

A força elástica é de suma importância na evolução da indústria bélica. A utilização 

de molas na modernização do sistema de recarga possibilitou a fabricação de armas semi-

automáticas e automáticas, que possuem uma cadência de tiro muito maior do que as armas 

de repetição usadas até então.  

A fig. 3.3.1 mostra uma pistola semi-automática desmontada. Ao montar o conjunto 

ferrolho-cano, o cano é encaixado dentro do ferrolho e pressionado contra este pela mola 

recuperadora, tomando a forma mostrada na fig. 3.3.2. Após ser completamente montada, a 

pistola é municiada colocando-se o carregador por baixo do cabo. Para carregar este tipo de 

artefato, isto é, para se colocar uma munição na câmara, puxa-se o ferrolho para trás e se 

solta rapidamente. Desta forma, quando o ferrolho é solto, a mola recoloca o ferrolho em sua 

posição inicial, sendo que, durante o retorno, o ferrolho por sua vez coloca a munição dentro 

da câmara. Neste momento a pistola está pronta para o disparo, como mostra a Fig. 3.3.3. 

Quando a pistola é disparada, a força devido à ação dos gases gerados pela queima da 

pólvora contida no interior do cartucho joga o ferrolho para trás. Neste instante o ferrolho 

retira a cápsula deflagrada da câmara, expulsando-a da pistola através da janela de ejeção, 

deixando a arma como mostra a fig.3.3.4. 

Em seguida, a força elástica gerada pela compressão da mola empurra o ferrolho de 

volta para frente, fechando novamente a arma. Ao retornar a posição inicial, o ferrolho 

empurra a primeira munição da parte de cima do carregador, mostrado na fig.3.3.3, para 

dentro da câmara, recarregando a pistola e deixando-a pronta para um novo disparo. 

Nas armas automáticas o sistema de ejeção e recarga é basicamente o mesmo. No 

entanto, nestas armas o tiro é disparado automaticamente enquanto o atirador estiver 

pressionando o gatilho, sendo possível descarregar estas armas apertando o gatilho apenas 
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uma vez, desde que ele seja mantido puxado. Com o intuito de aumentar a cadência de tiro, 

os fabricantes utilizam em armas automáticas molas com as constantes elásticas k  maiores 

do que as utilizadas em armas semi-automáticas. Ao aumentar a constante elástica da mola 

recuperadora, aumenta-se a força elástica, diminuindo assim o tempo gasto para o ferrolho 

recarregar a arma. 

 

 

 

Figura 3.3.1. Pistola semi-automática 

Taurus modelo PT 938 calibre .380 

ACP desmontada. 

Figura 3.3.2. Conjunto ferrolho-cano 

montado. 

  

  

Figura 3.3.3. Pistola Taurus PT 938  

montada. 

Figura 3.3.4. Simulação da pistola Taurus  

PT 938 no momento do disparo. 
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4. EXPERIMENTO 

 

4.1 Pêndulo balístico 

 

Pêndulo balístico é um pêndulo através do qual se pode calcular a velocidade de um 

projétil disparado contra ele, utilizando para isto os princípios da conservação de momento 

linear e da conservação de energia. O pendulo balístico pode ser montado como mostra a 

figura abaixo. 

 

Figura 4.1.1 Pêndulo balístico (HALLIDAY, 2006, p.238). 

 
 

Para o cálculo da velocidade de um projétil que incide sobre ele devem ser feitas 

algumas considerações: 

* A massa do fio deve ser desprezível; 

* O projétil deve entrar horizontalmente no pêndulo e na direção do seu centro de 

massa; 

* O pêndulo deve ser constituído de um material homogêneo e ter uma forma 

simétrica, de modo a facilitar a localização do seu centro de massa. 

* O material que constitui o pêndulo deverá ser escolhido de modo que o projétil o 

penetre e permaneça em seu interior. 

* A aceleração da gravidade deve poder ser considerada constante na região do 

experimento. 

* A força externa resultante atuando no sistema deverá ser nula durante a colisão, 

para que o momento linear total p


do sistema bala-bloco não varie. 

* Após a colisão entre o projétil e o pêndulo apenas a força peso pode realizar 

trabalho sobre o bloco, a fim de que sua energia mecânica total se conserve. 
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 Ao disparar um projétil contra um pêndulo inicialmente parado, ele penetrará no 

pêndulo e permanecerá em seu interior, fazendo-o subir a uma altura h , como pode ser visto 

na fig.4.1.1. Como a colisão é muito breve, pode-se considerar que: (1) Durante a colisão a 

força gravitacional e as forças de tração das cordas sobre o bloco ainda estão equilibradas, de 

forma que o impulso externo resultante sobre o sistema bala-bloco é nulo e o momento linear 

do sistema se conserva. (2) A colisão é unidimensional, no sentido de que a direção do 

movimento da bala e do bloco, imediatamente após a colisão, é a mesma daquela do 

movimento original da bala. 

Levando-se em conta que o bloco está em repouso antes da colisão, pelo principio da 

conservação de momento linear, a velocidade V do sistema bala-bloco após a colisão será 

dado por (HALLIDAY, 2006, p.238): 

v
Mm

m
V , 

(4.1) 

 

onde v é a velocidade da bala imediatamente antes de penetrar no bloco, m é a massa da bala 

e M a massa do bloco. 

Após a colisão, somente a força peso realiza trabalho sobre o bloco, já que as forças 

de tração das cordas sobre o bloco são perpendiculares à trajetória em cada ponto. Assim, a 

energia mecânica do bloco se conserva. 

Vamos tomar o nível inicial do bloco como nosso nível de referência de energia 

potencial gravitacional igual à zero. Então, a conservação da energia mecânica significa que 

a energia cinética do sistema, no início da oscilação, deve ser igual à energia potencial 

gravitacional no ponto mais alto da trajetória. Como a velocidade da bala e do bloco no início 

do movimento é a velocidade V do bloco imediatamente após a colisão da bala, pode-se 

escrever que:  

ghMmVMm )()(
2

1 2
, 

(4.2) 

 

 Substituindo o valor de V da Eq.4.1 e explicitando v , segue que a velocidade da bala 

imediatamente antes de penetrar no bloco será dada por: 

gh
m

Mm
v 2 , 

(4.3) 
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4.2 Materiais utilizados 

 

Para a confecção do pêndulo, montagem e execução dos experimentos foram 

utilizados os seguintes materiais: 

Confecção do pêndulo: 

* Blocos de cerejeira maciça, retangulares, todos com dimensões de 14 x 14 x 21
3cm  

( R $ 20,00); 

* Parafusos de metal com argolas ( R $14,00); 

* Corda de nylon( R $3,00). 

Montagem do experimento: 

* Cavadeira boca de lobo; 

* Martelo; 

 * Mangueira de nível; 

 * Prumo; 

 * Pregos( R $3,00); 

 * Transferidor artesanal, feito em papel A4; 

 * Fita crepe transparente( R $2,00); 

 * 4 caibros de madeira com 150 cm de comprimento( R $12,00); 

 * 2 ripas de madeira com 50 cm de comprimento e 2 com 14 cm de comprimento; 

 * Gravetos de madeira; 

  * Papelão; 

Execução do experimento:  

 * Pistola Taurus, modelo PT938, calibre .380 ACP; 

  * Pistola Taurus, modelo PT138, calibre .380 ACP; 

 * Pistola Taurus, modelo PT640, calibre .40 S&W; 

 * Pistola Taurus, modelo PT100, calibre .40 S&W; 

 * Carabina Taurus, modelo CT40 Famae, calibre .40 S&W; 

 * Câmera fotográfica e filmadora Samsung, modelo S630, com resolução de 6.0 mp ; 

 * Câmera fotográfica e filmadora Gotec, modelo 5790, com resolução de 5.0 mp ; 

* Munições CBC, modelo Gold ponta oca (expo) calibres .380 ACP Auto e .40 S&W 

( R $49,50). 

Ao todo foi gasto a quantia de R $103,50 na aquisição do material necessário para a 

montagem do experimento. 
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4.3 Montagem do experimento 

 

O pêndulo foi preparado colocando uma argola em cada um dos quatro cantos da 

superfície superior de cada bloco. As argolas foram fixadas a 2 cm de cada lado da 

superfície, como mostra a fig.4.3.1. 

 

Figura 4.3.1 Bloco de madeira como massa do pêndulo. 

Com as ripas foi feito um suporte para o pêndulo, em formato de um retângulo com 

lados de 50 cm e 14 cm, no qual foram colocadas quatro argolas formando um retângulo com 

lados de 17 cm e 10 cm, como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 4.3.2 Suporte do pêndulo. 

Foi montada uma base, fincando os caibros no solo, colocando-os na vertical, como 

mostra fig.4.3.3 e no mesmo nível como, mostra a fig.4.3.4.  

1
7

c
m

10 cm
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Figura 4.3.3 Colocando a base na vertical. 

 

  

Figura 4.3.4 Nivelando a base. 

Após a montagem da base, foi pregado o suporte do pêndulo sobre ela. Foi também 

pregada uma folha de papelão em um dos lados da base, para a fixação do transferidor. Do 

lado oposto ao transferidor foi montado um suporte para a filmadora, utilizando os gravetos, 

fita crepe, papelão e pregos. O bloco foi pendurado em quatro fios com 0,29 m de 

comprimento cada um, fixados no suporte. A forma final do experimento pode ser observada 

na fig.4.3.5. 
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Figura 4.3.5 Experimento montado. 

 

4.4 Cálculo da altura h   

 

Como foram usados fios com comprimento de 0,29 m, a altura h que o centro de 

massa de cada bloco subiu pode ser facilmente determinada, considerando-se que o bloco 

descreve uma translação curvilínea, na qual todos seus pontos descrevem trajetórias 

circulares. Assim, sendo  o ângulo descrito pelo bloco quando ele se encontra no ponto 

mais alto de sua trajetória (observado na filmagem), a altura máxima h que o centro de massa 

do corpo sobe será dada por: 

)cos1(10.9,2 1h , (4.4) 

Apesar da imagem não mostrar claramente o valor do ângulo atingido, pode-se 

determiná-lo, pois foram destacados no transferidor ângulos múltiplos de 10 . O ângulo 

encontrado, na verdade, é uma aproximação, pois para encontrar o valor exato a câmera 

deveria ser móvel e acompanhar o movimento do fio, de modo a filmá-lo em um ângulo reto 

com relação ao transferidor. A melhor aproximação para ocorreu no experimento com a 

PT138, o que pode ser notado devido ao alinhamento dos fios. 

Em uma próximo tentativa, pode-se diminuir o erro relacionado à obtenção do ângulo, 

posicionando a câmera de modo que a filmagem fique centralizada no ponto estimado para o 

alcance do fio, modificando a posição da câmera de acordo com cada arma. 

 

4.5 Resultados obtidos 

 Nas tabelas seguintes podem ser observados os resultados obtidos para cada tipo de 

arma, bem como suas especificações principais. 
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Pistola Taurus, PT138 

Marca: Taurus; 

 

Modelo: PT138; 

Calibre: .380 ACP; 

Comprimento do cano: 0,083 m; 

Massa do bloco: 3,700 kg; 

Munição: CBC Ponta oca (expo)  

Gold, calibre .380 ACP Auto; 

Massa do projétil: 5.507 g; 

Ângulo Maximo: 17° 

Altura máxima do CDM: 1,267 cm. Figura 4.4.1 Pistola Taurus, modelo PT138. 

 

Pistola Taurus, PT938 

Marca: Taurus; 

 

Modelo: PT938; 

Calibre: .380 ACP; 

Comprimento do cano: 0,094 m; 

Massa do bloco: 3,550 kg; 

Munição: CBC Ponta oca (expo)  

Gold, calibre .380 ACP Auto; 

Massa do projétil: 5.507 g; 

Ângulo Maximo: 15° 

Altura máxima do CDM: 0,988 cm. Figura 4.4.2 Pistola Taurus, modelo PT938. 

  

Pistola Taurus, PT640 

Marca: Taurus; 

 

Modelo: PT640; 

Calibre: .40 S&W; 

Comprimento do cano: 0,083 m; 

Massa do bloco: 3,650 kg; 

Munição: CBC Ponta oca (expo)  

Gold, calibre .40 S&W; 

Massa do projétil: 10,044 g; 

Ângulo Maximo: 33° 

Altura máxima do CDM: 4,678 cm. Figura 4.4.3 Pistola Taurus, modelo PT640. 

 

 

Pistola Taurus, PT100 
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Marca: Taurus; 

 

Modelo: PT100; 

Calibre: .40 S&W; 

Comprimento do cano: 0,125 m; 

Massa do bloco: 3,700kg; 

Munição: CBC Ponta oca (expo)  

Gold, calibre 40 S&W; 

Massa do projétil: 10.044 g; 

Ângulo Maximo: 36º 

Altura máxima do CDM: 5,538 cm. Figura 4.4.4 Pistola Taurus, modelo PT100. 

 

Carabina Taurus, CT40 Famae 

Marca: Taurus; 

 

Modelo: CT40 Famae; 

Calibre: .40 S&W; 

Comprimento do cano: 0,410 m; 

Massa do bloco: 3,700 kg; 

Munição: CBC Ponta oca (expo)  

Gold, calibre 40 S&W; 

Massa do projétil: 10,044 g; 

Ângulo Maximo: 42º 

Altura máxima do CDM: 7,449 cm. Figura 4.4.5 Carabina Taurus, modelo  

CT40 Famae. 

 

 

Figura 4.4.6 Ângulo produzido pelo  

disparo da PT138. 

Figura 4.4.7 Ângulo produzido pelo  

disparo da PT938. 

  

                                                                   

Figura 4.4.8 Ângulo produzido pelo  

                                                                   

Figura 4.4.9 Ângulo produzido pelo  
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disparo da PT640. disparo da PT100. 

  
Figura 4.4.10 Ângulo produzido pelo  

disparo da CT40 Famae. 

 

 

 

 

Considerando-se que todos os disparos foram efetuados a uma distância inferior a 1,5 

m, a velocidade v  encontrada é praticamente a mesma da saída do cano. Utilizando-se então 

na Eq.4.3 que g = 9,81 m/s
2
, pode-se encontrar os seguintes valores para as velocidades v de 

saída do projétil das armas: 

ARMA CALIBLIBRE COMP. DO CANO (m) VELOCIDADE (m/s) 

PT138 .380 ACP 0,083 335,483 

PT938 .380 ACP 0,094 284,259 

PT640 .40 S&W 0,083 349,107 

PT100 .40 S&W 0,125 385,033 

CT40 .40 S&W 0,410 446,551 

         Tabela 4.5.1 Velocidade inicial para cada arma utilizada. 

 

  Entre os resultados obtidos, pode-se destacar o da PT138 como o mais confiável, pois 

através do alinhamento dos fios, verificado na fig.4.4.2, nota-se que o valor do ângulo no 
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experimento com este aparelho foi o mais aproximado dentre todos os outros. As demais 

armas apresentaram bons resultados, exceto a PT938. Olhando os fios na fig.4.4.4 é possível 

perceber que o movimento não foi o esperado para um pêndulo, o que alterou 

significativamente o resultado. Este erro pode ter ocorrido devido a um desnível do pêndulo 

ou o impacto pode ter afrouxado algum parafuso.  

  A tabela abaixo mostra a velocidade atingida pelos projéteis das munições utilizadas, 

a uma distância de 4,6 metros. 

 

     Tipo Massa do  

Projétil (gr) 

Massa do  

Projétil (g) 

Comprimento do 

cano (m) 

Velocidade do 

 Projétil (m/s) 

   Ponta oca Gold, 

       .380 ACP.  

        85      5,507         0,095        330 

   Ponta oca Gold, 

       .40 S&W. 

       155     10,044        0,102        364 

Tabela 4.5.2 Velocidade inicial fornecida pelo fabricante (CBC, munições). 

  

  Apesar de terem sido medidos em circunstâncias diferentes, os resultados obtidos 

neste trabalho têm semelhança com os valos disponibilizados pela fabrica, pois oscilaram em 

torno destes valores, de acordo com o comprimento do cano de cada arma utilizada.  

 Comparando os valores das velocidades obtidas para armas de mesmo calibre e 

comprimento de canos diferentes, constatou-se que o comprimento do cano altera a 

velocidade de escape do projétil, como já era previsto pelo estudo feito na seção 3.1. Se 

observadas as velocidades referentes às armas de calibre .40 S&W, percebe-se que o 

aumento no comprimento do cano proporcionou um aumento na velocidade inicial, o que não 

ocorreu com as armas de calibre .380ACP, devido ao fato de que o resultado do experimento 

com a PT938 não foi satisfatório. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

Neste trabalho vimos como alguns princípios físicos podem ser utilizados para a 

fabricação de armas de fogo, mostrando a importância da física também no setor das 

indústrias bélicas. Alem disto, foi possível mostrar que se pode empregar princípios físicos, 

como o pêndulo balístico, na viabilização de meios de se medir a eficácia dos artefatos aqui 

estudados, a fim de viabilizar estudos que apontem soluções para possíveis falhas no 

desempenho de cada artefato.  

Alem de apresentar uma maneira de se medir velocidades das balas disparadas por 

armas de fogo, este trabalho mostrou alguns erros cometido durante a sua montagem e 

apontou formas de evitar estes erros. Assim, este trabalho poderá servir de base para outros 

trabalhos que utilizarem o pêndulo balístico.  

Os resultados obtidos neste trabalho, exceto o da P938, foram satisfatórios, pois 

tiveram uma variação em torno dos valores apresentados pelo fabricante das munições, o que 

já era esperado devido a diferença nos comprimentos dos canos das armas.   
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