CONCEITOS BÁSICOS SOBRE ARMAS DE FOGO:
ESPINGARDAS
Escrito em 27/01/2020 por Jorge H. Ohf

Este artigo trata sobre os conceitos básicos sobre espingardas.

O que são as espingardas?
A espingardas são armas normalmente longas de alma lisa que utilizam cartuchos de
munição contendo bagos múltiplos ou mesmo um único projetil de chumbo. As
Espingardas tem diversos tipos de modo de ação diferentes. Algumas são feitas para
comportar uma única munição em sua câmara e necessita ser recarregada a cevada tiro (a
essa damos o nome de single shot, do inglês tiro único). Outras possuem dois canos e cada
cano recebe uma munição, nesse caso os canos podem ser sobrepostos (configuração
comum no tiro ao prato) ou paralelos (configuração comum em armas antigas para a caça. É
possível se encontrar, principalmente fora do país, espingardas que utilizam a ação por
alavanca, no estilo das lever actions aqui conhecidas também como pumas.
As espingardas mais comum hoje em dia são as por ação de telha (pumps) onde se
manobra a “telha” que é uma peça de madeira de polímero ou de madeira para frente e
para trás para se municiar a arma a cada novo disparo. Também são bem comuns as
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espingardas com ação semi-automática, onde os gazes do disparo anterior entram por um
tubo e movimentando uma peça dentro da arma ejetam a munição anterior e colocam uma
nova na câmara.

Quais os calibres das espingardas?

Mossberg 940 JM Pro, Espingarda semi-automática de competição
Existem diversos calibres de espingarda e uma característica interessante deles é que
quanto menor for o número maior será o calibre. Por exemplo: Uma calibre 10 é mais
calibrosa que uma 12, que por sua vez é mais calibrosa que uma 20 e assim por diante. Esse
número se dá por uma divisão que avança em demasia os conceitos básicos que aqui
queremos colocar.
No brasil existem espingardas em basicamente 4 calibres principais. A 12 Gauge que é a
mais popular. A 20 Gauge que era muito comum antigamente para a caça e defesa
residencial. A 28 Gauge que é a menos comum das quatro, mas de vez em quando dá o ar
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da graça nas terras brasileiras e a que provavelmente hoje é a segunda mais vendida por
causa de um revolver que utiliza essa mesma munição a .410 Gauge que é utilizada nos
Estados Unidos para controle de pragas e para defesa nas armas curtas do tipo revolver, no
Brasil é mais comum ver algumas espingardas da Boito nesse calibre.

Espingardas são confiáveis?
No geral são, existem alguns modelos e fabricantes que deixam a desejar e que por isso
algumas armas tem falhas graves. Mas em sua maioria as espingardas são bem confiáveis e
tirando o modelo semi-automático, elas demandam pouca manutenção. A semi-automática
do tipo a gás tem pequenos dutos que entopem com a sugeria que se acumula da queima
da pólvora, as demais a ação é extremamente manual e por isso dificilmente apresentam
panes.

A manutenção é fácil ou difícil?
No geral fácil, as espingardas normalmente possuem poucas peças e tem mecanismos de
desmonte que facilitam a vida do atirador que precisa fazer a manutenção do seu
equipamento. Como toda regra tem uma exceção aqui também não poderia faltar, as Semiautomáticas de algumas marcas são bem difíceis de se desmontar, mas nem todas.

Quanto custa uma espingarda?
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Armas da Benelli de vários modelos Semi-automáticos para caça. Modelos dessa marca
tendem a ter um custo elevado.
Segundo a tabela da fabricante para a região sul com preço para os CACs, se você estiver em
outra região e/ou estiver comprando pela polícia federal favor consultar o seu lojista de
confiança. O preço da espingarda Pump mais barata hoje é de R$3.113,00 e a mais cara é de
R$4.978,00. As semi automáticas que estão sendo vendidas aqui no brasil pela CBC são
importadas e por isso tem um preço mais elevado, a mais barata custa R$6.629,00 e a mais
cara ainda disponível custa R$8.449,00. Existem opções que fogem desses preços fornecidas
pela Boito, mas como a venda é majoritariamente concentrada através dos lojistas é difícil
precisar os valores.
Outra opção é a importação, nos Estados Unidos espingardas muito boas de fabricantes de
renome partem de U$350,00. Existem espingardas de competição para tiro ao prato por
exemplo que passam dos R$100.000,00. Mas isso é assunto para outro momento.
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Quanto custa a munição de uma espingarda?
A munição barata para treino da calibre 12 Gauge custa em média R$2,09 por munição, a
mais cara da linha atualmente custa R$26,37 por munição. Esses preços são extraídos da
tabela para CACs, se estiver comprando através da Polícia Federal e portanto de um lojista
naturalmente o preço será maior. As munições do calibre 20 Gauge custam de R$2,65 o mais
barato a R$24,56 o mais caro, mesma situação sobre o processo de compra também se
aplicam aqui. A Calibre .28 Gauge não tem tantas opções na tabela de preço e por isso o
preço entre a mais cara e a mais barata não é muito grande, a mais cara esta na tabela por
R$5,42 e a mais barata por R$4,65. As munições de .410 Gauge não estão disponíveis na
tabela fornecida pela CBC e os preços variam muito nos lojistas de região para região então
o melhor é você consultar com o seu lojista de confiança.
As aplicações de cada tipo de armamento serão cobertos em outros artigos, esse artigo se
dedica a esclarecer conceitos básicos que muitas vezes confundem o atirador iniciante.

Visite www.infoarmas.com.br

Página: 5

