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APRESENTAÇÃO DO 
REVOLVER CAL. 38 
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FUNCIONAMENTO  
Ação dupla: Arma que, ao acionar o gatilho, o cão executa 
dois movimentos; vai a retaguarda (engatilhar) e depois à 
frente atingindo o percussor. 
 
Ação simples: arma que, ao acionar o gatilho, o cão ou 
martelo executa apenas um movimento, indo à frente 
atingir o percussor. Sendo que, para realizar o primeiro 
disparo, necessita que o atirador arme o cão manualmente 
(engatilhar), ou manobre o ferrolho para alimentar a arma, 
no caso de pistolas. Em armas portáteis é feito por uma 
ação mecânica através de alavanca, bomba, ferrolho ou 
semi-automática. 
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VÍDEO 
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MANEJO DA ARMA 

CARREGAMENTO 
É o ato de colocar os cartuchos no tambor. Vamos estudar as 
operações que visam preparar a arma para o disparo. 

1.  Segurar a arma voltada para baixo, apoiada pelo guarda mato na 
palma da mão esquerda. 

2.  Girar o tambor com os dedos anular, médio e polegar da mão 
esquerda. 

3.  Introduzir um cartucho e cada câmara do tambor com a mão direita. 
Obs: há carregadores específicos  que introduzem de uma só vez 
os seis cartuchos no tambor. 

4.  Deslocar o tambor para dentro da armação com firmeza, porém sem 
bater até que esteja travado. 
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DESCARREGAMENTO 
É o ato de retirar os cartuchos do tambor. 

1.  Segurar a arma voltada para baixo, apoiada pelo guarda mato na 
palma da mão esquerda. 

2.  Abrir o tambor agindo no retém do tambor / dedal serrilhado. 

3.  Agir acionando a vareta do extrator com o cano votado para cima 
de forma que facilite a extração dos estojos do tambor.  
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APRESENTAÇÃO DA 
PISTOLA SEMI-AUTOMÁTICA 
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PISTOLAS	SEMI-AUTOMÁTICAS  

 As	 	 pistolas	 semi-automáticas	 são	 aquelas	 que	 aproveitam	 a	

força	 expansiva	 dos	 gases,	 para	 sua	 alimentação,	 	 extração	 e	

ejeção	(ciclagem),		dependendo	cada	tiro	do	acionamento	da	tecla	

do	gatilho,	por	parte	do	atirador.	
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														PISTOLAS	DE	AÇÃO	SIMPLES		

	
	 	As	primeiras	pistolas	de	concepção	moderna	que	
foram	 criadas,	 como	 a	 Colt	 Governamental	 e	 a	
Browning	Hi-Power,	são	de	ação	simples.	Requerem	que	
o	atirador,	para	efetuar	o	primeiro	disparo,	as	engatilhe	
manualmente,	puxando	o	cão	para	trás.	Após	o	primeiro	
disparo,	 com	 a	 ação	 dos	 gases	 sobre	 o	 ferrolho	 que	 o	
movimentam	 ciclando	 a	 extração	 e	 a	 alimentação	 da	
arma,	o	cão	é	naturalmente	armado	sem	a	necessidade	
de	qualquer	outra	operação	manual.	
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Pistola	IMBEL	MD2	GC	Cal.	380		
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															PISTOLAS	DE	AÇÃO	DUPLA	
	

	 	 Com	 uma	 pistola	 de	 ação	 dupla	 o	 primeiro	
disparo	 pode	 ser	 efetuado	 após	 um	 longo	 puxar	 de	
gatilho,	não	sendo	necessário	o	engatilhamento	manual	
do	cão.	Os	disparos	seguintes	são	efetuados	como	nas	
pistolas	 de	 ação	 simples,	 com	 o	 cão	 sendo	
naturalmente	armado	pelo	movimento	do	ferrolho	após	
o	disparo.		
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															PISTOLAS	DE	DUPLA	AÇÃO	
	

	  	 São	armas	onde	o	tiro	pode	ser	executado	tanto	
em	ação	simples	quanto	em	ação	dupla.	



14	

Pistola	Taurus	PT	58		Cal.	380		
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															PISTOLAS	DE	AÇÃO	HÍBRIDA	
	

	  	 A	operação	de	armar	o	conjunto	de	disparo	
ocorre	em	duas	etapas,	uma	antes	e	outra	depois	do	
disparo.	
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Pistola	G25	Cal.	380		
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CARACTERÍSTICAS 

•  Tipo:	De	porte	
•  Emprego:	Individual	
•  Funcionamento:	Semi-automática	
•  Carregamento:	Retrocarga	
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MANEJO DA ARMA 

Municiar	o	carregador:	Consiste	em	colocar	os	
cartuchos	no	carregador.	
	

Alimentar	 a	 arma:	 Consiste	 em	 colocar	 o	
carregador	municiado	na	arma.	
	

Carregar:	 Trazer	 o	 ferrolho	 totalmente	 à	
retaguarda	e	soltá-lo.	
	

Disparar:	Comprimir	a	tecla	do	gatilho.	
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RETIRANDO O CARREGADOR 
1º	Aponte	o	cano	para	uma	direção	segura;	
2º	Pressione	o	Botão	do	Retém	do	Carregador,	localizado	próximo	
ao	guardamato	e	retire	o	carregador;	

	

Retém	do	Carregador	
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Coloque	os	cartuchos	no	carregador.	Para	isso,	segure	o	mesmo	
com	 uma	 das	 mãos	 e	 com	 a	 outra	 introduza	 os	 cartuchos,	
pressionando-os	para	baixo	e	para	trás;	

MUNICIANDO O CARREGADOR 
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Alimentar	a	arma:	colocar	o	carregador	municiado	na	arma.	

ALIMENTANDO A ARMA 
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– Recoloque	 o	 carregador	 na	 armação	 assegurando-se	 que	 ele	 fique	 preso	 pelo	 seu	
retém.	 Carregadores	mal	 colocados	 podem	 cair	 no	momento	 em	que	 você	 pretenda	
atirar.	
– Segure	a	pistola	firmemente	com	a	mão	(forte)	que	você	usa	para	atirar,	lembrando-
se	de	manter	o	dedo	fora	do	gatilho.	Com	a	outra	mão,	puxe	o	ferrolho	para	trás	até	o	
batente	e	solte-o	bruscamente.	Com	isso,	o	ferrolho	introduz	um	cartucho	na	câmara	
do	cano;	

CARREGANDO	A	ARMA	
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DISPOSITIVO DE 
SEGURANÇA DA PISTOLA 

Trava	de	segurança		

Trava	de	segurança	do	
Gatilho	


