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PORTARIA Nº 59 -COTER,  DE 13 DE JULHO DE 2017.
                                      EB: 64322.013602/2017-2364322.018691/2015-32

Aprova o Caderno de Instrução Tecnologia 
Menos Letal (EB70-CI-11.415), 1ª Edição, 
2017 e dá outra providência.

O COMANDANTE DE OPERAÇÕES TERRESTRES, no uso da atribuição 
que lhe confere o inciso III do art. 11 do Regulamento do Comando de Operações 
Terrestres (EB10-R-06.001), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército 
nº 691, de 14 de julho de 2014, e de acordo com o que estabelece os art. 5º, 
12 e 44 das Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do Exército 
(EB10-IG-01.002), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 770, 
de 7 de dezembro de 2011 e alteradas pela Portaria do Comandante do Exército 
nº 1.266, de 11 de dezembro de 2013, resolve:

Art. 1º Aprovar o Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal (EB70-
CI-11.415), 1ª Edição, 2017, que com esta baixa.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação. 

Gen Ex PAULO HUMBERTO CESAR DE OLIVEIRA
Comandante de Operações Terrestres

(Publicado no Boletim do Exército nº 30, de 28 de julho de 2017)
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 FINALIDADE
1.1.1 Este Caderno de Instrução (Cadr Instr) tem por finalidade apresentar ao 
usuário a doutrina básica, as Táticas,Técnicas e Procedimentos que devem ser 
adotados ao manusear e empregar armamentos, granadas e munições menos 
letais em diversos tipos de missão no âmbito do Exército Brasileiro, sejam em 
situação de guerra ou situação de não guerra.

1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.2.1 Armas menos letais, como as suas respectivas munições menos letais, são 
aquelas projetadas e empregadas, especificamente, para minimizar mortes e 
incapacidades permanentes nos seres vivos e danos indesejados à propriedade,  
ao meio ambiente e materiais.
1.2.2 Contudo, o termo menos letal não está relacionado somente ao material 
em si, mas a técnica de como ele é empregado - não se pode descartar a 
possibilidade de alguém ser morto por uma arma tida como menos letal, 
por incidentes relativos ao uso indevido, motivados pelo desconhecimento, 
descontrole ou pela falta de treinamento.
1.2.3 Há uma tendência mundial de aumento do emprego e do desenvolvimento 
tecnológico das armas menos letais, fomentado, em parte, pelo rigor da legislação 
atinente à preservação dos direitos humanos e das restrições ao uso da força 
durante ações de coerção.
1.2.4 Alinhada com esta tendência, verifica-se o grande desenvolvimento dos 
equipamentos de proteção individual, que tem por finalidade não só proteger 
a vida e a integridade física dos militares durante a missão, mas, também, de 
fornecer a proteção necessária para suportar até uma agressão letal sem implicar, 
necessariamente, em uma reação letal na mesma intensidade, dependendo da 
gravidade da situação.

1.3 DEFINIÇÕES BÁSICAS
- No contexto deste Cadr Instr, são considerados os seguintes conceitos.
1.3.1 Legalidade: remete à necessidade de que as ações devem ser praticadas 
de acordo com os mandamentos da lei, não podendo se afastar, sob pena de 
praticar-se ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 
conforme o caso.
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1.3.2  Necessidade: somente serão desencadeadas ações e medidas estrita-
mente necessárias ao cumprimento da missão. 

1.3.3 Proporcionalidade: correspondência entre a ação e a reação do oponente, 
de modo a não haver excesso por parte do integrante da tropa empregada na 
operação Figura (Fig) 1.

Fig 1 -  Pirâmide de proporcionalidade entre a ação e a reação do oponente

1.3.4 Progressividade: o uso da força deverá, sempre que possível, evoluir 
gradualmente, sempre a fim de atingir o nível suficiente para neutralizar a 
ameaça, buscando preservar a integridade física das pessoas, do material e das 
instalações afetadas (Fig 2).

Fig 2 - Diagrama de progressividade referente ao uso da força

1.3.5 Força Mínima: é o menor grau de força necessária para, assegurando o 
cumprimento das ações anteriormente especificadas, desestimular o Agente de 
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Perturbação da Ordem Pública (APOP) a prosseguir nos seus atos, causando-
-lhe o mínimo de danos possível.
1.3.6 Razoabilidade: consiste na compatibilidade entre meios e fins da medida. 
As ações devem ser comedidas e moderadas. Os danos provocados pela tropa 
não podem ser maiores que os do APOP.
1.3.7 Ferimentos Permanentes: são todos os danos irreversíveis causados às 
pessoas, prejudicando sua capacidade laboral.
1.3.8 Eficiência: a eficiência no emprego de técnicas menos letais só será 
atingida se obedecer aos seguintes fatores:
- doutrina;
- treinamento;
- táticas e estratégias; e
- medidas de segurança.
1.3.9 Neste sentido, o emprego das tecnologias menos letais, de forma mal 
feita e em discordância com os preceitos ligados à eficiência, pode gerar duas 
situações perigosas e distintas. 
1.3.10 A primeira situação é quando se atua abaixo da curva da eficácia, onde 
existe a ineficiência da tecnologia. Essa ineficiência pode causar a oportunidade 
do APOP entrar na situação de Reação de Luta ou Fuga tornando-o irracional e 
mais forte que o normal.
1.3.11 A segunda situação, que pode ser gerada pelo emprego incorreto 
das tecnologias menos letais, é do outro extremo, onde acontece a morte ou 
ferimentos permanentes. Estas situações são potencialmente perigosas para a 
imagem da operação e da aceitabilidade pública do emprego da Força Terrestre.
Para melhor entendimento, segue descrição (Fig 3):

Fig 3 - Gráfico de eficiência da tecnologia menos letal
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CAPÍTULO II

AGENTES QUÍMICOS

2.1 CONCEITO
2.1.1 São todas substâncias que, por sua atividade química, produzam, quando 
empregado para fins militares, um efeito tóxico, fumígeno ou incendiário. Este 
efeito tóxico em situações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) restringe-se aos 
agentes inquietantes, que tem por finalidade diminuir a capacidade combativa e 
operativa do oponente.
2.1.2 Este Cadr Instr abordará apenas os aspectos de interesse dos Agentes 
Químicos Inquietantes, em especial dos Lacrimogêneos.

2.2 CLASSIFICAÇÕES
-  A classificação dos agentes químicos encontra-se nas publicações de Defesa 
Química Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN) do Exército Brasileiro (EB).

2.3 MÉTODOS DE DISPERSÃO

2.3.1 Por queima: ocorre a ação de um dispositivo de acionamento do tipo 
queima (espoleta, misto de ignição) e o agente é liberado lentamente, para o 
exterior, na forma gasosa ou de aerossol. É o modo de dispersão de algumas 
granadas e dos tubos fumígenos. É o meio mais utilizado em ações de Operação 
de Controle de Distúrbios. Exemplos: projéteis de longo alcance calibre (Cal) 
38.1 mm, granada de mão lacrimogênea de emissão, etc.
2.3.2 Por explosão: é o caso dos agentes químicos que são lançados, 
acondicionados em artefatos, que ao serem detonados, por ação da carga de 
arrebentamento, têm destruído o invólucro que os acondiciona, sendo liberados 
instantaneamente. Exemplo: granadas explosivas lacrimogêneas.
2.3.3 Por espargimento: o agente é lançado na forma líquida ou sólida, 
micropulverizado, de espargidores instalados em aeronaves ou viaturas, 
espargidores portáteis ou ainda por granadas, cassetete ou tonfa lançadora. 
Exemplo: munições jato direto.
2.3.4 Por volatilização: o recipiente de vidro que contém o agente é quebrado, 
permitindo sua dispersão. Utilizados em ambiente onde não possam ser aciona-
dos outros materiais convencionais, como granadas de emissão de agente lacri-
mogêneo, por aquecimento ou explosivas de efeito moral. Exemplo: ampolas de 
Ortoclorobenzilidenomalononitrila (CS).
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2.4. PRINCIPAIS AGENTES QUÍMICOS INQUIETANTES

2.4.1 Ortoclorobenzilidenomalononitrila: conhecido mundialmente como CS, de-
vido ao seu descobrimento em 1928, pelos químicos Ben Corson e Roger Stou-
ghton, este agente foi desenvolvido para causar a sensação de queimadura a 
todas as áreas do corpo.
Observação: convém ressaltar que o CS é um agente químico extremamen-
te tóxico que pode gerar, como metabólito no corpo humano, o cianeto e 
agentes carcinogênicos. Desta forma, o uso de máscara contra gases deve 
ser sempre considerado pela tropa que emprega o CS.
2.4.1.1 Classificação: 
- quanto ao emprego: tóxico;
- quanto à ação fisiológica: lacrimogêneo;
- quanto à persistência: em sua forma sólida é altamente persistente, mas, sob a 
forma gasosa, é considerada não persistente;
- quanto ao estado físico: é um agente sólido de cor branca;
- quanto aos efeitos fisiológicos: forte sensação de queimadura nos olhos, 
acompanhada de lacrimejamento intenso, sufocação, dificuldade de respiração 
e constrição do peito, fechamento involuntário dos olhos, sensação de ardência 
da pele úmida, corrimento nasal e vertigens ou aturdimento. Concentrações pe-
sadas podem causar náuseas e vômitos. Seus efeitos fisiológicos são bastantes 
peculiares e conhecidos como efeitos lacrimogêneos.
2.4.1.2 Descontaminação dermal:

- voltar-se contra o vento;
- utilizar água corrente em abundância (mínimo 15 minutos);
- aplicar  solução de água (um litro) e bicarbonato de sódio (três colheres de chá);
- aplicar  pomadas anestésicas à base de lidocaína ou prilocaína; e
- procurar auxílio médico.
2.4.1.3  Descontaminação ocular:
- voltar-se contra o vento;
- utilizar água corrente em abundância (mínimo 15 minutos);
- instilar nos olhos solução de ácido bórico; e
- procurar auxílio médico.
2.4.1.4 Descontaminação pulmonar:
- locomover a pessoa contaminada para lugar arejado;
- aplicar  oxigênio a 100 %; e
- procurar auxílio médico.
2.4.1.5 Descontaminação gástrica: não fornecer nenhum tipo de alimento ou 
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bebida para a pessoa contaminada e proceder à lavagem gástrica (auxílio 
médico).
2.4.2 Oleoresina Capsaicina: conhecido como OC, é o componente ativo das 
plantas do gênero Capsicum, conhecidas popularmente como pimentas. É um 
irritante para mamíferos, incluindo humanos, e produz a sensação de ardência 
nos tecidos expostos.
2.4.2.1 Classificação:
- quanto ao emprego: inquietantes;
- quanto à ação fisiológica: lacrimogêneo;
- quanto à persistência: em sua forma sólida é altamente persistente, incapaci-
tando a pessoa por até 40 minutos;
- quanto ao estado físico: é um agente sólido de cor branca; e
- quanto aos efeitos fisiológicos: tosse espasmódica intensa e incontrolável, 
contração involuntária do diafragma, contrações involuntárias das pálpebras, 
mantendo os olhos permanentemente fechados, forte irritação cutânea com 
sensação de queimaduras, inchaço imediato e inflamação das membranas 
mucosas, reação associada de falta de vigor muscular, coordenação e 
equilíbrio. Não apresenta qualquer efeito tóxico ou colateral adverso utilizado 
na concentração indicada, e trata-se de um produto de origem essencialmente 
natural.
2.4.2.2 Descontaminação dermal:
- voltar-se contra o vento;
- aplicar álcool, clorofórmio, éter ou benzeno sobre as partes afetadas;
- aplicação de pomadas anestésicas à base de lidocaína ou prilocaína; e
- procurar auxílio médico.
Observação: a água fria ou gelada causa sensação de alívio, porém não é 
descontaminante.
2.4.2.3 Descontaminação ocular:
- voltar-se contra o vento;
- instilar nos olhos solução de ácido bórico; e
- procurar auxílio médico.
2.4.2.4  Descontaminação pulmonar:
- aplicar oxigênio a 100 %; e
- procurar auxílio médico.
2.4.2.5 Descontaminação gástrica: não fornecer nenhum tipo de alimento ou 
bebida para a pessoa contaminada e proceder à lavagem gástrica (auxílio 
médico).
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2.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS AGENTES QUÍMICOS INQUIE-
TANTES
2.5.1 Gás Lacrimogêneo: por ser um material com características químicas 
agressivas, deve ser utilizado em concentrações adequadas por profissionais 
treinados, em locais ABERTOS e AREJADOS, que permitam a descontaminação 
após ação; exceto, em operações onde haja a necessidade de desalojar 
agressores em ambientes FECHADOS, como por exemplo: residências, galerias, 
celas, penitenciárias, etc.
2.5.1.1 Recomenda-se o uso de máscara contra gases pela tropa ao lançar gás 
lacrimogêneo, tanto em ambientes fechados ou confinados, como em locais 
abertos.
2.5.1.2  As munições lacrimogêneas com carga química a base de CS, de acordo 
com o que indicam Químicos e Toxicologistas, possuem um excelente fator de 
segurança, tornando remota a probabilidade de efeitos extremos, quando em 
uso apropriado.
2.5.2 Aerossol: deve ser utilizado em concentrações específicas por profissio-
nais treinados, em locais abertos e arejados. Para operação, deve-se:
- segurar o espargidor verticalmente na direção da face do agressor ou grupo de 
agressores;
- pressionar o atuador uma a duas vezes em jatos de meio a um segundo;
- respeitar uma distância mínima de utilização recomendada em cada embala-
gem do produto; e
- evitar o disparo contra o vento.
Observação: não expor as embalagens a temperaturas elevadas. Produto 
inflamável.

2.6 MEDIDAS DE SEGURANÇA DOS AGENTES QUÍMICOS
2.6.1 Não usar produtos com validade vencida;
2.6.2 Seguir as prescrições da ficha técnica;
2.6.3 Utilizar com prudência os agentes químicos, não utilizando-os em salas ou 
áreas confinadas;
2.6.4 Deve ser utilizado somente por pessoal habilitado;
2.6.5 Deve-se evitar a utilização do espargidor de gás pimenta diretamente no 
rosto, excetuando-se os casos de extrema necessidade comprovada, respeitando 
a distância mínima de aplicação prevista no manual técnico do equipamento e 
assegurando, dessa forma, a efetividade do armamento pela criação de uma 
“nuvem” de gás envolvendo o rosto.
2.6.6 Em instrução, evitar a utilização de agentes químicos em dias úmidos e 
após treinamento físico;
2.6.7 Evitar empregar contra crianças, gestantes e idosos; e
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2.6.8 Não utilizar arma de choque (arco voltaico) simultaneamente com agentes 
químicos em aerossol, a fim de evitar queimaduras no agressor.

2.7 CONSIDERAÇÕES TÁTICAS SOBRE AGENTES QUÍMICOS
2.7.1 A direção e a velocidade do vento devem ser favoráveis à tropa;
2.7.2 O lançamento direto sobre pessoas deve ser evitado;
2.7.3 O acionamento das munições deve ocorrer no nível do solo;
2.7.4 A existência de escolas e hospitais nas proximidades deve ser considerada;
2.7.5 A existência de rotas de fuga deve ser observada;
2.7.6 A utilização de gás contra idosos, gestantes, crianças e portadores de 
deficiência deve ser proibida quando esses estiverem isolados e, evitada, se 
possível, quando se confundirem com uma turba de agressores; e
2.7.7 É proibida a utilização de gás em dias chuvosos ou úmidos, bem como o 
emprego simultâneo com jato d’água.
2.7.8  Maiores informações deverão ser observadas no Cadr Instr DQBRN 
(EB70-CI-11.409) no corpo de tropa.
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CAPÍTULO III

ARMAMENTO MENOS LETAL

3.1 CONCEITO
- Armas menos letais são armas projetadas e empregadas para incapacitar tem-
porariamente as pessoas,  ao mesmo tempo em que busca evitar mortes e feri-
mentos permanentes, danos indesejáveis às instalações e comprometimento do 
meio-ambiente.

3.2 CLASSIFICAÇÕES
- As armas menos letais servem como plataforma de lançamento para as diversas 
munições desenvolvidas para elas.
3.2.1 Classificação quanto ao Funcionamento: armas brancas, de fogo e 
especiais.
3.2.1.1 Armas Brancas: são todos os materiais que podem causar ferimentos ou 
mortes às pessoas e que não se enquadram inicialmente no conceito de arma, 
porém com seu uso objetivando causar lesões corporais, elas tornam-se armas 
brancas. As armas menos letais mais empregadas nessa categoria são o bastão 
tonfa, cassetete e o bastão retrátil.
3.2.1.2  Armas de Fogo: são todas as movidas por queima de propelentes para 
atirar projéteis. As armas mais utilizadas nesta categoria são a calibre Gáugio 12 
e os lançadores de granadas.
3.2.1.2  Armas Especiais: são as que não estão enquadradas nas categorias 
anteriores. Neste item, é possível citar os lançadores movidos a gás, os 
espargidores de pimenta e as armas de incapacitação neuromuscular temporária.
3.2.2 Classificação quanto ao Alvo:  cuidado especial deve-se ter ao realizar o 
tiro sobre pessoas, no que se refere ao desenvolvimento de tecnologias para 
que não ocorram danos ou mortes que poderão comprometer a missão.
3.2.3 Classificação quanto à Tecnologia: físicas e químicas.
3.2.3.1 Físicas: são as tecnologias que envolvem ações estudadas por qualquer 
modalidade da física moderna. Essa tecnologia é subdividida em tecnologias de:
- impacto:  é a tecnologia que faz uso de projéteis que transmitem energia ciné-
tica para o corpo do objetivo.
- energia dirigida: é a tecnologia que transmite energia sem que ocorra o toque 
do armamento ou projéteis com o corpo do objetivo.
- energia conduzida: é a tecnologia que transmite energia de um armamento 
para o corpo do objetivo por meio de fios, dardos ou pelo toque do armamento 
com a pessoa. Sua aplicação principal não se dá através da transmissão de 
energia cinética.
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- barreiras: é a tecnologia que visa impedir o acesso ou controlar a passagem 
por/para determinados locais.
3.2.3.2 Químicas: são as tecnologias que fazem uso dos conceitos e fenômenos 
estudados na química, sendo esta tecnologia dividida em:
- irritante: são substâncias que pelas suas características causam efeitos irritan-
tes no ser humano. As Convenções de Armas Químicas estabelecem regras e 
possibilidades de emprego por estes tipos de agentes sendo liberados somente 
aqueles tidos como lacrimogêneos.
- fumaças: são substâncias que visam à modificação do ambiente objetivando a 
criação de cobertura para progressão e obscurecer a visão do APOP.
-  marcadores: são tintas e pigmentos que podem ser lançados por marcadores 
sprays ou outros meios. Tem como objetivo treinamento de pessoal ou marcar 
pessoas, para que posteriormente sejam identificadas.
- calmantes: são substâncias que geram relaxamento e pacifismo em humanos, 
conhecidos como sedativos, seu uso tem sido extremamente questionado atra-
vés do mundo.
3.2.4  Classificação quanto ao Lançamento:  as armas menos letais (munições) 
podem ser classificadas, quanto ao lançamento, como manual ou por armamen-
to.

3.3 ARMAS DE FOGO
- As armas de fogo menos letais são aquelas que em seu uso fazem a combus-
tão de propelentes, sendo, no caso da munição menos letal, a pólvora negra. O 
uso desse propelente envolve uma maior demanda de manutenção do arma-
mento, para que não ocorra o acúmulo de pólvora no cano, ocasionando seu 
entupimento e inutilização.  As cargas utilizadas nas armas de fogo menos letais 
são pequenas e não permitem que armas semiautomáticas realizem o ciclo de 
seus sistemas de alimentação, desta forma, as armas que possuem a possibili-
dade de emprego no modo semiautomático devem ser sempre empregadas em 
repetição.
3.3.1 Lançadores de granada (Fig 4): inicialmente criado para lançamento 
de granadas e explosivos, os calibres 37/38 mm, bem como o 40 mm, foram 
adaptados para as Operações de Controle de Distúrbios, como plataforma de 
lançamento. Atualmente, existe uma variedade grande de munições que podem 
ser lançadas dessas plataformas. 
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Fig 4 - Lançador de granada

3.3.2 Espingarda Cal 12 Gáugio: são armas de alma lisa que podem ser empre-
gadas com munições menos letais. Atualmente, estas armas são amplamente 
utilizadas como plataforma de lançamento, principalmente de munições de elas-
tômero. Pela sua simplicidade e facilidade de uso, tem sido amplamente empre-
gada em operações de patrulhamento e nas tropas de choque em controles de 
distúrbios (Fig 5).
3.3.2.1 Existem no mercado os modelos de repetição e os de funcionamento 
semiautomático. Como já mencionado, o modelo semiautomático não funciona 
corretamente com munições menos letais, pois este tipo de munição não produz 
gás suficiente para realizar o ciclo correto do armamento e faz ocorrer incidente 
de funcionamento. Além disso, muitas armas possuem em seus canos um 
estreitamento denominado choke.

Fig 5 - Espingarda Cal 12
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3.3.2.2 CHOKE: as armas Calibre Gáugio 12 podem possuir na estrutura do 
cano o choke. O choke é um estrangulamento do cano do armamento em sua 
extremidade final. Esse estrangulamento tem por finalidade estreitar a boca do 
cano da espingarda para produzir maior velocidade do disparo e, consequente-
mente, agrupar mais os chumbos que irão atingir o alvo. Ele gera muita pressão 
sobre os projéteis e granadas lançados, deixando resto de borracha e podendo, 
até mesmo, entupir o cano do armamento (Fig 6).

Fig 6 - Choke: estrangulamento do cano

3.4 ARMAS A GÁS
- Armas a gás são aquelas que têm seu sistema movimentado pela pressão de 
gás comprimido ou gás carbônico (CO²).  Algumas armas possuem sistema de 
disparo através de embolo e mola que realizam o tiro sempre com a mesma 
energia cinética e outras possuem a ação direta dos gases em que a energia 
cinética varia conforme a pressão da carga dentro do cilindro de gás (Fig 7).

Fig 7 - Armas a gás

Cilíndrico

1/2

25 jardas

30 jardas

35 jardas

40 jardas
Pleno

(jardas)

3/4
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3.5 ARMAS DE ENERGIA DIRIGIDA
- Armas de energia dirigida possuem a capacidade de direcionar energia para 
locais específicos sem que ocorra qualquer tipo de contato ou contaminação do 
APOP a ser atingido. As armas de energia dirigidas utilizam basicamente três 
tipos de tecnologia: luz, micro-ondas e som, (Fig 8 a 10).

Fig 8 - Energia Dirigida - Luz

Fig 9 - Energia Dirigida - Micro-ondas

Como funciona a arma de energia micro-ondas

Foco, feixe de onda invisível

A antena pode
 girar 360º

Seção 
de pele

Penetra à 
pele até 
0,4 mm

 1. Antena fechada contra poeira e que pode suportar 
disparo de projéteis.
 2. O feixe de energia possui uma autonomia de 550 
jardas.
 3. A energia térmica de até 54º C penetra na camada 
superficial da pele.

Terminações
 nervosas

Folículo
capilar
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Fig 10 - Energia Dirigida - Som

3.6 ARMAS DE ENERGIA CONDUZIDA
- Este conjunto de armas funciona com uma corrente elétrica extremamente bai-
xa em uma voltagem bastante alta. Elas possuem dois métodos de uso bastante 
diferentes, o primeiro trabalha com a dor causada pelo choque elétrico de dois 
polos distantes, cerca de seis centímetros. Estas armas são conhecidas como 
armas de choque. O segundo efeito trabalha com pulsos elétricos com frequên-
cia de 16 a 19 pulsos por segundo que enganam a musculatura humana cau-
sando titânia muscular extrema (contração muscular involuntária). Estas foram 
denominadas Armas de Incapacitação Neuromuscular Temporária (AINT).

3.6.1 AINT:  são armas utilizadas para incapacitação dos APOP, alvo da tecno-
logia. Diferentemente de todas as outras tecnologias, esta é incapacitante, ou 
seja, causa reação involuntária no organismo da pessoa fazendo que ela perca 
a possibilidade de controle sobre seus atos (Fig 11).
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Fig 11 - Exemplos de AINT
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CAPÍTULO IV
MUNIÇÕES MENOS LETAIS

4.1 CONCEITO
- Munição projetada e empregada para incapacitar temporariamente as pessoas, 
ao mesmo tempo em que busca evitar mortes e ferimentos permanentes, danos 
desnecessários às instalações e comprometimento do meio ambiente.

4.2 CLASSIFICAÇÕES
4.2.1 Calibre: as munições menos letais podem ser classificadas pelos seus 
calibres, sendo os Gáugio 12, 37/38 mm e 40 mm os mais utilizados em  armas 
de fogo e o calibre 0.68 pol o mais utilizado em armas com propulsão a gás.
4.2.2 Impacto Controlado: é aquele artefato bélico utilizado por um militar que 
poderá controlar os efeitos a serem causados no oponente, considerando a 
distância e o local do corpo a ser alvejado. Podem ser classificadas em dois 
grupos: munições jato direto e munições com projéteis, ambos os grupos 
encontrados nos calibres 12, 37/38 mm, 38.1 mm e 40 mm e nos calibres 0.68 
pol somente são utilizados os projéteis.
4.2.2.1 Jato Direto: são munições que possuem no interior de seu corpo uma 
solução de agente químico lacrimogêneo que deve ser lançada fora da direção 
do rosto das pessoas, preferencialmente acima das pessoas que estejam sendo 
alvo desta tecnologia.
4.2.2.2 Projéteis Rígidos: são todos os projéteis que, após o impacto sobre o 
corpo humano, em sua função normal, não perdem o formato original ou retornam 
a ela sem sofrer alterações. Nesta categoria citam-se os projéteis de elastômero 
(Fig 12).
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Fig 12 - Projéteis Rígidos

4.2.2.3 Projéteis Deformáveis: são todos aqueles que, após seu impacto 
normal contra o corpo humano, perdem sua forma original e não retornam a ela 
normalmente. Esta classe de projéteis podem apenas sofrer a deformação ou 
romper sua estrutura normal para liberar material que esteja em seu interior ou 
ter menor resistência física que o corpo humano. Eles apresentam vantagens 
sobre os demais por serem mais seguros, porém muitas vezes apresentam 
distâncias de uso bastante reduzidas (Fig 13).

Fig 13 - Exemplo de projéteis deformáveis

4.2.2.4 Especificações das Munições de Impacto Controlado
4.2.2.4.1 Jato Direto com Calibre 12 (Fig 14):
- nome comum: “jato direto”;
- carga principal: CS (micro pulverizado);
- carga de projeção: pólvora negra;



4-3

EB70-CI-11.415

- distância mínima de disparo: 3 metros;
- disparo: espingardas de alma lisa, de repetição ou não, cassetete lançador ou 
tonfa lançadora; e
- prazo de validade: 5 anos.

Fig 14 - Exemplo de munição de impacto controlado ‘‘jato direto’’ com Calibre 12

Observação: deve-se evitar utilizar essa munição com as espingardas Cal 
12, pois ela contamina a arma com partículas de CS.
4.2.2.4.2 Jato Direto com Calibres 37/38, 38,1 e 40 mm (Fig 15):
- nome comum: “jato direto”;
- carga principal: CS (micropulverizado);
- carga de projeção: pólvora negra;
- distância mínima de disparo: 3 metros;
- armamento: lançadores no calibre 37/38 mm, 38.1 mm ou 40 mm; e
- prazo de validade: 5 anos.

Tampa

Estojo de  plástico

Carga lacrimogênea

Carga de projeção

Espoleta
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Fig 15 - Exemplo de munição de impacto controlado ‘‘jato direto’’ com Calibres 37/38, 38,1 
e 40 mm

4.2.2.4.3 Munições de Elastômero: borracha butílica prensada encontrada nos 
Calibres. 12, 37/38, 38.1 e 40 mm:
a) Calibre 12 (tarugo) (Fig 16):
- nome comum: “tarugo único”;
- material do projétil: elastômero macio;
- massa do projétil: 12 gramas;
- velocidade do projétil: 110 m/s (média aproximada);
- energia cinética do projétil: 72 joules;
- carga de projeção: pólvora negra;
- distância de segurança: 20 metros;
- região a ser atingida: pernas;
- armamento: espingarda Cal 12; e
- prazo de validade: 5 anos.

Estojo de alumímnio

Tampa

Carga de projeção

Carga lacrimogênea

Espoleta
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Fig 16 - Exemplo de munição de elastômero Calibre 12 (tarugo)

b) Calibre 12 (três esferas) (Fig 17):
- nome comum: “três esferas”;
- material do projétil: elastômero macio;
- massa de cada projétil: 4,5 gramas;
- velocidade de cada projétil: 247 m/s (média aproximada);
- energia cinética de cada projétil: 131 joules;
- carga de projeção: pólvora negra;
- distância de segurança: 20 metros;
- região a ser atingida: pernas;
- armamento: espingarda Cal 12; e
- prazo de validade: 5 anos.

Estojo de plástico

Projetil de borracha

Carga de projeção

Espoleta
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Fig 17 - Exemplo de munição de elastômero Calibre 12 (três esferas)

c) calibre 12 (três tarugos) (Fig 18):
- nome comum: “três tarugos”;
- material do projétil: elastômero macio;
- massa de cada projétil: 4,0 gramas;
- velocidade de cada projétil: 247 m/s (média aproximada);
- energia cinética de cada projétil: 131 joules;
- carga de projeção: pólvora negra;
- distância de segurança: 20 metros;
- região a ser atingida: pernas;
- armamento: espingarda Cal 12; e
- prazo de validade: 5 anos.

Estojo de plástico

Projetis de borracha

Carga de projeção

Espoleta
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Fig 18 - Exemplo de munição de elastômero Calibre 12 (três tarugos)

d) calibre 12 (precision) (Fig 19):
- nome comum: ‘‘precision’’;
- material do projétil: elastômero macio com saia estabilizadora;
- massa de projétil: 8 gramas;
- velocidade do projétil: não mensurada;
- energia cinética do projétil: não mensurada;
- carga de projeção: pólvora negra;
- distância de segurança: 20 metros;
- região a ser atingida: pernas;
- armamento: espingarda Cal 12; e
- prazo de validade: 5 anos.

Estojo de plástico

Projetis de borracha

Carga de projeção

Espoleta
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Fig 19 - Exemplo de munição de elastômero Calibre 12 de precisão

e) Calibre 37/38, 38,1 e 40 mm (três esferas) (Fig 20):
- nome comum: “três esferas”;
- quantidade de projéteis: 3;
- material do projétil: elastômero macio;
- massa de cada projétil: 28 gramas;
- velocidade de cada projétil: não mensurada;
- energia cinética de cada projétil: não mensurada;
- carga de projeção: pólvora negra;
- distância de segurança: 20 metros;
- região a ser atingida: pernas;
- armamento: calibres 37/38 mm, 38.1 mm ou 40 mm; e
- prazo de validade: 5 anos.

Estojo de plástico

Projetil de borracha de precisão

Carga de projeção

Espoleta
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Fig 20 - Exemplo de munição de elastômero Calibre 37/38 mm, 38,1 mm ou 40 mm 
(três esferas)

f) Calibre 37/38 mm, 38,1mm e 40 mm (doze esferas) (Fig 21):
- nome comum: “doze esferas”;
- quantidade de projéteis: 12;
- material do projétil: elastômero macio;
- massa de cada projétil: 4,5 gramas;
- velocidade de cada projétil: não mensurada;
- energia cinética de cada projétil: não mensurada;
- carga de projeção: pólvora negra;
- distância de segurança: 20 metros;
- região a ser atingida: pernas;
- armamento: calibres 37/38 mm, 38.1 mm ou 40 mm; e
- prazo de validade: 5 anos.

Estojo de alumínio

Projetil de borracha

Carga de projeção

Espoleta
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Fig 21 -  Exemplo de munição de elastômero Calibre 37/38 mm, 38,1 mm ou 40 mm 
(doze esferas)

Observação: este Cadr Instr apresenta apenas as munições menos letais 
mais utilizadas no âmbito do Exército Brasileiro. Não esgota todos os tipos 
de munição existentes.

Tampa

Estojo de alumínio

projetis de borracha

Carga de projeção

Espoleta
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CAPÍTULO V

GRANADAS MENOS LETAIS

5.1 CONCEITO
- Granadas são artefatos bélicos de uso restrito, com peso inferior a 1 Kg, que 
visa facilitar o seu transporte e o seu lançamento ou projeção, pelo combatente 
individual. Sua classificação varia de acordo com o local a ser empregada, seu 
método de projeção, seu funcionamento, sua carga e o objetivo para o qual se 
destinam. 

5.2 CLASSIFICAÇÕES
- As granadas menos letais podem ser classificadas em fumígenas, explosivas 
e mistas. As granadas explosivas e mistas podem ser divididas em indoor e 
outdoor.
5.2.1 Granadas Fumígenas: possuem, como seu componente principal, agentes 
químicos que podem causar tanto um efeito ambiental quanto um efeito fisio-
lógico. Não possuem distância de segurança, cabendo ao operador observar 
a direção do vento, tipo de terreno e se o ambiente é aberto (possibilidade das 
pessoas se evadirem do local). Deve-se ter cautela quando utilizadas em locais 
confinados, visto que as partículas podem diminuir a taxa de oxigênio do local 
ocasionando uma asfixia. Podem ser: de cobertura, de sinalização e lacrimogê-
neas.
5.2.1.1  de Cobertura: a fumaça apresenta uma alta densidade devido à queima 
de metais pesados (zinco, níquel, ferro, etc), proporcionando a formação de uma 
parede, teto ou cortina de fumaça, impedindo a visualização da tropa e possi-
bilitando a sua movimentação tática no terreno. A fumaça é composta por uma 
mistura hexacloretana que, inspirada em grande quantidade, pode cristalizar no 
organismo, culminando em doenças a longo prazo.

- nome comum: granada fumígena de cobertura (Fig 22);

- princípio de funcionamento: misto de ignição;
- tempo de emissão: 65 segundos;
- composição do misto fumígeno: HC, óxido de zinco e alumínio;
- composição da coluna de retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- produtos da combustão: CO, NO e cloreto de zinco;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.
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Fig 22 - Exemplo de granada fumígena de cobertura

5.2.1.2 de Sinalização
- A fumaça produzida por esta granada possui uma composição inócua sólida 
(clorato de potássio, lactose e corante), podendo ser inspirada sem consequências 
à saúde. Tem como objetivo a identificação da Tropa no terreno para apoio aéreo 
e eventual resgate de feridos. Os corantes são nas cores: azul, vermelha, verde, 
violeta, cinza, branca, laranja e amarela, com o objetivo de contrastar com o 
terreno, facilitando a localização.
- nome comum: granada fumígena de sinalização (Fig 23);
- princípio de funcionamento: misto de ignição;
- tempo de emissão: de 40 a 60 segundos;
- composição do misto sinalizador: clorato de potássio, lactose e corante;
- composição da coluna retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Coluna de retardo

Misto iniciador

Carga fumígena HC
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Fig 23 - Exemplo de granada fumígena de sinalização

Observação: desde que as granadas fumígenas funcionem da maneira pela 
qual foram projetadas, não haverá risco de explosão. Porém, a utilização 
inadequada, a alteração artesanal do produto ou um eventual defeito do 
fabricante poderá criar a característica explosiva, de natureza defensiva, já 
que seu corpo é constituído de alumínio e a velocidade de transformação 
é desconhecida. Exemplo: a obstrução do orifício de escape de gases po-
derá ocasionar o alívio descontrolado da pressão no interior do corpo da 
granada fumígena, ocasionado uma explosão mecânica.
5.2.1.3  Lacrimogêneas:  o objetivo do agente químico lacrimogêneo será o de 
causar desconforto ao oponente, diminuindo sua capacidade combativa e ope-
rativa por intermédio da irritação ocular, dermal, vias aéreas superiores, além de 
poder comprometer o sistema gástrico e pulmonar quando em longas exposi-
ções. Os agentes lacrimogêneos mais utilizados são o CS (ortoclorobenzilmalo-
nonitrilo) e o OC (oleoresina de capsaicina). Podem ser lançadas manualmente 
ou por artefato próprio.
5.2.1.3.1 Granadas lacrimogêneas de lançamento manual.
a) nome comum: ‘‘média’’ (Fig 24);
- princípio de funcionamento: espoleta ogival de tempo (EOT);
- tempo de emissão: 35 segundos;
- composição do misto lacrimogêneo: CS, pólvora de base simples (BS) e graxa.
- composição da coluna de retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Coluna de retardo

Misto Iniciador

Carga fumígena colorida
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Fig 24 -  Exemplo de granada lacrimogênea de lançamento manual - média

b) nome comum: ‘‘maxi’’ (Fig 25);
- princípio de funcionamento: EOT;
- tempo de emissão: 45 segundos;
- composição do misto lacrimogêneo: CS, pólvora de BS e graxa;
- composição da coluna de retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Corpo de alumínio

Coluna de retardo

Misto Iniciador

Carga lacrimogênea
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Fig 25 - Exemplo de granada lacrimogênea de lançamento manual - maxi

c) nome comum: ‘‘mini’’ (Fig 26);
- princípio de funcionamento: EOT;
- tempo de emissão: 20 segundos.
- composição do misto lacrimogêneo: CS, pólvora de BS e graxa;
- composição da coluna de retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Corpo de alumínio

Coluna de retardo

Misto iniciador

Carga lacrimogênea
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Fig 26 - Exemplo de granada lacrimogênea de lançamento manual - mini

d) nome comum: “granada lacrimogênea de tríplice emissão” (Fig 27);
- princípio de funcionamento: EOT;
- tempo de emissão: 15 segundos (cada pastilha);
- tempo de retardo: 2,5 segundos;
- composição da coluna de retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- composição do misto lacrimogêneo: CS, clorato de potássio e açúcar;
- carga de projeção: pólvora negra;
- quantidade de pastilhas: 3;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Corpo de alumínio

Coluna de retardo

Misto iniciador

Carga lacrimogênea
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Fig 27 - Exemplo de granada lacrimogênea de lançamento manual - tríplice emissão

e) nome comum: “granada lacrimogênea de tríplice emissão” (Fig 28);
- princípio de funcionamento: EOT;
- tempo de emissão: 25 segundos (cada pastilha);
- tempo de retardo: 2,5 segundos;
- composição da coluna de retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- composição do misto lacrimogêneo: CS, clorato de potássio e açúcar;
- carga de Projeção: pólvora negra;
- quantidade de pastilhas: 3;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Coluna de retardo

Carga de depotagem 

Cargas lacrimogêneas

Corpo de alumínio

Tampa de plástico
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Fig 28 -  Exemplo de granada lacrimogênea de lançamento manual - tríplice emissão

5.2.1.3.2 Lançamento por Artefato Próprio:
a) nome comum: “médio alcance” (Fig 29);
- calibre: 38,1 mm;
- alcance: 60 a 90 metros;
- carga de projeção: pólvora negra;
- tempo de emissão: 20 segundos;
- composição do misto lacrimogêneo: CS, pólvora de BS e graxa;
- composição da coluna de retardo: pólvora negra;
- lançamento: por meio de armamento próprio;
- armamento: lançadores no calibre 37/38 mm, 38.1 mm ou 40 mm; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Coluna de retardo

Carga de depotagem 

Cargas lacrimogêneas

Corpo de alumínio

Tampa de plástico
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Fig 29 - Exemplo de granada lacrimogênea de lançamento por artefato próprio - médio 
alcance

b) nome comum: “longo alcance” (Fig 30);
- calibre: 38,1 mm;
- alcance: 90 a 120 metros;
- carga de projeção: pólvora negra;
- tempo de emissão: 20 segundos;
- composição do misto lacrimogêneo: CS, pólvora de BS e graxa;
- composição da coluna de retardo: pólvora negra;
- lançamento: por meio de armamento próprio;
- armamento: lançadores no calibre 37/38 mm, 38.1 mm ou 40 mm; e
- prazo de validade: 5 anos.

Projetil de alumínio

Carga lacrimogênea

Coluna de retardo

Estojo de alumínio

Carga de projeção

Espoleta
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Fig 30 - Exemplo de granada lacrimogênea de lançamento por artefato próprio - longo 
alcance

c) nome comum: “cartucho lacrimogêneo com carga de múltipla emissão” (Fig 
31);
- calibre: 37/38,1 mm;
- alcance: 70 a 90 metros;
- tempo de emissão: 25 segundos (cada pastilha);
- composição do misto lacrimogêneo: CS, clorato de potássio e açúcar;
- carga de projeção: pólvora negra;
- quantidade pastilhas: 5;
- armamento: lançadores no calibre 37/38 mm, 38.1 mm ou 40 mm; e
- prazo de validade: 5 anos.

Projetil de alumínio

Carga lacrimogênea

Coluna de retardo

Estojo de alumínio

Carga de projeção

Espoleta
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Fig 31 - Exemplo de granada lacrimogênea de lançamento por artefato próprio - 
cartucho lacrimogêneo com carga de múltipla emissão

5.2.2 Granadas Explosivas: seu objetivo é o de diminuir a capacidade combativa 
e operativa do oponente por intermédio da deflagração de sua ogiva. Causa 
impacto psicológico, direcionando a multidão para um local seguro, fora da zona 
vermelha de ação, local este denominado de via de fuga. Atualmente, estas 
granadas, dependendo do fabricante, possuem duas colunas de retardo (uma 
no capacete e outra no corpo da granada), proporcionando a ejeção do capacete 
antes de sua deflagração, impedindo a sua projeção como estilhaço. Ademais, 
o seu corpo é de borracha butílica prensada, produzindo estilhaços com baixo 
potencial lesivo (desde que respeitada a distância de segurança preceituada 
pelo fabricante). O artefato é equipado com acionador de percussão tipo EOT, 
alça ou capacete, argola e grampo de segurança. As granadas explosivas são 
divididas em outdoor e indoor.
5.2.2.1 Outdoor: granadas específicas para emprego em ambiente aberto. Pos-
sui, em sua maioria, tempo de retardo para a explosão de 2,5 a 4,5 segundos e 
distância de segurança de 10 metros do local da explosão. Podem ser projeta-
das por lançadores Calibre 12 e manualmente. 

a) nome comum: “projétil detonante com carga de talco” (Fig 32);
- calibre: 12;
- carga de arrebentamento: pólvora branca;
- carga de projeção: pólvora negra;
- carga secundária: talco;

Tampa

Estojo de alumínio

Carga lacrimogênea

Carga de projeção

Espoleta
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- alcance: 100 metros (ângulo de 45º);
- tempo de retardo: 8,0 s (+ - 2,0 s);
- composição da coluna de retardo: pólvora negra;
- armamento: projetor; e
- prazo de validade: 5 anos.

Fig 32 - Exemplo de granada explosiva outdoor - projétil detonante com carga de talco

Observação:  é proibida a utilização da espingarda Calibre 12 para a projeção 
desta munição. Seu corpo, por não possibilitar a expansão dos gases e a 
dilatação do cano, poderá obstruir o armamento e explodi-lo. A demais, 
o lançador (Fig 33) reúne as características suficientes para a projeção 
desta munição, pois, como o disparo é parabólico, não há necessidade 
de um mecanismo para aferir precisão (alça e massa de mira). Não atirar 
diretamente contra pessoas, pois o tiro pode ser letal.

Projetil de plástico

Carga  explosiva

Estojo de plástico

Carga inócua

Coluna de retardo

Carga de projeção

Espoleta
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Fig 33 - Lançador Cal 12 

b) nome comum: “efeito moral” (Fig 34);
- princípio de funcionamento: E.O.T;
- carga de arrebentamento: pólvora branca;
- carga secundária: talco (inerte);
- composição do corpo da granada: policloreto de polivinila (PVC) (rígido ou 
flexível);
- colunas de retardo: 2;
- composição da coluna de 1º retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- composição da coluna de 2º retardo: pólvora negra;
- tempo de retardo: 2,5 s (+ - 0,25 s);
- raio de segurança: 10 metros;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Cano

Disparador

Percussor

Punho
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Fig 34 - Exemplo de granada explosiva outdoor - efeito moral

c) nome comum: “identificadora” (Fig 35);
- princípio de funcionamento: E.O.T;
- carga de arrebentamento: pólvora branca;
- carga identificadora: carboximetilcelulose;
- composição do corpo da granada: PVC (flexível);
- colunas de retardo: 2;
- composição da coluna de 1º retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- composição da coluna de 2º retardo: pólvora negra;
- tempo de retardo: 2,5 s(+ - 0,25 s);
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Carga de depotagem
Coluna de retardo

Carga explosiva

Carga inócua

Corpo em borracha
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Fig 35 - Exemplo de granada explosiva outdoor - identificadora

d) nome comum: “luz e som” (Fig 36);
- princípio de funcionamento: E.O.T;
- carga de arrebentamento: pólvora branca;
- carga secundária: misto ofuscante: Al, Mg, nitrato de bário e nitrato de estrôn-
cio;
- composição do corpo da granada: PVC (rígido ou flexível);
- colunas de retardo: 2;
- composição da coluna de 1º retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- composição da coluna de 2º retardo: pólvora negra;
- tempo de retardo: 2,5 s (+ - 0,25 s);
- raio de segurança: 10 metros;
- número de decibéis: 167; 
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Carga de depotagem

Coluna de retardo

Carga explosiva

Carga de gel identificador

Corpo em borracha
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Fig 36 - Exemplo de granada explosiva outdoor - luz e som

5.2.2.2 Indoor: granadas específicas para emprego em ambiente fechado ou 
confinado. Possui tempo de retardo para a explosão de 1,5 segundos e distância 
de segurança de 5 metros do local da explosão.

a) nome comum: “efeito moral’’ (Fig 37);
- princípio de funcionamento: E.O.T;
- carga de arrebentamento: pólvora branca;
- carga secundária: talco (inerte);
- composição do corpo da granada: PVC (flexível);
- colunas de retardo: 2;
- composição da coluna de 1º retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- composição da coluna de 2º retardo: pólvora negra;
- tempo de retardo: 1,5 s;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Carga de depotagem

Coluna de retardo

Carga explosiva

Carga de flash explosiva

Corpo em borracha



5-17

EB70-CI-11.415

Fig 37 - Exemplo de granada explosiva indoor ‘‘efeito moral’’

b) nome comum: “identificadora” (Fig 38);
- princípio de funcionamento: E.O.T;
- carga de arrebentamento: pólvora branca;
- carga identificadora: carboximetilcelulose;
- composição do corpo da granada: PVC (flexível);
- colunas de retardo: 2;
- composição da coluna de 1º retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- composição da coluna de 2º retardo: pólvora negra;
- tempo de retardo: 1,5 s;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Carga de depotagem

Coluna de retardo

Carga explosiva

Carga inócua
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Fig 38 - Exemplo de granada explosiva indoor ‘‘identificadora’’

c) nome comum: “luz e som” (Fig 39);
- princípio de funcionamento: E.O.T;
- carga de arrebentamento: pólvora branca;
- carga secundária: misto ofuscante: Al, Mg, nitrato de bário e nitrato de estrôncio;
- composição do corpo da granada: PVC (flexível);
- colunas de retardo: 2;
- composição da coluna de 1º retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- composição da coluna de 2º retardo: pólvora negra;
- tempo de retardo: 1,5 s;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Carga de depotagem

Coluna de retardo

Carga explosiva

Carga inócua
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Fig 39 -  Exemplo de granada explosiva indoor ‘‘luz e som’’

5.2.3 Granadas Mistas: quando uma granada, após a sua deflagração, vier a 
formar uma nuvem fumígena lacrimogênea, esta granada será considerada mista. 
Cabe salientar que qualquer outro tipo de nuvem que não seja lacrimogênea 
caracterizará a granada como explosiva. Estas granadas também podem ser 
classificadas em outdoor e indoor e seu método de lançamento pode ser por 
artefato próprio ou manualmente.

5.2.3.1 Outdoor
a) nome comum: “projétil detonante com carga lacrimogênea” (Fig 40);
- carga de arrebentamento: pólvora branca;
- carga de projeção: pólvora negra;
- carga secundária: CS (micropulverizado);
- alcance: 100 metros (ângulo de 45º);
- tempo de retardo: 8,0 s (+ - 2,0 s);
- composição da coluna de retardo: pólvora negra;
- armamento: projetor; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Carga de depotagem

Coluna de retardo

Carga explosiva

Carga inócua

Corpo em borracha
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Fig 40 - Exemplo de granada mista outdoor - projétil detonante com carga lacrimogênea

Observação: é proibida a utilização da espingarda Calibre 12 para a projeção 
desta munição. Seu corpo, por não possibilitar a expansão dos gases e a 
dilatação do cano, poderá obstruir o armamento e explodi-lo. Ademais, o 
lançador (Fig 33) reúne as características suficientes para a projeção desta 
munição, pois, como o disparo é parabólico, não há necessidade de um 
mecanismo para aferir precisão (alça e massa de mira). Não se deve atirar 
diretamente contra pessoas, pois o tiro pode ser letal.

b) nome comum: “mista lacrimogênea” (Fig 41);
- princípio de funcionamento: E.O.T;
- carga de arrebentamento: pólvora branca;
- carga secundária: CS (micropulverizado) e talco;
- composição do corpo da granada: PVC (rígido ou flexível);
- colunas de retardo: 2;
- composição da coluna de 1º retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- composição da coluna de 2º retardo: pólvora negra;
- tempo de retardo: 2,5 s (+ - 0,25 s);
- raio de segurança: 10 metros; 
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Projetil de plástico

Carga explosiva

Estojo de plástico

Carga lacrimogênea

Coluna de retardo

Carga de projeção
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Fig 41 - Exemplo de granada mista outdoor - lacrimogênea

c) nome comum: “mista pimenta” (Fig 42);
- princípio de funcionamento: E.O.T;
- carga de arrebentamento: pólvora branca;
- carga secundária: OC (micropulverizado);
- composição do corpo da granada: PVC (rígido ou flexível);
- colunas de retardo: 2;
- composição da coluna de 1º retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- composição da coluna de 2º retardo: pólvora negra;
- tempo de retardo: 2,5 s (+ - 0,25 s);
- raio de segurança: 10 metros;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Carga de depotagem
Coluna de retardo

Carga explosiva

Carga lacrimogênea
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Fig 42 - Exemplo de granada mista outdoor - pimenta

5.2.3.2 Indoor

a) nome comum: “mista - indoor lacrimogênea” (Fig 43);
- princípio de funcionamento: E.O.T;
- carga de arrebentamento: pólvora branca;
- carga secundária: CS (micropulverizado) e talco;
- composição do corpo da granada: PVC (flexível);
- colunas de retardo: 2;
- composição da coluna de 1º retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- composição da coluna de 2º retardo: pólvora negra;
- tempo de retardo: 1,5 s;
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Argola e grampo de segurança

Acionador tipo EOT

Carga de depotagem

Coluna de retardo

Carga explosiva

Carga lacrimogênea

Corpo em borracha
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Fig 43 - Exemplo de granada mista indoor - lacrimogênea

b) nome comum: “mista - indoor pimenta” (Fig 44);
- princípio de funcionamento: E.O.T;
- carga de arrebentamento: pólvora branca;
- carga secundária: OC (micropulverizado);
- composição do corpo da granada: PVC (flexível);
- colunas de retardo: 2;
- composição da coluna de 1º retardo: zarcão, silício e nitrocelulose;
- composição da coluna de 2º retardo: pólvora negra;
- tempo de retardo: 1,5 s; 
- lançamento: manual; e
- prazo de validade: 5 anos.

Fig 44 - Exemplo de granada mista indoor - pimenta
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Observação: este Cadr Instr apresenta apenas as granadas menos letais 
mais utilizadas no âmbito do Exército Brasileiro. Não esgota todos os tipos 
de granadas existentes.

5.3 MECANISMOS DE ACIONAMENTO DAS GRANADAS MANUAIS
- Existem, no geral, dois grupos de acionamento das granadas: acionamento 
por capacete e acionamento por cordão de tração. Cabe salientar que algumas 
granadas possuem pequenas alterações, exploradas no estudo individualizado.
5.3.1 Acionamento por capacete: constitui, atualmente, o mecanismo de aciona-
mento mais utilizado nas granadas manuais. Conforme a sequência de funciona-
mento, observa-se que após a retirada do pino e do grampo de segurança, será 
liberado o percutor que atingirá a referida espoleta. A deflagração da espoleta 
provocará a queima de uma tampa de borracha localizada na parte anterior do 
capacete, possibilitando a entrada de oxigênio pelo orifício de respiro, comple-
tando o triângulo do fogo e permitindo a ignição da coluna de 1º retardo (com-
posto de queima lenta). Cabe salientar que a velocidade de queima desta coluna 
corresponde a 80% do tempo total de retardo da granada, garantindo a segu-
rança do operador. Ao final da coluna retro citada, a chama sairá pelo orifício de 
centelha e iniciará o funcionamento no interior do corpo da granada, sofrendo 
variações conforme o modelo. 
5.3.2 Acionamento por cordão de tração: tal sistema está gradualmente sendo 
colocado em desuso por apresentar uma grande quantidade de falhas, ocasio-
nadas pelo mau tracionamento do cordão e a não iniciação da espoleta. Obser-
vando o funcionamento, conclui-se que todos os mecanismos para iniciar as 
granadas com o aparato em questão estão localizados dentro de um sistema de 
acionamento, rosqueado no corpo da granada. Após puxar o cordão de tração, 
um sistema de molas liberará o percutor, atingindo a espoleta. A deflagração rea-
lizará a ignição de uma coluna de retardo (composto de queima lenta) que garan-
tirá a maior parte do tempo de retardo destas granadas. Ao final, será queimado 
um reforçador de centelha (composto de queima lenta), que reforçará a potência 
da chama, saindo pelo orifício de centelha. O restante do funcionamento sofrerá 
variações conforme o funcionamento da granada.

5.4 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NO TRANSPORTE E MANUSEIO 
DE GRANADAS
5.4.1 Segurança no Transporte.
5.4.1.1 Todas as granadas, quando recebidas, devem permanecer envolvidas no 
invólucro plástico do fabricante. Tal medida, impede eventuais funcionamentos 
inesperados durante o transporte deste material bélico. Em caso de retirada do 
invólucro e a sua não utilização, deve-se manter as seguintes orientações:
5.4.1.2 Granadas manuais com funcionamento do tipo Proteção do Sistema de 
Tração Manual (PSTM): obrigatoriamente, estas granadas deverão permanecer 
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com a tampa de PSTM. Só retirá-la quando ocorrer o acionamento/lançamento.
5.4.1.3 Granadas manuais com funcionamento do tipo EOT: o militar deverá 
colocar um pino sobressalente no orifício de segurança, localizado no capacete, 
no sentido contrário ao original, realizando o travamento por cima da haste de 
segurança. Em caso de liberação involuntária do pino original, o operador terá 
condições de recolocá-lo sem expor sua segurança. O pino sobressalente só 
deverá ser retirado momentos antes da utilização. Se houver possibilidade, as 
granadas deverão ser armazenadas em caixas específicas com compartimentos 
individuais, evitando que eventuais acidentes desloquem as mesmas no interior 
deste recipiente, causando um funcionamento involuntário. Cabe salientar que, 
se existir disponibilidade, deverá haver três caixas de granadas (uma para as 
de funcionamento do tipo EOT, outra para as de PSTM e uma terceira para as 
granadas projetadas por artefato próprio).
5.4.2 Segurança no Manuseio.
5.4.2.1 Granadas manuais de funcionamento do tipo PSTM: o tracionamento 
do cordão deverá ser eficiente, pois aplicar excesso de força poderá romper 
o cordão antes de acionar a espoleta. O tracionamento do cordão com pouca 
força pode não ser suficiente para gerar o choque necessário ao acionamento da 
espoleta. O lançamento deverá ser imediato, pois, se a granada possuir algum 
tipo de adulteração ou defeito de fábrica (falta de orifício de escape de gases, 
por exemplo), a granada poderá explodir e produzir um efeito de estilhaçamento 
semelhante ao de uma granada defensiva. Caso a granada não funcione, deverá 
aguardar ao menos três minutos e realizar uma observação sem manuseio. 
Se a granada não apresentar alteração visível em seu corpo, ela poderá ser 
manipulada livremente. Porém, se o corpo apresentar um inchaço, juntamente 
com excesso de temperatura, formação gasosa exterior e corpo em movimento, 
deverá ser aberto um perímetro de segurança (aproximadamente 25 metros), 
pois esta granada poderá explodir ou ser lançada em elevada velocidade.
5.4.2.2 Granadas manuais de funcionamento do tipo EOT: o pino e o grampo 
de segurança somente poderão ser retirados quando for dada a ordem de 
lançamento da granada em questão. Caso o pino seja retirado e ocorra a contra-
ordem, impedindo o lançamento, o operador deverá procurar um local seguro 
para fazê-lo, não colocando o pino original em hipótese alguma, pois o percutor 
poderá ser liberado involuntariamente, causando um incidente. Em caso de 
operação em local fechado, onde não haja espaço pra o lançamento, deverá ser 
realizado o procedimento de emergência, qual seja:
- colocar um clipe de alumínio mais espesso no orifício de segurança, procedi-
mento este executado por outro militar, pois o lançador deverá continuar segu-
rando a granada;
- o militar de apoio deverá enrolar uma fita crepe entorno da alça de segurança, 
sendo esta liberada lentamente pelo lançador; e
- a granada será transportada em separado até um local seguro, onde o lançador 
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realizará o procedimento ao contrário e lançará a granada.
5.4.2.3 Granadas projetadas por artefato próprio: o lançador deverá manter o 
cano do artefato próprio em plenas condições de uso, manutenido e desobstruído, 
evitando que as granadas projetadas emperrem no cano do armamento. O 
lançador deverá conferir o orifício de escape de gases das granadas fumígenas 
lacrimogêneas lançadas por artefato próprio, evitando que as mesmas venham 
a apresentar uma explosão mecânica. O lançador deverá observar o local que 
será projetada a granada, evitado locais onde ocorra a penetração de seu corpo 
(terrenos pantanosos, por exemplo), pois ela, nestas condições, também poderá 
explodir.

5.5 DIAGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS MENOS LETAIS (Fig 45)

Fig 45 - Diagrama de Utilização de Técnicas Menos Letais
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