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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso, tem por finalidade expor o  funcionamento 
mecânico de uma arma de fogo. Para que esta pesquisa chegasse ao fim, foram 
percorridas as seguintes etapas: a) No primeiro momento, foi descrito como surgiu a 
submetralhadora, as modificações que ela passou no decorrer dos anos até chegar 
na submetralhadora MT-12A. Ainda no primeiro momento é feito um detalhamento 
das características do armamento como o cano e seu raiamento, ou seja, como eles 
contribuem para o funcionamento do armamento, da modalidade de tiro que é 
efetuado pelo armamento, do seu calibre, capacidade do carregador, aparelho de 
pontaria até chegar nas peça que a compõe mostrando as suas respectivas funções 
para que se possa entender funcionamento do conjunto; b) No segundo momento é 
demonstrado as etapas de fabricação tanto da munição como do armamento: Na 
munição é mostrado as partes que a compõe, como é transformado o latão em um 
estojo ( local onde será armazenado a pólvora), em seguida a fabricação da pólvora 
e a transformação do chumbo em projétil. Depois da fabricação da munição, elas 
são testadas em varias condições de temperaturas. Ainda no segundo momento, é 
descrito o processo de fabricação da submetralhadora MT-12A, desde o processo de 
forjamento até o processo de acabamento; c) Por fim, destaca-se como é realizada a 
lubrificação e manutenção da MT-12A de acordo com o fabricante, ou seja, após o 
uso do armamento o usuário tem a obrigação de se fazer a lubrificação do mesmo e 
para se fazer a lubrificação é necessário fazer a desmontagem de primeiro escalão, 
logo após a desmontagem é feita a limpeza e a lubrificação. É de suma importância 
realizar a manutenção, pois previne que o armamento fique defeituoso e protege as 
partes do metal da corrosão e do desgaste.  
  
Palavras-chave: Funcionamento da submetralhadora; Fabricação da Munição; 
pólvora; Lubrificação. 
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ABSTRACT 

 

This course completion work is intended to expose the mechanical operation of a 
firearm. In order for this research to come to an end, the following steps were taken: 
a) In the first moment, it was described how the sub-machine gun appeared, the 
modifications that it passed over the years until reaching the submachine gun MT-
12A. Still in the first moment a detailing of the characteristics of the armament like the 
pipe and it's raining is made, that is to say, as they contribute to the operation of the 
armament, of the modality of fire that is effected by the armament, of its caliber, 
capacity of the charger, apparatus of aim until arriving at the part that composes it 
showing their respective functions so that one can understand operation of the set; b) 
In the second moment the stages of manufacture of both the ammunition and the 
armament are demonstrated: In the ammunition is shown the parts that compose it, 
how the brass is transformed in a case (where the gunpowder will be stored), then 
the manufacture of the gunpowder and the transformation of lead into a projectile. 
After the ammunition is manufactured, they are tested under various temperature 
conditions. Still in the second moment, the manufacturing process of the MT-12A 
sub-machine gun is described, from the forging process to the finishing process; c) 
Lastly, the lubrication and maintenance of the MT-12A is performed according to the 
manufacturer, ie after the use of the armament the user is obliged to lubricate it and 
to make the lubrication it is necessary to dismantle the first step, immediately after 
dismantling, cleaning and lubrication are carried out. Maintenance is of paramount 
importance because it prevents the armament from being defective and protects the 
metal parts from corrosion and wear. 
 
Key-words: Submachine gun operation; Manufacturing of ammunition; Gunpowder; 
Lubrication.  
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INTRODUÇÃO 

 

Desde séculos antigos a Criatividade humana já era evidenciada empregando 

apenas algumas ferramentas rudimentares feitas com os materiais disponíveis da 

época. Os antigos seres humanos conseguiram criar armas, como a clava, a lança, a 

flecha, o machado etc. essas antigas ferramentas era utilizadas para capturar, matar 

qualquer animal, ou servir como uma ferramenta construtiva, seja para temperar 

uma caça, construir uma habitação ou limpar a terra. Com o passar dos tempos 

houve um processo de muitos séculos de experiências em alquimia e utilização 

prática de determinados compostos químicos deu-se início ao surgimento da pólvora 

através dos chineses por volta do século IX. Esta invenção deveu-se principalmente 

a arte antiga chinesa de fundir minerais em busca de "panacéias divinas".  

Inicialmente, a pólvora era utilizada em fogos de artifício, sinalizadores, rituais 

religiosos e festas. Pouco tempos depois, o mesmo artefato passou a integrar a 

composição de granadas simples e de materiais para catapultas e 

conseqüentemente deu-se início a origem da primeira arma de fogo para mostrar 

superioridade aos seus inimigos, aumentando assim o seu poder de fogo. 

A origem das armas de fogo está relacionada com o surgimento da pólvora. 

Devido ao surgimento da pólvora,  os árabes começou a construir os canhões por 

volta do século XIII. A partir desse momento as armas de fogo começou a evoluir ate 

chegar nas armas atuais. As armas de fogo são equipamentos destinados a 

arremessar projétil empregando a força expansiva dos gases proveniente da 

combustão de um propelente confinado a uma câmara. As armas de fogo variam de 

acordo com o alcance efetivo, poder de fogo e cadência de tiro.  Apesar de todas as 

armas de fogo ser fatais, a gravidade dos estragos que podem provocar, está 

relacionada a cada tipo de arma. Nos tempos atuais a sociedade vem sofrendo 

grande impacto causados pelas armas de fogo devido ao aumento da violência 

causadas pela facilidade de se conseguir armamentos.   

A presente pesquisa se justifica devido a um grande crescimento da violência 

no Brasil que vem causando muitas mortes no decorrer dos anos. Apesar de se 

fabricarem muitas armas de fogo, há poucos estudos e divulgação sobre o 

funcionamento mecânico e características das mesmas, em especial da 

submetralhadora MT -12A, ou seja, é um ramo que tem muito pouco material a ser 

explorado. Apesar de existirem vários tipos de fabricantes em diversos países. As 



 

 

marcas que se destacam são: Coet, Glock, Barett, Taurus e muitas outras. Os 

grandes produtores de armas são os países comunistas e essa produção é feita por 

empresas metalúrgicas estatais.  A submetralhadora MT-12A está atualmente fora 

de linha de fabricação da empresa Taurus, mas continua sendo usada pelas Forças 

Armadas. Apesar das suas dimensões elas são armas bem práticas, devido ao seu 

funcionamento mecânico ser mais simples do que as demais armas de fogo. 

A MT-12A Taurus 9mm é um tipo de armamento leve automático (pois seu 

calibre é inferior a 0,60"), sem nenhum sistema de trancamento mecânico. Ela 

possui varias características e seu ciclo de funcionamento compreende em varias 

etapas. Pensando nisso, quais os pontos fortes e fracos da submetralhadora MT-

12A, sob a ótica do seu funcionamento mecânico? 

O objetivo geral desta pesquisa foi compreender o mecanismo de 

funcionamento, características, fabricação e manutenção da submetralhadora MT-

12A 9 mm  da Taurus. Para isso deu início aos seguintes objetivos específicos que 

serão aprofundados no decorrer dos capítulos. 

• Especificar as partes que a compõe para entender os seus padrões de 

funcionamento; 

• Descrever o seu processo o fabricação, incluindo a munição e;  

• Descrever como é feita a manutenção e lubrificação do armamento, 

para que se possa chegar aos pontos fortes e fracos da MT-12A. 

Para alcançar os objetivos proposto a presente pesquisa, utilizou a 

metodologia de revisão de literatura, onde foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre a MT-12A em livros e artigos, juntamente com uma pesquisa 

exploratória. Esta pesquisa exploratória foi realizada na Marinha do Brasil. A 

combinação de vários autores tornou-se necessário para contemplar o conteúdo de 

todo este trabalho, enriquecendo-o de informações fundamentais para atingir o 

objetivo apresentado. A coleta de dados foi realizada nos livros e artigos indicados 

nas referências e direcionadas para conteúdos necessários para alcançar os 

objetivos traçados nesta pesquisa e pelos procedimentos estipulados para o 

manuseio da MT-12A, bem como as partes que a compõe, como também a sua 

manutenção. Com os dados obtidos foram cumpridos os objetivos específicos que 



 

 

através de criteriosa analise levou a pesquisa a uma conclusão que respondeu 

respectivamente ao problema proposto. 

Este trabalho está organizado em 3 capítulos principais. No primeiro capítulo 

apresenta-se a o funcionamento mecânico da MT-12A, abordando a origem das 

armas de fogo, as partes que a compõe, e suas características. No segundo capítulo 

aborda-se a fabricação da munição e da submetralhadora. No terceiro capítulo 

aborda-se a manutenção e a lubrificação. E por fim apresentam-se as considerações 

finais, onde foram apresentados os pontos fortes e fracos dos equipamentos e quais 

as partes de maior complexidade para sua fabricação.
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1 ESTUDO SOBRE O  FUNCIONAMENTO DA SUBMETRALHADORA  

 

1.1 HISTÓRIA 

 

A submetralhadora, conhecida como metralhadora de mão ou pistola-

metralhadora, é um armamento semi-automático ou automático de tamanho 

reduzido para o uso com as mãos. Ela não necessita de fixação por tripé (só 

armamento com grandes dimensões). Seu calibre é análogo à de uma pistola 9mm. 

A submetralhadora Beretta foi projetada na Itália pelo engenheiro italiano 

Domenico Salza em 1959. A série Beretta passou por várias modificações no projeto 

ao longo dos anos até chegar à Beretta M-12, ela possui uma carcaça cilíndrica 

envolvendo o cano e a culatra. O seu seletor de tiro é situado à esquerda. Esse tipo 

de armamento é um dos poucos modelos que dispõe de dois punhos. No seu projeto 

inicial a M-12 possuía uma coronha de madeira, que em seguida foi substituída por 

uma coronha metálica que é dobrável sobre a carcaça. A figura 1 mostra o 

armamento desmontado indicando as suas partes. 

Esse tipo de armamento foi adotado por países pertencentes à Organização 

do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) como, por exemplo, o Brasil. Segundo Neto, 

(2015), "a Beretta M12 foi exportada para diversos países da Europa, África e Ásia, 

onde equipa Forças Armadas e de Segurança." No Brasil, a MT12 é fabricada sobre 

licença pela empresa Taurus. Conforme diz Neto (2015) "A Taurus MT12 é a pistola-

metralhadora padrão da Força Aérea Brasileira e das Polícias Militares Brasileiras, 

como também da Polícia de Segurança Pública em Portugal. Atualmente caiu em 

desuso pelo fato de estar fora de linha de fabricação da Taurus. 
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         Figura 1 - Partes da Beretta M12 

 
         Fonte: Adaptado de Eger - (2013)  

 

 

No Brasil esse tipo de armamento foi fabricado pela empresa Taurus que teve 

como seu primeiro modelo MT-12, que inicialmente não passava de uma cópia do 

modelo da M-12 da Beretta. Anos depois, a Taurus fez algumas modificações no 

projeto dando origem a MT-12A. Uma dessas mudanças  foi a proteção da janela de 

ejeção. A Figura 2 demonstra a proteção da janela de ejeção feita pela empresa 

Taurus, esta por sua vez abre automaticamente ao primeiro disparo efetuado. A 

função deste dispositivo é evitar a entrada de materiais estranhos durante a ejeção 

do cartucho. Outras mudanças que a Taurus fez segundo Olive (2010, p. 149): 

“Alongamento da tecla de segurança na parte anterior da empunhadura principal, 

sistema de rebatimento da coronha foi modificado, facilitando seu acionamento com 

uma só mão." Atualmente a Taurus não fabrica mais o modelo MT-12A, ou seja, está 

fora de linha, mas ainda continua sendo usada pelas algumas unidades das Forças 

Armadas e polícia militar. 
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 Figura 2 - Proteção da janela de ejeção 

 
 Fonte: Adaptado do youtube - (2010) 

 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS 

 

A MT-12A é uma arma automática que funciona pela ação dos gases sobre o 

ferrolho. Ela pode efetuar dois tipos de modalidades de tiro: o semi-automático que 

são os tiros intermitentes e automáticos que são os tiros de rajada. Apesar das suas 

dimensões ela é uma arma compacta, pois grande parte do cano encontra-se dentro 

do ferrolho. Esta é uma das características positiva, pois dar grande estabilidade no 

tiro automático, ou seja, possui pouco recuo (pressão no ombro) em comparação 

com o FALL. O seu cano possui alma raiada, ou seja, possui 6 raias no sentido da 

esquerda para direita.  Segundo o Decreto nº 3.665, de novembro de 2000 (R-105), 

Cap II, Art. 3º Inciso LXXI, “sulcos feitos na parte interna (alma) dos canos ou tubos 

das armas de fogo, geralmente de forma helicoidal, que têm a finalidade de propiciar 

o movimento de rotação dos projéteis ou granadas, que lhes garante estabilidade na 

trajetória". A figura 3a mostra o raiamento que é situado na parte interna do cano de 

uma arma. Outra parte importante e que faz parte do cano é o calibre. A 

submetralhadora Taurus possui um calibre de 9mm A definição de um calibre 
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segundo Decreto nº 3.665, de novembro de 2000 (R-105), Cap II, Art. 3º Inciso 

XXXV diz que o “Calibre: medida do diâmetro interno do cano de uma arma, medido 

entre os fundos do raiamento; medida do diâmetro externo de um projétil sem cinta; 

dimensão usada para definir ou caracterizar um tipo de munição ou de arma.”  A 

figura 3b demonstra o calibre de uma arma de fogo. 

 

 

  Figura 3 - Raiamento de uma arma de fogo (a), Calibre de uma arma (b) 

 
  Fonte: Instituto Defesa - (2013) 

 

 

A sua alimentação, ou seja, o seu carregamento pode ser dividido em dois 

grupos: Carregadores e Sentido de alimentação. Conforme diz Pereira (2016, p. 

2016): “O carregador da submetralhadora é metálico tipo cofre com capacidade para 

30 a 40 cartuchos e o seu sentido de alimentação é de baixo para cima." O seu 

aparelho de pontaria é dividido em Alça de mira que é situada na parte traseira de 

uma arma e Massa de mira que é situada na parte dianteira de uma arma, isto é, é a 

partir desses dois elementos que se forma a mira. De acordo com Pereira (2016, 

p.37): “a alça de mira possui um formato de um visor, basculante, graduada para 100  

e 200 m com proteção lateral, regulável em direção  e a massa de mira é do tipo 

ponto, com proteção total e regulável em altura." A figura 4 mostra onde estão 

posicionados o carregador e o aparelho de pontaria da MT-12A 
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 Figura 4 - Ilustração do Carregador, da alça e massa de mira 

 
 Fonte:  Adaptado de Tormena - (2011) 
 

 

Um dos pontos positivos da submetralhadora é a flexibilidade da  coronha 

pelo fato de ser rebatida, ou seja, dobrável, para a facilidade de transportá-la. Um 

ponto negativo é o seu peso, pois no primeiro momento pode parecer leve, mas na 

medida em que o usuário permanece com o armamento por certo tempo, o mesmo 

ficará pesado. O Quadro 1 mostra alguns dados numéricos da submetralhadora MT-

12A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://araujobrusque.com.br/author/campeonatodetiro/
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Quadro 1 - Características Numéricas  da submetralhadora  

Dados Numéricos 

Nº Nomenclatura Relação Númerica 

1 Peso sem carregador 3, 250 kg 

2 Peso do carregador com capacidade 
para 30 tiros, vazio 

0, 320 kg 

3 Peso da arma com carregador com 
capacidade para 30 tiros, cheios 

3, 900 kg 

4 Peso da arma com carregador com 
capacidade para 40 tiros, cheios 

4, 000 kg 

5 Comprimento da arma com a coronha 
aberta 

66, 60 cm 

6 Comprimento da arma com a coronha 
rebatida 

41, 8 cm 

7 Velocidade teórica de tiro (automático) 500 á 550 TPM 

8 Alcance de utilização Até 200m 
Fonte: Pereira - (2016) 

 

 

A figura 5 mostra alguns dados numéricos como, por exemplo, o seu 

comprimento. 

 

 

  Figura 5 - Comprimento da submetralhadora Taurus 9mm  

 
  Fonte: Adaptado de Batalhão de Choque -pms -  (2008) 
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1.3 MECANISMOS E SUAS FUNÇÕES 

 
A Submetralhadora MT12A é composta de vários mecanismos que trabalham 

em conjunto para o seu funcionamento mecânico. A Figura 6 mostra onde estão 

posicionados os mecanismo. Esses mecanismos são: 

• Ferrolho 

• Retém do ferrolho 

• Rampa de acesso 

• Gatilho 

• Alavanca de disparo 

• Armadilha 

• Culote do cartucho 

• Extrator 

• Ejetor 

• Dispositivo de segurança do punho 

 

Cada mecanismo tem uma função que será descrita a seguir:  

O ferrolho tem a função de carregar e descarregar a arma. O retém do 

ferrolho tem a função de prender o ferrolho à retaguarda. A rampa de acesso, como 

o próprio nome já diz, ela dar o acesso ao projétil para que este seja introduzido na 

câmera. O gatilho transmite o movimento para a alavanca de disparo, este por sua 

vez desarma a armadilha fazendo com que o percussor percute o culote do 

cartucho. Segundo Pereira (2016, p.38): "após o disparo o extrator extrai o estojo 

vazio da câmara ou um estojo intacto que tenha provocado um incidente de tiro". O 

ejetor tem a função de ejetar para fora o estojo servido. E o dispositivo de segura do 

punho funciona como uma trava de segurança, ou seja, o gatilho só será 

pressionado se o dispositivo de segurança do punho for acionado ao mesmo tempo. 
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       Figura 6 - Mecanismos que compõe a submetralhadora 

 
        Fonte: Pereira - (2016) 

 

 

1.4 FUNCIONAMENTO 

 

Sabendo a função de cada peça, facilita o entendimento do seu 

funcionamento. Na posição inicial a arma está alimentada (com o carregador 

introduzido) e puxando o ferrolho manualmente a retaguarda (engatilhou o 

armamento), o armamento está pronto para o disparo. "Quando a tecla do gatilho é 

acionada, o ferrolho avança (Neste momento há uma liberação de energia 

acumulada na mola devido ao recuo do ferrolho), fazendo o desengatilhamento." 

(PEREIRA, 2016, p. 39). O desengatilhamento é a ação que o dedo exerce sobre o 

gatilho liberando a armadilha, esta por sua vez libera o ferrolho, que sob a ação da 

mola recuperadora, é lançado a frente. Na medida em que o ferrolho continua 

avançando, irá ocorrer o carregamento. O carregamento ocorre quando a parte 

inferior do ferrolho entra em contato com o culote do cartucho apresentando-o e 

empurrando-o para frente. Em seu movimento o projétil encontra a rampa de acesso. 

Este orienta o projétil para a entrada na câmara e o ferrolho continua empurrando o 

culote do cartucho até introduzir completamente na câmara, dando-se então o 
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carregamento. O ferrolho, terminado seu movimento para frente, obriga o extrator 

levantar-se fazendo com que o culote do cartucho ocupe o seu lugar no alojamento. 

Ao mesmo tempo, o percussor percute a cápsula provocando a deflagração. 

Depois que ocorre a deflagração o ferrolho irá fazer o recuo. Este recuo 

acontece por causa da energia proveniente da expansão dos gases, gerados pela 

explosão da carga de projeção "Cerca de 1/3 dos gases é usado para empurrar o 

ferrolho à retaguarda" (CHEMELLO, 2007, p.2). A pressão proveniente dos gases 

empurra o estojo contra seu alojamento no ferrolho obrigando-o a recuar.  O ferrolho 

fazendo o seu movimento para retaguarda encontra-se com o extrator, este por sua 

vez tira o estojo da câmara, prendendo-o com a sua garra. Continuando o seu 

movimento para retaguarda, o extrator continua prendendo o estojo, este faz com 

que o culote venha se chocar com o ejetor. A violência desse choque vence ação da 

garra do extrator e o estojo é projetado através da janela de ejeção para fora da 

arma. Continuando o ferrolho fazendo seu movimento de recuo, o mesmo ultrapassa 

o carregador. O carregador, não estando mais pressionado pelo ferrolho, faz com 

que o transportador do carregador (peça situado dentro do carregador junto com a 

mola) eleva-se pela ação da mola do carregador, fazendo com que o cartucho de 

cima se apresente para que o ferrolho ao avançar o empurre até a câmara dando 

início a um novo ciclo de funcionamento. 
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2 FABRICAÇÃO DA  MUNIÇÃO E DA SUBMETRALHADORA TAURUS 9MM 

 

2.1 FABRICAÇÃO DA MUNIÇÃO 

 

O mecanismo de gatilho baseia-se nos princípios da termodinâmica, onde a 

arma é o equipamento arremessador, a carga de projeção (pólvora) e o projétil que 

constitui o cartucho. As partes que compõe a munição da MT-12A são: espoleta, 

propelente, estojo e projétil.  A Figura 7 apresenta o esquema da composição interna 

de um projétil. O seu processo de fabricação se dar através de três etapas descritas 

abaixo. 

 

 

             Figura 7 - Esquema geral da composição interna de um cartucho.  

 
                  Fonte: Chemello - (2007) 

 

 

2.1.1 ETAPA 1: TRANSFORMAÇÃO DO LATÃO PARA FAZER O ESTOJO. 

 

Nesta primeira etapa o latão (70% de cobre e 30% de zinco) ganhará a forma 

de estojo. A Figura 8 indica o estojo da munição. Segundo a FAB & Indústria de 

Defesa (2014), "As bobinas de latão são cortadas em forma de disco e em seguida é 

embutido o corpo (estojo). Este corpo é recozido e feito um tratamento térmico a 

uma temperatura que varia em torno de 560ºc a 760ºc (normalização)" este 
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processo termina com a colocação da espoleta no estojo que tem uma pequena 

quantidade de explosivo e é sensível a choque mecânico, sendo finalizado com uma 

aplicação de verniz. 

 

 

           Figura 8- Transformação do latão em forma de estojo. 

 
            Fonte: FAB & Indústria de Defesa - Munição de Armamentos - (2014). 

 

 

2.1.2 ETAPA 2: TRANSFORMAÇÃO DA PÓLVORA 

 

A segunda etapa consiste em transformar a nitrocelulose em pólvora. A 

(Figura 9a) mostra a nitrocelulose no estado inicial tem 30% de água onde a mesma 

encontra-se em um estado que não é explosiva. Ela é colocada em uma máquina e 

é adicionada mais água passando assim por vários processos para controlar o seu 

teor de álcool. Após esses processos a nitrocelulose que antes era pó fica em forma 

de flocos. A Figura 9b apresenta a nitrocelulose em forma de flocos. De acordo com 

a FAB & Indústria de Defesa, (2014) a nitrocelulose ao passar pelo processo de 

secagem e tratamento a pólvora recebe grafite para aumentar a fluidez e diminuir as 

energias estáticas (Figura 9c). Logo a pólvora que era na cor branca passa a ser 

escura. Neste estágio a pólvora já está pronta para ser usada. 
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Figura 9 - Nitrocelulose no estado inicial com 30% de água (a), Nitrocelulose        

em forma de flocos (b) e Pólvora com o grafite introduzido (c). 

 
   Fonte: FAB & Indústria de Defesa - Munição de Armamentos - (2014). 

 

 

2.1.3 ETAPA 3: TRANSFORMAÇÃO DO CHUMBO EM PROJÉTIL  

 

Nesta etapa, o chumbo é transformado no núcleo do projétil, a Figura 10 

apresenta o estágio final da transformação do chumbo no núcleo do projétil. Os 

lingotes de chumbo são fundidos e misturados a um elemento endurecedor. Essa 

mistura sai da máquina em formato de fios que são cortados em pequenos pedaços.  

Logo após, a máquina coloca a pólvora dentro do estojo juntamente com o projétil. 

Por volta de 1986 os projéteis eram produzidos com chumbo puro pela CBC. 

Conforme Chemello (2007, p.2): “No ano seguinte a CBC começou a produzir os 

projéteis com uma liga de chumbo composta em grande parte por chumbo e um 

elemento endurecedor chamado antimônio, na porcentagem de 1 a 2,5%.”  
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                Figura 10 - Chumbo já transformado no núcleo do projétil 

 
                Fonte: FAB & Indústria de Defesa - Munição de Armamentos - (2014). 
 

 

Terminando esse processo a munição é passada por um controle de 

qualidade. Para que haja esse controle, é feito vários teste no laboratório de balística 

para verificar a velocidade, pressão e efeitos terminais. A pressão na câmara do 

cartucho é medida pelo equipamento receptor universal para garantir a segurança. 

Este equipamento mede também o tempo de ação da munição desde quando ela é 

percutida até o tempo de saída da bala no cano da arma.  

As munições também são testadas em condições extremas de temperatura. 

De acordo com a FAB & Indústria de Defesa (2014), "a munição é testada em 

temperatura três estágios de temperatura: Ambiente (21ºC); 52ºC que representa 

uma condição extrema e a -54ºC que simula uma condição como, por exemplo, 

numa aeronave a 30 mil pés de altitude". 

No momento em que ocorre o disparo o projétil é lançado pela arma.  A força 

com o que o projétil é lançado dependerá da sua combustão, ou seja, no momento 

que o percussor percute a espoleta ocorre o fenômeno chamado flash point ou ponto 

de ignição. De acordo com Martins (2013, p. 239): “O flash point entra facilmente em 

ignição quando uma fonte exterior de ignição (por exemplo, uma faísca) entra em 

seu contato." Chemello (2007, p. 3), afirma também que “a ponta do percutor 

deforma a espoleta, comprimindo a mistura iniciadora. Esta, ao sofrer o impacto, 

produz chamas de alto poder calorífico que passam por orifícios existentes no fundo 

do alojamento da espoleta e dão início à combustão dos grãos de pólvora.” 
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 Esses gases gerados pela combustão da pólvora em pequeno intervalo de 

tempo elevam a temperatura interna, aumentando o volume e a pressão no interior 

da arma, fazendo com que o projétil seja empurrado violentamente e 1/3 dos gases 

empurra o ferrolho para que este faça o recuo.  

 

2.2 FABRICAÇÃO DA SUBMETRALHADORA MT-12A 

 

A MT-12A possui um comprimento de 66,60 cm com a coronha aberta e 41,8 

cm com a coronha rebatida. A sua confecção é feita pelo processo de forjamento, 

sendo que o seu cano é forjado em aço e seu acabamento exterior é fosfatizado. O 

seu ferrolho que é do tipo telescópio é fabricado pelo processo de forjamento, em 

aço, que compreende cerca de 3/4 do comprimento do cano.  

O processo de forjamento pode ser feito a quente ou a frio, ou seja, 

transforma o material que está na sua forma primitiva, geralmente no formato 

retangular, quadrado ou redondo, para obter formatos de perfis mais complexos. 

O processo de forjamento é alcançado por meio de uma aplicação de força de 

compressão sobre o material a ser trabalhado, normalmente usa-se o forjamento a 

quente. Conforme diz Weiss (2012, p. 23): “O forjamento a quente é mais usado, 

pois, conformando o material acima da temperatura de recristalização o efeito do 

encruamento é evitado." O processo de forjamento a quente consiste em deformar o 

metal aquecido a uma temperatura que intensifica a maleabilidade do material não 

permitindo a sua recristalização, aumento de grão ou surgimento de trincas.  

As forjas são classificadas como matriz fechada e matriz aberta. Essas 

matrizes são peças, usualmente de aços ferramentas, destinados a entrarem em 

contato de com metal durante o forjamento. A maior parte das peças da MT-12A são 

feitas em matrizes fechadas devido a sua complexidade.  

[...] No caso de uma matriz fechada, uma força atua sobre duas ou mais 
partes de uma matriz que possui a forma acabada, de tal modo que o metal 
é deformado dentro da cavidade formada entre essas partes da  matriz. No 
caso de matriz aberta, são empregados duas matrizes com formas 
geométricas simples ( por exemplo, chapas planas, paralelas, semicírculos, 
etc.), normalmente junto a grandes peças de trabalho. (CALLISTER, 2014, 
p.436). 

 

O seu cano é forjado a aço com o acabamento exterior fosfatizado, esse 

acabamento consiste em transformar uma superfície metálica  que pode ser de ferro, 

zinco, aços, ligas de zinco e ligas de alumínio em superfície com uma camada de 
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fosfato metálico. Segundo Vallerius (2009, p. 5):" Para o caso específico da 

fosfatização, trata-se da conversão do metal em um fosfato (sal) insolúvel do íon 

metálico. O fosfato insolúvel deposita-se sobre o metal modificando as suas 

propriedades superficiais."  Para fazer a fosfatização, primeiro faz-se o ataque  a 

superfície metálica pela acidez do banho, em seguida a acidez local sofre uma 

redução, com isso a uma deposição ou formação de fosfato insolúvel em água. 

O processo de fosfatização é feito na peça para aplicações que requer 

Preparação  para o acabamento por pintura, preparação para impregnação com 

óleos protetivos, preparação para ancoramento de lubrificantes para operações de 

deformação a frio, preparação como suporte de lubrificantes para peças que operam 

com atrito, no caso a MT-12A o cano recebe a fosfatização por causa da ultima 

aplicação mencionada à cima.  

As partes menores da MT-12A são feitas pelo processo Metal Injection 

Molding - MIM (injeção de metal). Este processo fornece peças de aço em altas 

séries de menos de 1g até 400g e tem como característica um excelente grau de 

acabamento, precisão dimensional, alta densidade e complexidade de forma. 
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3 MANUTENÇÃO DO ARMAMENTO 

 

3.1 MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO 

 

Após o uso do armamento, o usuário tem a obrigação de fazer limpeza e 

manutenção do armamento, para garantir o seu funcionamento e preservar a vida 

útil, prevenindo assim a corrosão e a remoção de partículas indesejadas proveniente 

da pólvora que possa vir prejudicar o seu funcionamento. A freqüência de 

manutenção deve ser feita quando nova, antes de usá-la pela primeira vez; no 

mínimo uma vez por mês; após cada utilização e sempre que necessário.  

[...] A necessidade de manutenção está ligada à exposição da arma a 
intempéries como – mas não restritas a – chuva, neve, água salina, poeira e 
areia. Qualquer arma deve ser inspecionada e receber manutenção sempre 
que sofrer uma queda ou houver qualquer suspeita de mau funcionamento. 
( TAURUS, 2017, p. 11).  

 

Antes de se fazer a manutenção é necessário realizar a desmontagem de 

primeiro escalão (desmontagem de primeiro escalão significa que não necessita o 

uso de ferramentas para realizá-la). De a acordo com Pereira (2016, p.40): "A 

desmontagem é feita na seguinte seqüência: primeiro o carregador é retirado; em 

seguida retira a tampa da caixa da culatra." Esta tampa da caixa da culatra fica na 

parte traseira da MT-12A. E para tira-la, primeiramente deve-se comprimir o retém 

da tampa da caixa da culatra e girar a 1/4 para a direita, liberando-a, e retirando 

consigo a mola recuperadora; depois é retirado a luva de fixação do cano (Fica na 

parte dianteira do armamento). Para tirá-la, deve pressionar para baixo o seu retém, 

girando-a para tirar o ferrolho do cano. Na Figura 11 mostra onde estão localizadas 

as partes a ser desmontada. 
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 Figura 11 - Demonstração da localização das partes a ser desmontadas 

 
  Fonte: Pereira - (2016) 

 

 

Na manutenção é essencial empregar os óleos, graxas e solventes 

especificadas de acordo com o Cartão de Manutenção planejada do Armamento. 

Para evitar excesso de lubrificante é conveniente que se use pincel ou escovas 

umedecidas, devendo-se evitar o uso de panos que solte fiapos ou mesmo das 

próprias mãos. Em caso da falta de lubrificante ou da graxa especificada, não se 

deve utilizar qualquer outro tipo e sim as recomendadas como substitutas. É de 

suma importância limpar e manter conservada uma arma de fogo, pois o portador 

tem o dever de manter o armamento limpo e conservado para a sua maior 

segurança e eficácia do equipamento. De acordo com Damasceno (2015), "Uma 

arma com uma manutenção inapropriada ou sem manutenção torna-se menos 

confiável. A falta de confiabilidade pode ter conseqüências prejudiciais se a arma 

falhar quando você a utilizar em qualquer circunstância."  

Para se iniciar a limpeza deve-se Remover o máximo das crostas grossas de 

carbono criadas pela fricção da queima de pólvora. Em seguida é limpo qualquer 

óleo velho e pólvora não queimada que possa ter acumulado durante o uso do 

armamento.  Limpe bem o interior do pente, o ejetor, os trilhos e a área ao redor da 

câmara. O solvente é aplicado nos componentes que estejam possivelmente sujos.  

“O solvente é deixado agir por alguns minutos. Em seguida é certificado de que toda 

a pólvora deixada no interior do armamento esteja embebida com solvente." 

(DAMASCENO,  2015). 
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Depois que o solvente fez efeito, com o auxilio de uma escova apropriada 

escove todo o cano para poder retirar todos os resíduos de pólvora proveniente da 

combustão. O movimento de limpeza é feita de cima para baixo. Após o cano 

escovado limpe com o auxilio de um pano que não solte fiapos de preferência uma 

flanela. Em seguida passe o pano embebido em solvente novamente até que o pano 

saia limpo (é necessário que haja sempre a troca de panos). A parte interna do cano 

deve ser seca. De acordo com Damasceno (2015), “A parte do armamento que mais 

se deposita pólvora é a câmara. A limpeza do mesmo é feita com o auxilio de uma 

escova."  

O ferrolho deve ser limpo, para retirar quaisquer partículas estranhas 

deixados pela pólvora. Para a limpeza do ferrolho deve-se utilizar também uma 

escova apropriada. A face da culatra e a área abaixo do dente do extrator devem ser 

cuidadosamente limpas com uma escova para ficar completamente livres de 

partículas e detritos. 

A lubrificação adequada de uma arma é muito importante, pois previne que o 

armamento fique com defeito. É tão essencial, pois protege as partes de metal da 

corrosão e do desgaste. 

Para a correta lubrificação do armamento, deve-se utilizar óleo apropriado 

para armas de fogo com o auxilio de uma escova ou pincel macio. Conforme diz 

Pereira (2016, p. 51): “o procedimento se inicia lubrificando a parte externa do cano, 

incluindo a parte externa da câmara; Lubrifique as guias corrediças do ferrolho e da 

armação. Não esquecendo de  lubrificar o mecanismo do gatilho". A Figura 12 

demonstra as partes que compõe o mecanismo do gatilho. Não se deve utilizar 

lubrificante em excesso, pois pode prejudicar o seu funcionamento.  
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     Figura 12 - Mecanismo do gatilho 

 
     Fonte: Pereira - (2016) 

 

 

A montagem é feita na ordem inversa a desmontagem, ou seja, a primeira 

peça que foi retirada, será a ultima a ser montada. Após a montagem, deve-se 

verificar o perfeito funcionamento do armamento. Essa verificação é feita sem 

colocar o carregador (procedimento de segurança). Segundo Pereira (2016, p. 49): 

"A verificação é realizada puxando o ferrolho a retaguarda e o soltado em seguida, 

com isso a arma está engatilhada. Em seguida deve-se desengatilhar a arma 

pressionando o gatilho dando assim o tiro seco." Depois do processo de montagem 

é colocado o carregador em seguida é feito o travamento do armamento através do 

registro de segurança. Feito todos esses procedimento o armamento está pronto 

para o uso.  

Após a montagem, caso o armamento não volte ao perfeito funcionamento 

deve-se checar os princípios incidentes de tiro. “Um incidente de tiro é quando se 

produz uma interrupção do tiro sem danos material e /ou para pessoal, por motivo 

independente da vontade do atirador." (PEREIRA, 2016, p 51).  Pereira destaca 
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quatro tipos de incidentes que pode vir ocorrer na hora do disparo e suas devidas 

soluções que são: 

Falha na Alimentação: causa desse incidente de tiro é o carregador com 

mossa (quando o carregador não entra totalmente no seu receptor). Para solucionar 

este problema é só substituir o carregador. 

Falha na Apresentação do Cartucho: Existem duas causas para esse 

incidente de tiro:  

A mola que contém no interior do carregador pode estar fraca ou defeituosa 

neste caso o cartucho não fica em condições de ser alcançado pela parte dianteira 

do ferrolho. 

O transportador do carregador amassado ou defeituoso. A Figura 13 

Demonstra o interior do carregador indicando as suas partes. Para solucionar  esses 

problemas ambos devem substituir o carregador. 

 

 

   Figura 10 - Partes do carregador 

 
   Fonte: Pereira - (2016). 

 

 

Falha no carregamento: Neste caso existem duas causas que podem causar 

um incidente de tiro que estão descritas a seguir: 

1. Sujeiras ou corpos estranhos na câmara. para solucionar este 

problema é necessário fazer a limpeza e lubrificação da câmara, 

removendo consigo os corpos estranhos 
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2. Cartucho amassado ou com defeito. Para sanar esse incidente é só 

substituir a munição. 

Nega de tiro: A munição encontra-se defeituosa. Isso acontece quando o 

percutor percute a cápsula, mas este não tem força para produzir a 

deflagração. 

Levando em consideração todos os procedimentos analisados, desde a 

manutenção e lubrificação até a solução dos incidentes que possa vir ocorrer, 

é muito importante elaborar um plano de manutenção planejada assim irá 

diminuir consideravelmente a probabilidade de um armamento apresentar 

uma falha. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou o conhecimento do 

funcionamento mecânico da submetralhadora Taurus 9mm. Apesar de ser um 

assunto que tem pouca divulgação em relação ao seu funcionamento, mas ao 

mesmo tempo tem se repercutido muito na mídia devido ao aumento da violência no 

Brasil. O funcionamento mecânico da submetralhadora é simples em relação a 

outros tipos de armamento, pois ela não possui nenhum sistema de trancamento 

mecânico, ou seja, quando se faz o movimento de puxar o ferrolho até a retaguarda, 

o retém do ferrolho o prende automaticamente. E para liberar esse ferrolho é 

necessário apertar a tecla do gatilho, nesse momento o ferrolho já avança efetuando 

o disparo. Diferentemente da pistola, por exemplo, que pode fazer o ferrolho avançar 

sem precisar acionar a tecla do gatilho, ou seja, o acionamento pode ser feito pelo 

próprio retém do ferrolho e com isso o armamento não avança atirando. Há um 

ponto negativo e positivo ao mesmo tempo. O ponto positivo é a rapidez do tempo 

de resposta que o armamento oferece e o ponto negativo é a questão de segurança, 

pois como ela só tem esse sistema de avanço pelo gatilho, não existe nenhum 

sistema que faça o trancamento no momento do avanço.  Outro ponto positivo do 

armamento em questão é que como a maior parte do cano é situada dentro do 

ferrolho, ela dar ao usuário uma grande estabilidade na hora do tiro, ou seja, possui 

pouco recuo.  

Uma das grandes dificuldades para a realização desta pesquisa foi alcançar o 

segundo objetivo proposto, que no presente caso foi a fabricação, pelo fato de que o 

conteúdo é muito escasso. A fabricação da munição engloba três etapas: a 

transformação do latão em estojo, fabricação da pólvora e a transformação do 

chumbo em projétil. A manutenção é uma das coisas mais importante que deve ser 

realizada, pois ajuda a prevenir o desgaste e corrosão, permitindo assim o seu 

perfeito funcionamento.  

Uma pesquisa que pode ser interessante para dar continuidade a essa 

pesquisa no futuro, é a realização de um estudo para a implementação de um 

sistema de trancamento mecânico mencionado a cima, pois havendo essa inserção 

dará uma maior segurança quando for efetuar o manuseio do armamento. Outro 
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estudo que se pode elaborar para a melhoria do armamento, é torná-lo mais leve. 

Isso dará mais conforto para quem manuseia constantemente o armamento. 

Assim, acredita-se na contribuição desse trabalho como ferramenta para 

alargar as possibilidades de estudo sobre funcionamento mecânico de uma arma de 

fogo, além de servir como subsídio para trabalhos futuros de pesquisa a respeito do 

funcionamento, fabricação e manutenção do armamento que objetivam continuar o 

estudo como indicado. 
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