G17 OU G19? UMA ESCOLHA PESSOAL!
Escrito em 18/10/2020 por Humberto Wendling

A pouco tempo eu recebi uma pistola Glock G17 Gen5 e algumas pessoas perguntaram
porque eu fiz essa escolha.
Se não seria melhor a G19 padrão ou com sistema MOS (que é o sistema ótico modular), a
G45 ou a G19X.
Então eu vou compartilhar os meus motivos, lembrando que você precisa realizar a sua
própria avaliação.
Eu prefiro o tiro com foco no alvo, no contexto policial. Eu não estou dizendo que as miras
devem ser descartadas, mas que é a minha preferência.
Nesse caso, o atirador precisa perceber a sua postura corporal em relação à arma sem ter
que olhar para ela.
A ideia é fazer o básico com eficiência, sem depender de qualquer outra coisa, seja uma mira
ou uma lanterna acoplada.
Numa situação de curta distância e tempo restrito, o aparelho ótico talvez não faça
diferença, se você tem habilidade com a arma normal.

Visite www.infoarmas.com.br

Página: 1

Eu sei que o sistema ótico permite o tiro com os dois olhos abertos e o foco no alvo, e é
excelente em baixa luminosidade ou iluminação inconsistente.
A questão é o porte encoberto, aonde é crucial esconder a empunhadura, já que o restante
da arma é mais fácil encobrir.
Então, uma mira reflex aumenta o volume sob a camisa, dificultando o porte encoberto ao
acrescentar aproximadamente uma polegada (2,54 cm) na altura da arma.
O sistema MOS é uma excelente ferramenta, mas exige muito treino, o que ainda não é a
realidade policial.
Daí é importante atirar bem e com simplicidade, antes de transformar a arma.
Como eu tenho as mãos grandes, o uso da G19 exigiu a instalação de um prolongador no
carregador para aumentar a empunhadura.

Glock G19 Gen2 com carregador sem prolongador.
Com isso, o que era uma arma compacta, acabou sendo uma arma de empunhadura
padrão, na parte que precisa passar despercebida.
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Glock G19 Gen2 com carregador com prolongador.
O comprimento menor do ferrolho da G19 faz sentido no porte frontal, quando o você está
sentado, porque o ferrolho incomoda menos. É inegável que o modelo G19 é bastante
adequado para o porte encoberto.
Mas como eu porto na lateral com um coldre externo, esse comprimento não tem tanto
impacto.
Daí você pode dizer: “Com um ferrolho maior e o coldre externo na lateral, a arma vai
aparecer!” E eu respondo que não, se eu usar a camisa no tamanho certo. Claro que isso
também depende da sua compleição física.
Às vezes eu vejo colegas, com armas compactas e porte frontal, usando camisas curtas,
aonde a barra da camisa toca a base do cinto. Ou seja, se o policial levantar o braço, mesmo
num movimento curto, a arma vai aparecer. Então não é só o tamanho da arma, mas como
você se veste.
Na G19X e na G45, você tem a combinação da empunhadura da G17 com o ferrolho mais
curto da G19. Só que o princípio do porte encoberto continua o mesmo: o tamanho da
empunhadura.
Penso que esses modelos híbridos são menos versáteis se comparados à G19. Contudo, não
deixam de ser uma solução para quem tem mãos grandes e ainda prefere um ferrolho mais
curto.
Neles você tem sempre uma empunhadura maior. Na G19, você pode ter carregadores com
e sem prolongadores. Então você vai ter dois modelos numa arma só: um padrão e outro
compacto, dependendo do carregador que usar.
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Excluindo o comprimento do ferrolho e avaliando a altura da arma, tomada da mira até a
base do carregador, as medidas arredondadas são:
1.
2.
3.
4.

G19 padrão: 13 cm
G17, G19X, G45 e G19 com prolongador: 14 cm
G19 MOS: 15 cm
G19 MOS com prolongador: 16 cm

Então, na escolha de um modelo de arma, você precisa avaliar o objetivo, a forma como
porta, o biotipo, o treino, o seu gosto e o preço.
Para mim, a G17 funciona tão bem quanto a G19 com prolongador. E o fato é que nenhuma
escolha é errada se você tem critérios. Por isso, as pessoas escolhem equipamentos
diferentes.

Glock G17 Gen5.
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