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RESUMO 

 

 

DE PAULA, Moyses da Silva. A eficiência da utilização de elastômero nas operações de 

controle de distúrbios: Resende: AMAN, 2016. Monografia. 

 

 O seguinte trabalho tem por finalidade estudar a eficiência da utilização de elastômero 

nas operações de controle de distúrbio, apontando a eficiência dessa arma no emprego e na 

dissuasão nessas operações. Nossa pesquisa objetiva, ainda, identificar a dotação do pelotão de 

choque, identificar as munições de elastômero utilizadas pelo Exército Brasileiro, fatores 

condicionantes ao emprego e regras de engajamento para verificar a eficácia da munição de 

elastômero em comparação com os outros armamentos também utilizados no âmbito do 

Exército Brasileiro. 

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

**********  

 

Palavras-chave: Armamentos não letais. Operações de garantia da lei e da ordemm. 

Adestramento. Elastômero. Operação de controle de distúrbio. 



 

 

ABSTRACT 

 

DE PAULA, Moyses da Silva. The efficiency of the use of elastomer in riot control 

operations. Resende: AMAN, 2016. Monograph. 

 

T****************************he next job was to study the use of non-lethal 

weapons in urban operations, pointing out the use of such weapons as preciput factor for the 

reduction of unwanted damage arising from the use of lethal grams. Our objective research also 

check the benefits from the non-lethal technology to the Brazilian Army in the assurance of law 

and order operations, since such agreements have become increasingly frequent in modern 

times. As data acquisition source, we use questionnaires conducted with instructors and 

monitors Instruction Center Assurance Operations Law and Order (GLO CIOp). As for the data 

analysis, we elaborate graphics footwear in the responses in order to provide solid information 

to support our literature. As a result of analysis, we conclude, then, that the non-lethal weapons 

currently used by the Brazilian Army fulfill their purpose because they reduce the number of 

deaths in urban operations and therefore their use should be increasingly widespread in the 

Brazilian Army. 

 

Keywords: Non-lethal weapons. Law guarantee operations and order. Training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1    INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 8 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO ................................................... 9 
2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema .................................................. 10 
2.2 Referencial metodológico e procedimentos .............................................................. 13 

3 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM ....................................... 15 
3.1 Histórico ....................................................................................................................... 20 
3.2 Conceituação ............................................................................................................... 21 
3.3 Armas não letais utilizadas pelo Exército Brasileiro que usam munição de 

elastômero .......................................................................................................... 24***** 
3.3.1 Espingarda calibre 12mm ............................................................................................. 24 
3.3.2 Cartuchos calibre 12 anti-distúrbios “Less Lethal” .................................................... 24 
3.3.3 Cartuchos plásticos calibre 12 ..................................................................................... 25 
3.3.4 Lançador calibre 37/38 e 38.1 de munições não letais ................................................ 26 
3.3.5 Cartucho de lançamento 37/38, 38.1 ou 40mm ............... Erro! Indicador não definido. 
3.3.6 Cartucho calibre 38.1 ................................................................................................... 27 
 

4 ARMAMENTOS NÃO LETAIS .................................... Erro! Indicador não definido. 
4.1 Conceituação .................................................................... Erro! Indicador não definido. 
4.2 Amparo legal .................................................................... Erro! Indicador não definido. 
4.3 Níveis da força .................................................................. Erro! Indicador não definido. 
4.4 Utilização dos níveis da força .......................................... Erro! Indicador não definido. 
4.5 Triângulo da força letal ................................................... Erro! Indicador não definido. 
4.6 Responsabilidade pelo uso indevido da força ................ Erro! Indicador não definido. 

5 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM ....................................... 15 
5.1 Generalidades .............................................................................................................. 15 
5.2 Operações de garantia da lei da ordem ......................... Erro! Indicador não definido. 

6 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS .................... Erro! Indicador não definido. 
6.1 Resultados ......................................................................... Erro! Indicador não definido. 
6.2 Análise de dados ............................................................... Erro! Indicador não definido. 

7 CONCLUSÃO ............................................................................................................. 29 

 

 REFERÊNCIAS .........................................................................................................42 

 

 APÊNDICE .................................................................................................................46

 



8 
 

 

1    INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o tema armamentos e munições não letais tem crescido de importância, pois 

cada vez mais esses armamentos vêm sendo usados pelas forças militares, principalmente em 

operações de controle de distúrbios. 

O tema abordado é de grande importância para o Exército Brasileiro, uma vez que sua 

participação é cada vez mais constante em operações de controle de distúrbios inseridas em 

operações de garantia da lei e da ordem. Por isso, é imprescindível que a Instituição esteja bem 

equipada, treinada e com total domínio do conhecimento dos armamentos não letais modernos 

para que a tropa seja empregada de maneira cada vez mais profissional e efetiva. 

A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva da eficiência do uso dos 

armamentos não letais nas operações de controle de distúrbios, enfatizando o elastômero como 

principal meio, tanto na utilização, quanto pela dissuasão que causa. 

Delimitamos o nosso foco de pesquisa na eficiência do uso do elastômero nas operações 

de controle de distúrbios pelo Exército Brasileiro em operações de garantia da lei e da ordem. 

A principal ideia é constatar se o elastômero é um meio eficaz na dissuasão e controle de turbas. 

O objetivo geral deste trabalho será constatar a eficiência do uso das diferentes munições 

de elastômero nas operações de controle de distúrbio, bem como realizar um comparativo entre 

essas munições utilizadas. 

Serão observados os seguintes objetivos específicos: identificar os principais armamentos 

não letais que utilizam munição de elastômero utilizados pelo Exército Brasileiro em operações 

de controle de distúrbios e essas munições; conceituar Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem; Apresentar as Operações de Controle de Distúrbios; *conceituar o uso progressivo da 

força; *identificar fatores condicionantes ao emprego dessa munição; *e regras de engajamento. 

Faz-se necessário definir sumariamente um conceito fundamental que será melhor 

definido com o desenvolvimento do trabalho, o conceito de armamentos menos letais, 

armamentos não-letais e armamentos menos que letais: segundo a SENASP (2007, p. 5), “são 

as armas projetadas e empregadas, especificamente, para incapacitar pessoal ou material, 

minimizando mortes, ferimentos permanentes no pessoal, danos indesejáveis à propriedade e 

comprometimento do meio ambiente. ” Ou seja, são armamentos que têm a finalidade de causar 

uma capacidade momentânea, não uma incapacidade permanente a material, a pessoal nem ao 

meio ambiente. 
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Nossas principais fontes foram: o Caderno de Instrução de Operações de Garantia da Lei 

e da Ordem, 2012; as IP 85-1: Operações de Garantia da Lei e da Ordem, Brasília, DF, 2002; 

O manual do Exército Brasileiro C 19-15: Controle de Distúrbios. Brasília, DF, 1997; manuais 

técnicos do fabricante dos armamentos e munições não letais da Condor S.A. Indústria 

Química; Curso técnicas e tecnologias não letais de atuação policial, da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública, do Ministério da Justiça. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental. A partir dela, foi possível uma 

coleta de dados que embasou o trabalho em um detalhamento das especificações técnicas dos 

armamentos e munições não letais utilizados pelo Exército Brasileiro, dando-se ênfase ao 

elastômero. 

A presente monografia está assim estruturada: 

No primeiro capítulo, procuramos abordar as operações de garantia da lei e da ordem, 

onde procuramos evidenciar sua definição, generalidades e os tipos de operações, enfatizando 

as operações de controle de distúrbios uma vez que é onde reside a maior possibilidade de 

emprego dos armamentos não letais, visto que há uma maior presença da população civil, maior 

probabilidade de participação da opinião pública e, até mesmo, mais chance de os infratores da 

lei estarem desarmados. As principais fontes utilizadas foram os manuais C 85-1 Operação de 

Garantia da Lei e da Ordem e C 19-1 Operações de Controle de Distúrbios, além de outras 

legislações que embasam o emprego da tropa nessas operações. 

No segundo capítulo, apresentamos o assunto armamentos não letais, abordando: seu 

histórico, alguns conceitos fundamentais para o entendimento do trabalho e as munições de 

elastômero e os armamentos não letais que as utilizam. Para elaboração deste capítulo, 

utilizamos como principais fontes de pesquisa a apostila do Curso Técnicas e Tecnologias Não 

letais de Atuação Policial, módulos 1, 2, 3 e 4, elaboradas pela Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP), do Ministério da Justiça; o site do fabricante dos armamentos 

não letais utilizados pelo Exército Brasileiro, a Condor Tecnologia Não Letal; e a caderneta 

operacional do centro de instrução de operações de garantia da lei e da ordem (CIGLO).  

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

A proposta deste trabalho é verificar se a utilização de armamentos e munições não letais 

de elastômero em operações de controle de distúrbios inseridas em operações de garantia da lei 
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e da ordem são eficazes para proporcionar à operacionalidade da tropa que atuará nestas 

operações. O tema está inserido na linha de emprego da tropa e na área de estudo Operações 

Militares, conforme a Portaria No 517/Cmt Ex, de 26 de setembro de 2000. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre o 

tema *A eficiência da utilização de elastômero em operações de controle de distúrbios, 

pesquisamos alguns autores; dentre eles, o Coronel da reserva John B. Alexander, do Exército 

dos Estados Unidos (2003), que aborda o tema de uma perspectiva atual e bastante enfática. 

Mostra, também, experiências práticas desde épocas em que não havia armamentos não letais, 

quando viu nascer a necessidade da criação e desenvolvimento desses armamentos, chegando 

à conclusão de que há uma ampla necessidade em se estudar e desenvolver as armas e munições 

não letais, pois seu emprego é cada vez mais fundamental e necessário, uma vez que as forças 

de segurança pública e aquelas que, por ventura, possam atuar como se fossem devem buscar 

uma consonância maior com as leis e tratados internacionais de direitos humanos. Aliada a essa 

legislação, tem crescido a importância que se deve dar a opinião pública em qualquer operação 

militar pois ela tem um peso significativo para o êxito dessas operações. 

Para a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP, 2007), o assunto** Técnicas 

e Tecnologias não letais resume-se em alinhar o emprego de armamentos não letais às 

legislações vigentes que podem ser violadas pelos agentes utilizadores dessa tecnologia e ao 

emprego propriamente dito, de forma a preservar a integridade física dos possíveis infratores 

da lei e da população em geral. Afirmando que nas condições de uso ideal, previstas, tanto em 

manuais das forças de segurança pública e outras que podem ser empregadas como tal, quanto 

em manuais técnicos dos principais fabricantes, teremos, como resultado, a diminuição ou 

ausência de efeitos colaterais às pessoas, que são assim demonstrados: 

Não é segredo nenhum para nenhum profissional da área de Segurança Pública que as 

mudanças culturais têm exigido muito empenho dos organismos de Segurança no 

sentido de uma constante atualização e busca por novos conceitos e métodos de 

trabalho. Dentre essas mudanças conceituais está a busca, cada vez maior, por formas 

de cumprimento da lei que respeitem a integridade física das pessoas e causem menos 

dor e sofrimento aos cidadãos infratores da lei. Afirmando que nas condições de que 

se possua um treinamento constante e que o usuário do equipamento queira utilizá-lo 

de forma adequada, obedecendo aos princípios da legalidade, necessidade, 

proporcionalidade e conveniência, teremos como resultado uma ação em que o óbito 

do oponente será a última alternativa utilizada pela força policial. (SENASP, 2007, 

pag. 4) 
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Olhando o assunto mais pela ótica das munições de elastômero, pode-se afirmar que essas 

munições são utilizadas, legalmente, para se preservar a integridade física do cidadão que 

descumpre a lei, como forma de não se utilizar armamentos letais. 

Ocorrendo a quebra da ordem pública, não há escolha senão a de se utilizar da 

legítima força do Estado para o restabelecimento dessa ordem. Todas as polícias do 

mundo, nas mais diversas ações de controle de distúrbios, se utilizam dos mesmos 

métodos e técnicas[...] A utilização da munição de elastômero intenciona 

exatamente um menor risco de lesão ao cidadão que se opõe às leis por sua ação 

naquele momento. (MONTEIRO, 2015) 

****** 

http://caiogd.jusbrasil.com.br/artigos/150627447/a-policia-militar-e-a-utilizacao-

de-municao-de-elastomero 

  

De Souza (2012), contrariando o que defende Monteiro (2015), entende que a munição 

de elastômero não é um meio eficaz para se utilizar a força legalmente e preservar a integridade 

física das pessoas, uma vez que sua utilização pode causar danos sérios a saúde de quem é 

atingido por ela. 

A bala de borracha é um grande achado para se fazer na democracia o que se faz 

num estado de exceção. Mas ela é mais vil, porque usurpa nossos direitos 

sorrateiramente sob o manto da baixa ou não letalidade. Numa democracia, a priori, 

não se pode matar. Então eis a bala de borracha, que ressignifica o Estado repressor, 

instala o medo nos movimentos sociais, escamoteia a violência contra aqueles que 

ousam desafiar alguns padrões estabelecidos 

 

***************  

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,chumbo-fino,843582; Acessado em 

27/05/2016 às 15:47 

 

 

Para tal, baseia-se em estudos conduzidos por psicólogos e juristas, além de relatos de 

pessoas que já foram atingidas por “balas de borracha”, que encontraram problemas causados 

pelo uso incorreto dessas munições. 

Desta forma, pode-se abordar a teoria existente sobre o tema em questão da seguinte 

maneira: 

Há uma corrente que defende que o uso de armamentos que utilizam a munição de 

elastômero, no Brasil e no mundo, atualmente, é eficiente, além de ser legal e extremamente 

necessária. Baseando-se em estudos realizados por profissionais da área, acontecimentos 

recentes e legislações nacionais e internacionais que englobam o assunto. Essa corrente afirma 

que esses armamentos e munições são a melhor alternativa que se tem para se fazer frente a 

http://luisantoniodesouza.jusbrasil.com.br/artigos/121938304/chumbo-fino-vendida-como-municao-nao-letal-a-bala-de-borracha-se-nao-mata-no-minimo-machuca-em-varios-sentidos
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problemas em que se precise utilizar a força de maneira proporcional, visando a preservar a 

integridade física do cidadão transgressor da lei no referido momento. Além disso, defende a 

importância do preparo do agente que utiliza esses armamentos. Tudo isso em uma situação 

que ainda não se precise empregar meios letais. 

 Outra corrente, não menos importante, parte da premissa de que os armamentos não 

letais, enfatizando-se as munições de elastômero, não são meios eficientes para serem utilizados 

em operações de controle de distúrbios pois podem causar sérios danos à integridade física das 

pessoas. Além disso, afirma, também, que os agentes públicos não têm o devido preparo para 

empregar esses armamentos. Afirmam, então, que, por tudo isso, têm sua legalidade posta em 

dúvida. 

 Os manuais e o C 19-15 Operações de Controle de Distúrbios (2015) tendem a se alinhar 

com a corrente que defende a eficiência do uso das armas não letais, em especial as que utilizam 

a munição de elastômero. Mais que se alinhar com essa corrente, eles embasam a utilização de 

armamentos não letais e trazem como fundamental o emprego desses armamentos. 

 O manual C 85-1: Operações de Garantia da Lei e da Ordem (2010) prescreve, 

textualmente que, “As tropas que forem executar ações de controle de distúrbios devem 

empregar equipamento apropriado e armamento com munição não letal. O armamento 

convencional só deve ser utilizado em situações de risco para a tropa empregada.” (BRASIL, 

2010, p. 4-16) 

A teoria que ampara nossa pesquisa pode ser assim resumida: as munições de elastômero 

utilizadas, atualmente, em operações de controle de distúrbios são eficientes, pois conseguem, 

aliados a outros armamentos não letais, controlar os distúrbios a que se propõem. Além disso, 

respeitam todos os aspectos legais, tanto de tratados internacionais, quanto da própria legislação 

interna brasileira. 

Tudo isso só é válido porque, respeitando-se as normas de uso do fabricante, essas 

munições não causam danos permanentes às pessoas atingidas por elas, nem, tão pouco, a 

morte, o que só é possível com um adestramento da tropa que emprega essas munições. 

Obedecendo a esse fim, podem continuar sendo utilizadas de maneira eficiente, fazendo-se 

valer, corretamente, de sua classificação como armamento não letal. 

Diante do que encontramos na literatura acerca do tema, podemos identificar algumas 

questões que nos parecem problemáticas – como explicar se as munições de elastômero 

empregadas pelo Exército Brasileiro, atualmente, são eficientes para controlar um distúrbio. 

Essas munições sempre causam danos irreparáveis às pessoas atingidas? Ou colocando de outra 

forma, as munições de elastômero utilizadas, atualmente, pelo Exército são eficientes para que 
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se obtenha êxito em uma operação de controle de distúrbios, normalmente inserida em uma 

operação de garantia da lei e da ordem, tanto em seu emprego propriamente dito, quanto na 

dissuasão, obedecendo os tratados internacionais, principalmente os de direitos humanos, e as 

legislações internas do país, não causando danos permanentes ou óbito àqueles que são 

atingidos por essas munições?  

Dados preliminares apontaram-nos para a possibilidade de o emprego dessas munições 

serem eficientes nas operações em que são utilizadas, uma vez que o seu emprego vem 

crescendo e, como foi visto, há uma previsão legal de sua utilização em manuais do próprio 

Exército Brasileiro. 

  

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

Visando a investigar as contradições apresentadas pela literatura, formulamos o seguinte 

problema de pesquisa: os armamentos não letais que empregam munições de elastômero 

utilizados, atualmente, pelo Exército Brasileiro em operações de controle de distúrbios, 

inseridas em um contexto de operações de garantia da lei e da ordem, são eficientes? 

Partimos da hipótese de que as armas não letais utilizadas, atualmente, pelo Exército 

Brasileiro são eficientes, uma vez que conseguem, aliados aos outros armamentos e 

equipamentos da fração empregada, tanto no seu emprego, quanto pela dissuasão, o êxito nas 

operações de controle de distúrbios. Além disso, quando empregados corretamente, atingem 

esse efeito sem causar a morte ou danos permanentes às pessoas atingidas por elas ou danos a 

material. 

Logo, trabalhamos com as varáveis: armamentos não letais que utilizam munições de 

elastômero com foco em suas limitações e capacidades, em seus efeitos colaterais e no 

adestramento da tropa para o seu emprego e condições de hipótese de emprego de frações do 

Exército Brasileiros como força de choque em operações de controle de distúrbios, inseridas 

em uma operação de garantia da lei e da ordem em que se faça o uso da força terrestre. 

 Nossos objetivos foram apresentar os conceitos básicos que versam sobre os 

armamentos não letais e identificar os principais armamentos e munições que empregam 

elastômero pelo Exército Brasileiro e sua eficiência; apresentar as operações de garantia da lei 

ressaltando as hipóteses de emprego do Exército Brasileiro e principais conceitos, além das 

operações de controle de distúrbios nelas inseridas; expor argumentos plausíveis que 

justifiquem a eficiência desses armamentos; e propor soluções aos problemas encontrados nas 

munições não letais de elastômero e no preparo e emprego da força terrestre. 



14 
 

 

Visamos especificamente a apresentar os principais armamentos não letais que utilizam 

munição de elastômero empregados pelo Exército Brasileiro em operações de controle de 

distúrbios e verificar, enfatizando suas capacidades e limitações, se eles são eficazes para 

dispersar um tumulto. Não obstante, esta pesquisa visa, também, mostrar a importância do 

adestramento da tropa no que tange as regras de utilização do fabricante para que elas sejam 

realmente obedecidas com a finalidade de se causar menos efeitos colaterais e de se evitar danos 

permanentes às pessoas atingidas por essas munições e a morte delas.  

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica visando a rever a literatura que nos 

fornecesse base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Desse levantamento, destacam-se o 

site da Condor Não Letal S/A, fabricante de armamentos e munições não letais e fornecedora 

do Exército Brasileiro, o manual C 85-1 Operações de Garantia da Lei e da Ordem e o C 19-15 

Operações de Controle de Distúrbios. Essas fontes trazem aspectos e características 

fundamentais das munições de elastômero e balizam seu emprego.  

Nossa primeira constatação foi que não foram editados até o momento muitos títulos 

sobre o assunto. Quanto à qualidade das fontes encontradas podemos dizer que, em sua maioria, 

são bem teóricas porque poucas abordam conhecimentos práticos de emprego desse tipo de 

armamento, e sim dados técnicos do fabricante e hipóteses e formas de emprego pelos manuais 

do Exército Brasileiro. Destacam-se, pela qualidade, pertinência e atualidade, o Curso de 

armamentos não letais do SENASP e relatos de instrutores que participaram de adestramentos 

de tropa com esses armamentos. 

Amparados nessa base teórica, passamos a coletar dados por meio de consultas a 

documentos como os manuais C 85-1 Operações de Garantia da Lei e da Ordem e C 19-15 que 

se encontram na Biblioteca do Exército 

Adotamos como instrumentos de coleta de dados, também, o fichamento do Curso de 

armamentos não letais do SENASP. Nossos objetivos foram esclarecer os principais conceitos 

do que diz respeito a não letal. As obras, em sua maioria, foram obtidas em bibliotecas e em 

mídias digitais. O critério de seleção adotado foi o dos mais pertinentes para este trabalho. 
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3 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 

As operações de garantia da lei e da ordem (OpGLO) são operações que têm por 

finalidade assegurar os poderes constitucionais, assim como a lei e a ordem. Essas operações 

se caracterizam, principalmente, pelo contato direto com a população civil e forte influência da 

opinião pública, tanto em ambiente urbano, quanto em ambiente rural. 

Uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem é um evento político-militar no qual a 

conexão entre o político e o militar é tão forte que a distinção entre os dois torna-se 

difícil. A Op GLO, na realidade, não é nem uma verdadeira paz e nem uma verdadeira 

guerra. (BRASIL, 2010) 

 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) são: 
Operações militares conduzidas pelas Forças Armadas, por decisão do Presidente da 

República, de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo 

limitado, com o propósito de assegurar o pleno funcionamento do estado democrático 

de direito, da paz social e da ordem pública. (BRASIL, 2010) 

  

3.1 Generalidades 

 

Frisa BRASIL, 2010, que a atuação das forças armadas, em especial do Exército 

Brasileiro, em operações de garantia da lei e da ordem se dá após esgotados os instrumentos 

destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

previstos no artigo 144 da constituição Federal de 1988, a partir de diretrizes baixadas pelo 

presidente da república. Serão considerados esgotados esses meios quando forem formalmente 

reconhecidos pelo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, 

inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional, tanto em 

situação de normalidade quanto em situação de não normalidade. 

Situação de Normalidade – Situação na qual os indivíduos, grupos sociais e a Nação 

sentem-se seguros para concretizar suas aspirações, interesses e objetivos, porque o 

Estado, em seu sentido mais amplo, mantém a ordem pública e a incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. As F Adv podem estar atuantes, sem, entretanto, ameaçar a 

estabilidade institucional do País. No plano legal, caracteriza-se pela plena vigência 

das garantias individuais e pela não utilização das medidas de defesa do Estado e das 

instituições democráticas. Nesta situação, o emprego da F Ter pode ser determinado, 

caso fique caracterizado o comprometimento da ordem pública. 

Situação de Não-Normalidade – Situação na qual as F Adv, de forma potencial ou 

efetiva, ameacem a integridade nacional, o livre exercício de qualquer dos Poderes, o 

ordenamento jurídico em vigor e a paz social, acarretando grave comprometimento da 

ordem pública e da ordem interna. Caracteriza-se pela intervenção da União nos 

Estados ou no Distrito Federal, ou pela decretação do estado de defesa ou do estado 

de sítio. (BRASIL, 2010) 

 

 É notório que a principal missão das forças armadas é a defesa da pátria contra ameaças 

externas. O artigo 142 da Constituição Federal de 1988, no entanto, define, dentre as missões 
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das forças armadas, a garantia da lei e da ordem. Esse artigo da carta magna brasileira é o 

principal embasamento que o Exército Brasileiro tem para atuar nessas operações. Além disso, 

há diversos diplomas legais que embasam a atuação da Força Terrestre nas OpGLO. Dentre 

eles podemos destacar: 

(1) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar 

nº 117, de 2 de setembro de 2004 (dispõe sobre as normas gerais para a organização, 

o preparo e o emprego das Forças Armadas); 

(2) Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007 (dispõe sobre cooperação federativa no 

âmbito da Segurança Pública e revoga a Lei nº 10.277, de 1º de setembro de 2001); 

(3) Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 (dispõe sobre a organização da Presidência 

da República e dos Ministérios); 

(4) Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar; 

(5) Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – Código de Processo Penal 

Militar; 

(6) Decreto nº 5.484, de 30 de junho de 2005 (Política de Defesa Nacional); 

(7) Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001 (fixa as diretrizes para o emprego das 

Forças Armadas na garantia da lei e da ordem). (BRASIL, 2010) 
 

3.2 Operações de Controle de Distúrbios 

 

Inseridas, normalmente, em um contexto de Operações de Garantia da Lei e da Ordem o 

Exército Brasileiro pode atuar, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, previstos no artigo 144 da 

constituição Federal de 1988, em operações tipo polícia.  

BRASIL, 2010, versando sobre o emprego em OCD, diz que “Tais ações são 

frequentemente empregadas em operações de GLO e podem ser executadas em situação de 

normalidade.” Isso mostra a possibilidade de frequência e de constância com que essas 

operações podem ser empregadas. 

Segundo BRASIL, 2010, esse tipo de operação prevê ações a realizar para que a missão 

das OpGLO seja cumprida com sucesso. Neste trabalho, mostra-se importante ressaltar dentre 

essas ações, as operações de controle de distúrbios. 

Percebe-se, então, que as Operações de Controle de Distúrbios (OCD) são largamente 

empregadas e importantes para operações de garantia da lei e da ordem e seu efetivo sucesso. 

Para melhor compreensão das OCD, deve-se ressaltar os conceitos básicos de distúrbio e 

turba: 

a. Distúrbio - Os distúrbios freqüentemente ocorrem, quando um grupo de 

participantes, em uma situação considerada como desobediência civil, antagonizase 

contra atos, ou contra autoridades do poder constituído. Em casos extremos os 

distúrbios decorrem de atos criminosos de terrorismo  

b. Turba 

(1) Multidão em desordem, caracterizando-se por intensa agitação, perda do senso de 

racionalidade e respeito à lei, tornando-se presa fácil de lideranças negativas. 
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(2) Uma aglomeração transforma-se em turba quando a maioria, ou mesmo a 

totalidade de seus membros houver estabelecido um objetivo comum e manifestar a 

intenção de concretizá-lo, sem medir as conseqüências decorrentes. A turba poderá 

surgir pela ação convincente de um ‘líder’ popular, pelo aparecimento de um elemento 

de notória popularidade ou importância frente à aglomeração, ou pela realização de 

um ato de violência bem sucedido. Consideram-se os seguintes tipos de turbas: 

(a) Agressiva - caracteriza-se por um estado de perturbação da ordem, realizando 

ações ofensivas contra a força legal; 

(b) Em pânico - quando na tentativa de buscar segurança, seus componentes 

empreendem fuga. Nesta situação, o maior problema é o de convergência de massas 

humanas para vias de escoamento (rotas de fuga) de capacidade limitada; e 

(c) Predatória - quando impulsionada pelo desejo de destruir, ou apoderar-se de bens 

materiais (públicos ou privados), como no caso dos distúrbios para obtenção de 

alimentos, bens de consumo e outros. (BRASIL, 1997) 
 

 BRASIL, 1997, define algumas condicionantes para o sucesso de uma operação 

de controle de distúrbios, dentre as quais destacamos o “Mínimo de danos à população e ao 

patrimônio” e a “Preservação da imagem do Exército junto à opinião pública”. Essas 

condicionantes reforçam a necessidade de se usar armamentos não letais, já que eles 

conseguem, melhor que as armas letais, satisfazer essas condições. BRASIL, 1997, traz as 

“Principais atividades a realizar” em uma OCD:  

- inteligência; 

- operações psicológicas; 

- isolamento da área de operações; 

- cerco da área conturbada; 

- demonstração de força; 

- negociação; 

- investimento; 

- vasculhamento da área; e 

- segurança da população e instalações 

 

Para o estudo do emprego dos armamanetos não letais, deve-se ressaltar o investimento, pois 

BRASIL, 2015 prevê condutas da tropa durante essa atividade. 

Normalmente é realizado mediante avanço da Força de Choque sobre a turba com 

dispositivo emassado, em linha, em passo acelerado, com os cães à frente, seguida por 

equipes especiais com atiradores com munição de borracha, lançadores de granadas 

fumígenas e lacrimogéneas, veículos blindados com jatos d'água e outros meios. 

  

Pode-se, então, notar que o Exército Brasileiro tem como sua missão principal a defesa 

da pátria a ameaças externas. Entretanto, tem, também, como missão constitucional participar 

de operações de garantia da lei e da ordem. É importante mencionar que esse emprego está 

condicionado a ordem direta do presidente da república após esgotados os meios destinados à 

preservação da ordem pública, em situação de normalidade ou de não normalidade. 

Além disso, devido às condicionantes para o sucesso de uma OCD e ao emprego ideal da 

tropa e suas condutas, consegue-se identificar a necessidade do emprego de armamentos não letais 

pelo Exército Brasileiro nessas operações. Ademais, fica evidente, também, a importância de se ter 
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um conhecimento mais amplo deste assunto, no que pese sua influência no sucesso das operações 

suparacitadas, que, atualmente, se tornaram, não só uma tendência, mas também uma realidade no 

Brasil e no restante do mundo.  

 

3.2.1 Força de Choque 

 

O manual C 19-15 Operações de Controle de Distúrbios apresenta a força de choque como 

elemento fundamental que atuará no investimento: fase que caracteriza a Operação de Controle 

de Distúrbios: “Força de Choque- constituída por tropas de choque, equipadas com escudos, 

cassetetes, munição lacrimogênea, viaturas blindadas e de remoção de obstáculos, cães, cavalos, 

etc.”(BRASIL,1997). Desta forma, salienta o emprego das munições de elastômero nessas 

operações. 

Dentro da hipótese de o Exército Brasileiro ser empregado em uma Operação de Controle 

de Distúrbios, a menor e mais simples fração empregada será o pelotão, por isso será abordado. 

O manual C 19-15 Operações de Controle de Distúrbios frisa o emprego do pelotão de 

fuzileiros como força de choque. Composto de 32 homens, traz em sua composição alguns 

militares que são dotados de armamentos que utilizam munição de elastômero, como o 

granadeiro que “realiza o lançamento de munição química e de impacto controlado calibre 

37/38 ou 40 mm por meio de Lançador de Granada ou de lançamento manual.” (BRASIL, 1997) 

e o atirador “que realiza o lançamento de munição química e de elastômero com espingarda 

calibre 12.” (BRASIL, 1997) 

 Tudo isso mostra mais uma vez a preponderância e a necessidade dos armamentos que 

utilizam munição de elastômero e dessas munições para o Exército Brasileiro, uma vez que são 

fundamentais para o êxito de uma Operação de Controle de Distúrbios. Isso tem grande 

relevância pois é crescente o emprego do Exército Brasileiro em operações de Garantia da Lei 

e da Ordem, onde, geralmente, as operações de Controle de Distúrbios estão inseridas.  

 

3.3 Legislação 

 

É importante que o agente que atuará nas operações de controle de distúrbios ou em 

garantia da lei e da ordem como um todo conheça a base jurídica que o ampara a cumprir suas 

missões. Isso é valido, principalmente, porque os militares do Exército Brasileiro têm o poder 

de usar a força. O departamento de Polícia Federal, no seu Curso de Extensão em Equipamentos 

não Letais estabelece, em seu caderno didático, define: “Força: é toda intervenção compulsória 
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sobre o indivíduo ou grupos de indivíduos, reduzindo ou eliminando a sua capacidade de 

reação.” (CENL-II, 2009) 

Diversas legislações nacionais e até internacionais versam sobre o temo uso da força. 

Para efeitos deste trabalho, serão abordadas apenas as presam sobre o uso da força que são 

imprescindíveis para embasar o emprego da tropa. 

Devido à sua importância, o tema de uso da força é amplamente debatido e difundido no mundo. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), ao tratar do tema aborda os Princípios Básicos sobre 

o Uso da Força e Armas de Fogo (PBUFAF), adotados no 8° Congresso das Nações Unidas 

sobre a “Prevenção do Crime e o Tratamento de Infratores”, realizado em Havana, Cuba, de 27 

de agosto a 7 de setembro de 1990 afirma: 

1) Os governos deverão equipar os militares com vários tipos de armas e munições, 

permitindo um uso diferenciado de força e armas de fogo;  

2) A necessidade de desenvolvimento de armas incapacitantes não letais para 

restringir a aplicação de meios capazes de causar a morte ou ferimentos;  

3) O uso de armas de fogo com o intuito de atingir fins legítimos de aplicação da lei 

deve ser considerado uma medida extrema;  

4) Os militares em operações do tipo polícia não usarão armas de fogo contra 

indivíduos, exceto em casos de legítima defesa de outrem contra ameaça iminente de 

morte ou ferimento grave; para impedir a perpetração de crime particularmente grave 

que envolva séria ameaça à vida; para efetuar a prisão de alguém que resista a 

autoridade, ou para impedir a fuga de alguém que represente o risco de vida. 
 

 
. 

O Código Penal brasileiro contém as justificativas ou causas de exclusão da 

antijuricidade compiladas em seu artigo 23, ou seja, estado de necessidade, legítima defesa, 

estrito cumprimento do dever legal e exercício legal de direito.  

Já o Código do Processo Penal Militar aborda o tema de uma maneira mais específica 

para os militares: 

Art.234. O emprego da força só é permitido quando indispensável, no caso de 

desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de 

terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do 

executor e seus auxiliares, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto 

subscrito pelo executor e por suas testemunhas. (BRASIL, 1969) 

 

Pôde-se notar, portanto que em legislações internacionais de direito humanos, em 

legislação nacional comum a todos, além de legislação militar específica o tema do uso da força 

é tratado com importância. Atualmente, o Exército Brasileiro se vê empregado e diversas 

operações de garantia da lei e da ordem, então todas essas legislações vigentes se encaixam 

perfeitamente a essas operações. Cabe ressaltar que, aliado a todas essas legislações, deve-se 

enfatizar que o uso da força é proporcional para que haja a legalidade e legitimidade. 

Uso Progressivo da Força: consiste na seleção adequada de opções de força pelo 

vigilante em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser 



20 
 

 

controlado. Na prática, será o escalonamento dos níveis de força conforme o grau de 

resistência ou reação do oponente (CENL-II, 2009) 
 

 

 

 

 

4 ARMAMENTOS NÃO LETAIS 

 

4.1 Histórico 

 

A necessidade de armas com baixo grau de letalidade é quase tão antiga quanto é a guerra. 

Esta necessidade se dava quando se precisava ou se queria a diminuição de mortes em um 

determinado conflito. É evidente que, nestes tempos remotos, toda essa utilização era 

rudimentar, improvisada e não se conseguia obter bons resultados. Confundia-se, também, a 

finalidade na utilização desses tipos de armas através do tempo, que, antes eram utilizadas com 

efeitos mais letais, mas puderam se transformar para que pudessem surgir armas com menor 

poder de letalidade. Sayegh (1999, p. 90) mostra que armas, principalmente gases, que hoje são 

usados principalmente como não letais, nem sempre tiveram essa utilização. 

Durante a guerra de Peloponeso (431 – 404 a. C.) gases sufocantes advindos da 

queima do enxofre foram utilizados pelos espartanos contra os soldados atenienses. 

Na Idade Média, surgiu uma das mais famosas armas químicas, conhecida como fogo 

grego. Tal arma foi usada pelos bizantinos contra os sarracenos no cerco de 

Constantinopla, em 673 d. C. Uma das características interessantes desta arma é que 

a água não apagava o fogo. Possivelmente, tratava-se de uma mistura de breu, piche, 

enxofre, nafta e cal, finalmente, divididas. Em contato com a água, o calor da 

hidratação da cal provocaria a ignição dos vapores combustíveis. Contudo, a 

composição do fogo grego ainda é motivo de controvérsias, acreditando alguns 

historiadores que se tratava de uma mistura de salitre, piche e enxofre. No Novo 

Mundo, existem vários relatos dos índios das três Américas utilizarem em combate a 

queima de vegetais que desprendiam fumaças ou odores sufocantes. Na Guerra Civil 

Americana (1861 – 1865), o governo cogitou do uso do gás cloro (CL2) contra os 

revoltosos, com o intuito de removê-los das eficientes trincheiras desenvolvidas pelas 

tropas confederadas. [...]. A história da utilização de armas químicas começou de fato 

durante a 1ª Guerra Mundial (1914 – 1918), com a morte de mais de 100.000 pessoas 

entre civis e militares. Após a 1ª Guerra, novos usos dos gases atingiriam a Etiópia, 

durante o seu conflito com a Itália. Durante a guerra entre Japão e China (1938), os 

japoneses usaram iperita junto com agentes biológicos, disseminando a peste 

bubônica. Na Guerra da Coréia, em 1951, os EUA foram acusados de usar agentes 

asfixiantes despejados por bombardeiros B-29. O fato não foi comprovado pela ONU. 

 

O estrategista Sun Tzu* já percebia que, muitas vezes, ganhar uma guerra não significava 

causar a morte de toda a força inimiga. Afirmava que era preferível aprisionar a destruir o 

exército inimigo e era melhor tomar um batalhão intacto do que fulminá-lo e que ganhar cem 

vitórias em cem batalhas não é o apogeu da arte. Subjugar o inimigo sem lutar é o apogeu da 

arte. O pensamento de Sun Tzu, que hoje é utilizado por exércitos do mundo todo, se alinha 
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bastante à ideia da utilização de armas que visam não matar seus inimigos, antes tem a intenção 

de causar um dano para retirá-lo do combate. 

Com o desenvolvimento dos tipos e formas de conflito, principalmente com o advento e 

crescimento dos distúrbios civis, a importância de armas que tivessem capacidade de atacar sem 

levar a morte cresceu bastante. A partir daí, deu-se importância a criar técnicas, tecnologias e 

materiais que pudessem atender a essas demandas. 

 No passado, baionetas, sabres e tiros de ricochete resvalando no chão eram as armas 

usadas por soldados e policiais no passado para controlar multidões ou levantes sem 

abrir fogo diretamente contra as massas. Para reduzir a perda de vidas em ocorrências 

assim, passaram a ser utilizadas opções não-letais, tais como porretes e tiros de sal. 

No início do século XX, com a integração de polícia e bombeiros, passou-se a usar 

jatos d'água em alta pressão para dispersar multidões. Cães treinados foram o próximo 

passo. 

Com o desenvolvimento de materiais resistentes como Lexan e Kevlar nos anos 80, 

foram criados escudos que passaram a ser usados em conjunto com armas químicas 

não-letais, como gás lacrimogênio e bombas de forte odor ofensivo, além de opções 

de impacto, como balas de borracha, de cera e de plástico. Nos anos 90 surgiram o 

spray de pimenta e o Taser, uma arma de eletrochoque. Já nos anos 2000 apareceram 

as ‘pepperballs’, esferas contendo capsaicina (componente químico que causa 

ardência encontrado nas pimentas chili) semelhantes às bolas de ‘paintball’ usadas em 

batalhas simuladas usando tiros de tinta. (TEIXEIRA, 2009) 

 

***** Carlos Alberto Teixeira, 2009 

Disponível em: http://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/historico-das-armas-nao-

letais-307652.html#ixzz48fB219n6 

Acessado em: 14/05/2016 17.22 

 

Hoje, o tema armas não letais está em voga e é altamente discutido em todo mundo. A 

utilização desses armamentos tem sido cada vez mais ampliada e seu desenvolvimento é cada 

vez maior. 

 

4.2 Conceituação 

 

Antes de se dar início aos conceitos principais deste trabalho, deve-se destacar um 

equívoco, que atualmente tem sido bastante comum na definição de termos, que na verdade 

trazem à tona o mesmo assunto. O equívoco diz respeito ao conceito de armamento menos letal, 

menos que letal e não letal. De antemão, porém, deve-se entender que os três termos dizem 

respeito ao mesmo conceito e que essa diferenciação se deve, apenas, a entendimentos e a 

http://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/historico-das-armas-nao-letais-307652.html#ixzz48fB219n6
http://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/historico-das-armas-nao-letais-307652.html#ixzz48fB219n6
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pontos de vista diferentes. Essa diferenciação, segundo a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP), em seu Curso Técnicas e Tecnologias Não-Letais de Atuação Policial, 

módulo I, pode ser feita da seguinte forma: 

O conceito não-letal é bem antigo, mas vem sendo usado com esse sentido mais 

recentemente. Nos EUA, as FFAA costumam usar a expressão ‘armas não-letais’ (non 

lethal weapons), enquanto as forças policiais consideram mais adequada a expressão 

‘armas menos letais’ ou ‘menos que letais’ (less than lethal). Tal diferença se dá em 

virtude da discordância dos membros das forças policiais com o termo não-letal, uma 

vez que tais artefatos podem vir a causar lesões graves ou mesmo a morte, se usados 

inadequadamente. 

Neste exato momento, qualquer um que não prestar atenção para o detalhe que 

exporemos a seguir, deve estar se perguntando: ‘Se matam, são letais. Logo, o termo 

não-letal é realmente incorreto!’ Entretanto, os estudiosos do assunto que defendem o 

uso do termo ‘não-letal’ alegam que tais artefatos são projetados e fabricados com a 

intenção de causar a incapacitação temporária do oponente, ou seja, de não causar 

letalidade, e caso utilizados de forma adequada, não causam morte ou lesões graves, 

e ainda não proporcionam danos irreversíveis à propriedade e ao meio ambiente. Além 

disso, o excesso de rigor defendido por alguns na utilização do termo, nos levaria a 

afirmar que cremes, doces ou a própria água são ‘elementos menos letais’, já que 

podem ocasionar a morte de pessoas, se usados com essa intenção. (SENASP, 2007, 

p. 6) 

 

Já realizado essa elucidação inicial, é de suma importância que sejam esclarecidos alguns 

conceitos que nortearão esta pesquisa e serão diversas vezes repetidos neste trabalho. A 

finalidade dessa conceituação é permitir uma leitura simples e inteligível, de modo que, não 

haja dúvidas, tanto em relação a termos não comuns, quanto em relação a termos de difícil 

entendimento. 

Deve-se começar com o conceito que, dentro deste assunto, é o mais fundamental e 

simples, o conceito de não letal. Para que possamos entender todo o assunto armamento não 

letal, devemos compreender um conceito lexicográfico importante, o de letal. “Que causa a 

morte. ” (Kury, 2010, p.643). Então, podemos perceber que, segundo a definição literal, não 

letal é o que não causa a morte. 

O conceito de dicionário, porém, não consegue, sozinho, representar a profundidade que 

possui o conceito de não letal. De acordo com a SENASP (2010, p.4), em seu Curso Técnicas 

e Tecnologias Não-Letais de Atuação Policial, não letal é  

O conceito que rege toda produção, utilização e aplicação de técnicas, tecnologias, 

armas, munições e equipamentos não-letais em atuações policiais. Por este conceito, 

o policial deve utilizar todos os recursos disponíveis e possíveis para preservar a vida 

de todos os envolvidos numa ocorrência policial, antes do uso da força letal. 

  

Percebe-se, portanto, que o conceito de não letal é bem amplo. Não se trata, somente, de 

materiais e tecnologias, mas também de técnicas que devem ser utilizadas para que haja o efeito 

desejado. Cabe mencionar, então, o conceito de técnicas não letais que, segundo a SENASP, 
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em seu Curso Técnicas e Tecnologias Não-Letais de Atuação Policial, módulo I, tem como 

significado: 

O conjunto de métodos utilizados para resolver um determinado litígio ou realizar 

uma diligência, de modo a preservar a vida das pessoas envolvidas na situação. 

Segundo o conceito adotado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, é: ‘É toda 

ação coroada de êxito, onde o policial militar atua em uma ocorrência policial que, 

dependendo do desfecho, faça o correto emprego dos meios auxiliares para a 

contenção ilícita, somente usando arma de fogo após esgotarem tais recursos.’ (2007, 

p. 4). 

  

Além das técnicas não letais, deve-se mencionar, também, o significado de armas não 

letais que, segundo a SENASP (2007, p. 5), “são as armas projetadas e empregadas, 

especificamente, para incapacitar pessoal ou material, minimizando mortes, ferimentos 

permanentes no pessoal, danos indesejáveis à propriedade e comprometimento do meio 

ambiente”. Ou seja, são armas projetadas, assim como as técnicas não letais, para operações 

específicas em que se busca preservar a vida e não causar danos colaterais a pessoal ou a 

material. 

Munições não letais, segundo a SENASP, em seu Curso Técnicas e Tecnologias Não-

Letais de Atuação Policial, módulo I, são:  

As munições desenvolvidas com o objetivo de causar a redução da capacidade 

operativa e/ou combativa do agressor oponente. Podem ser empregadas em armas 

convencionais ou específicas para atuações não-letais. Um exemplo de munição não-

letal são as munições de impacto controlado, utilizados em espingardas 

convencionais, que também podem ser utilizadas com munição letal, pois foram 

inicialmente concebidas sem obedecer aos critérios no conceito não-letal (SENASP, 

2007, p.5)  

 

Equipamentos não letais, segundo o mesmo órgão, “são todos os artefatos, inclusive os 

não classificados como armas, desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas, durante 

atuação policial ou militar, inclusive os Equipamentos de Proteção Individual (EPI‘s)”. (2007, 

p. 5). 

Nota-se, então, a amplitude do conceito não letal, uma vez que ele fala de materiais 

(armamentos, equipamentos e munições), de tecnologias e técnicas, todos inseridos em um 

contexto de operações policiais nas quais se busca a preservação da vida do envolvidos na 

referida operação. Cabe lembrar, ainda, que os materiais utilizados são diversos. Muitas vezes 

são projetados para isso, como os armamentos e as munições não letais (mesmo que sejam 

utilizadas em armamentos convencionais), mas outras vezes, não têm esse fim específico como 

alguns equipamentos não letais. O que define seu efeito é a finalidade e o modo de sua 

utilização. 
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4.3 Munições não letais de elastômero utilizadas pelo Exército Brasileiro e os 

armamentos que as utilizam. 

 

Como já foi apresentada, a definição de armamento não letal, segundo a *SENASP, 2007, 

p. 5, “são as armas projetadas e empregadas, especificamente, para incapacitar pessoal ou 

material, minimizando mortes, ferimentos permanentes no pessoal, danos indesejáveis à 

propriedade e comprometimento do meio ambiente”. 

Os armamentos não letais que utilizam elastômero no Exército Brasileiro entram na 

classificação de físico e antipessoal. Segundo a caderneta operacional do Centro de Instrução 

de Garantia da Lei e da Ordem (CIGLO) (p. 46), Antipessoal pois seu uso, normalmente, não é 

contra material, e sim contra pessoal e físico pois opera por meio de impacto cinético. 

Atualmente, os armamento e munições não letais empregadas pelo Exército Brasileiro 

são produzidos pela Condor Tecnologias Não Letal, líder do mercado nacional e de toda 

América Latina. 

 

4.3.1 Espingarda calibre 12mm 

 

Esta arma, de acordo com a SENASP (2016, p. 15), é um exemplo de arma que foi 

produzida como letal, mas é largamente empregada como não letal, devido à grande quantidade 

de munições não letais, que serão mostradas mais a frente, que foram produzidas com o seu 

calibre. Todavia, devem ser evitadas as munições detonantes porque há o risco de elas 

detonarem dentro do cano, danificar a arma ou lesionar o atirador. 

 

 

 

Figura 1: Espingarda calibre 12 mm 

Fonte: Curso Técnicas e Tecnologias Não Letais de Atuação Policial – Mód. 3, p.16, SENASP (2007). 

  

4.3.2 Cartuchos calibre 12 anti-distúrbios “Less Lethal”  

 

De acordo com a SENASP em seu Curso Técnicas e Tecnologias Não Letais de Atuação 

Policial – Mód. 3, há três tipos diferentes dessa munição: curta, média e longa distância. 
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Cartucho calibre 12 Anti-distúrbios ‘Less Lethal’ de curta distância  

Consiste em um cartucho que dispara um projétil cilíndrico de plástico ser realizado 

contra as pernas dos agressores e não contra outras partes do corpo, em especial baixo 

ventre e cabeça. Deve ser usado a distâncias maiores do que 5m (cinco metros). O uso 

fora das condições acima descritas pode causar lesões graves ou mesmo o óbito das 

pessoas atingidas. 

Cartucho calibre 12 Anti-distúrbios ‘Less Lethal’ de média distância  

Consiste em um cartucho que dispara 20 bagos de borracha de 8mm. O disparo deve 

ser realizado contra as pernas dos agressores e não contra outras partes do corpo, em 

especial baixo ventre e cabeça. Deve ser usado a distâncias entre 10m (dez metros) e 

20m (vinte metros). O uso fora das condições acima descritas pode causar lesões 

graves ou mesmo o óbito das pessoas atingidas. 

Cartucho calibre 12 Anti-distúrbios ‘Less Lethal’ de longa distância 

Consiste em um cartucho que dispara três bagos de borracha de 18mm. O disparo deve 

ser realizado contra as pernas dos agressores e não contra outras partes do corpo, em 

especial baixo ventre e cabeça. Deve ser usado a distâncias maiores do que 20m (vinte 

metros). O uso fora das condições acima descritas pode causar lesões graves ou 

mesmo o óbito das pessoas atingidas. (2007, p 16) 

 

 

*Essas munições ainda não têm seu emprego de forma efetiva pelas forças policiais, 

estando ainda em processo de implementação. Sua criação tem origem na necessidade de um 

armamento que consiga, sem efeitos colaterais, engajar um Agente Perturbador da Ordem 

Pública (APOP) de uma distância menor, visto a proximidade dos combates atuais. 

 

 

4.3.3 Cartuchos plásticos calibre 12 

 

São utilizadas, geralmente em OCD, em alternativa às munições letais pois seu poder de 

letalidade é bem menor que elas. Estas munições, quando empregadas conforme as 

especificações de utilização do fabricante, a Condor não letal, principalmente no que tange a 

não realização de disparos a menos de vinte metros e na direção das pernas dos agressores, não 

são letais. No entanto, seu poder de dissuasão é muito elevado, pois sua capacidade de causar 

hematomas e dores é conhecida e evidente. 

Normalmente utilizadas como alternativa às munições convencionais, estas munições não 

acarretam no óbito do indivíduo, salvo quando há violação das regras de utilização do 

fabricante, podendo, então, tornarem-se fatais. Contudo, destacam-se pelo grande poder de 

intimidação perante os perturbadores da ordem pública, causando-lhes hematomas e fortes 

dores. De acordo com seu fabricante, a Condor Não Letal, o disparo não deve ser realizado 

quando a distância for menor do que 20 (vinte) metros. 

São quatro munições calibre 12 (doze) empregadas pelo Exército Brasileiro: AM-403 

“monoimpact”, que possui um único projétil de borracha; AM-403/A “trimpact”, com três 

projéteis esféricos de borracha macia em sua composição; AM-403/M “multimpact” que possui 
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18 (dezoito) projéteis esféricos de borracha macia; e AM-403/P “precision”, que possui um 

projétil de borracha amarela com formato aerodinâmico e saia estabilizadora possibilitando, 

dessa forma, maior precisão no tiro. 

Cartucho plástico cal. 12 com projétil de borracha 

Consiste em um cartucho que dispara um projétil cilíndrico de borracha macia. O 

disparo deve ser realizado contra as pernas dos agressores e não contra outras partes 

do corpo, em especial baixo ventre e cabeça. Deve ser usado a distâncias maiores do 

que 20m (vinte metros). O uso fora das condições acima descritas pode causar lesões 

graves ou mesmo o óbito das pessoas atingidas. 

Cartucho plástico cal. 12 com 3 projéteis de borracha 

Consiste em um cartucho que dispara 3 (três) projéteis esféricos de borracha macia. 

O disparo deve ser realizado contra as pernas dos agressores e não contra outras partes 

do corpo, em especial baixo ventre e cabeça. Deve ser usado a distâncias maiores do 

que 20m (vinte metros). O uso fora das condições acima descritas pode causar lesões 

graves ou mesmo o óbito das pessoas atingidas. 

Cartucho plástico cal. 12 com 18 projéteis de borracha 

Consiste em um cartucho que dispara 18 (dezoito) projéteis esféricos de borracha 

macia. O disparo deve ser realizado contra as pernas dos agressores e não contra outras 

partes do corpo, em especial baixo ventre e cabeça. Deve ser usado a distâncias 

maiores do que 20m (vinte metros). O uso fora das condições acima descritas pode 

causar lesões graves ou mesmo o óbito das pessoas atingidas. 

Cartucho plástico cal. 12 com projétil de borracha de precisão 

Consiste em um cartucho que dispara um projétil de borracha macia com um formato 

que permite maior precisão que as munições de borracha comuns. O disparo deve ser 

realizado contra as pernas dos agressores e não contra outras partes do corpo, em 

especial baixo ventre e cabeça. Deve ser usado a distâncias maiores do que 20m (vinte 

metros). O uso fora das condições acima descritas pode causar lesões graves ou 

mesmo o óbito das pessoas atingidas. (Curso Técnicas e Tecnologias Não Letais de 

Atuação Policial – Mód. 3, p.16, SENASP, 2007) ****** 
 

    

 

 

 

 

 

Figura 2: Cartuchos plásticos calibre 12 AM-403, AM-403/A, AM-403/M e AM-403/P 

Fonte: http://www.condornaoletal.com.br 

 

De todas as munições empregadas, a AM-403/P “precision” é a mais utilizada, 

claramente, pois só há um projetil, com uma aerodinâmica ideal para sua maior precisão. Essa 

preferência é percebida até no adestramento da tropa, que a utiliza como principal munição. 

 

 

4.3.4 Lançador calibre 37/38 e 38.1 de munições não letais 

 

 O lançador de munição calibre 37/38 e 38.1 AM-600 é uma arma portátil de uso 

individual, que funciona exclusivamente em ação dupla, sem ter seu cão exposto visivelmente. 
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Figura 3: Lançador cal. 37/38 e 38,1 mm AM-600 

Fonte: http://www.condornaoletal.com.br 

 

4.3.5 Cartucho calibre 38.1 

 

Assim como as munições de calibre 12(doze), as munições de calibre 38.1mm têm um 

grande poder de intimidação pela dor e hematomas que podem causar. Além disso, seu emprego 

é bem parecido com o do calibre 12, principalmente no que diz respeito à distância mínima de 

20(vinte) metros para se realizar um disparo e que este deve ser feito visando os membros 

inferiores do agente perturbador da ordem pública. De acordo com a SENASP, em seu Curso 

Técnicas e Tecnologias Não-Letais de Atuação Policial, módulo III, há dois cartuchos: um com 

3(três) projéteis de borracha e outro com 12(doze). 

Cartucho cal. 38.1mm com 3 projéteis de borracha 

Consiste num corpo cilíndrico de metal leve, contendo em seu interior três projéteis 

arredondados de borracha macia. Pode ser disparado contra uma ou mais pessoas, com 

a finalidade de deter ou dispersar pessoas, em alternativa ao uso de munições 

convencionais. O projétil possui alto poder de intimidação psicológica, podendo 

provocar hematomas e fortes dores. Deve ser disparado por lançador calibre 38,1mm 

a distância superior a 20m (vinte metros), apontando-se para os membros inferiores 

da pessoa ou grupo de pessoas. O encarregado de aplicação da lei deve possuir 

treinamento especial para utilização deste tipo de munição. 

Cartucho cal. 38.1 mm com 12 projéteis de borracha 

Consiste num corpo cilíndrico de metal leve, contendo em seu interior doze projéteis 

arredondados de borracha macia. Pode ser disparado contra uma ou mais pessoas, com 

a finalidade de deter ou dispersar pessoas, em alternativa ao uso de munições 

convencionais. O projétil possui alto poder de intimidação psicológica, podendo 

provocar hematomas e fortes dores. Deve ser disparado por lançador calibre 38,1mm 

a distância superior a 20m (vinte metros), apontando-se para os membros inferiores 

da pessoa ou grupo de pessoas. O encarregado de aplicação da lei deve possuir 

treinamento especial para utilização deste tipo de munição. (2010, p.4)** 

 

**4.4 Efeitos  

 

É importante mencionar os efeitos que as armas não letais que, atualmente, são usadas 

pelo Exército Brasileiro, causam, durante uma operação de controle de distúrbios. Como foram 
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criadas para servir como um subterfúgio para os armamentos letais, as armas não letais, menos 

letais ou menos que letais têm por finalidade atingir um oponente sem lhe causar a morte ou 

danos permanentes. 

Pela dor que causam os armamentos as munições de elastômero têm um efeito bastante 

eficaz. Por sua ação de choque, causam um efeito fisiológico bastante intenso pois causam a 

incapacitação temporária do elemento que é atingido por ela. Sendo assim, o indivíduo perde a 

vontade e a capacidade de combater. 

 Arma não-letal é um instrumento desenvolvido com o fim de provocar situações 

extremas às pessoas atingidas, fazendo com que sofram dor ou incômodo forte o 

bastante para interromperem um comportamento violento, mas de forma que tal 

interrupção não provoque riscos à vida desta pessoa em condições normais de 

utilização. Exemplos são o gás lacrimogênio, balas de borracha, bastões, canhões de 

água, gás/spray de pimenta e armas de eletrochoque. (CONDOR, 2015) 

 
***** CONDOR, Catalógo de fichas técnicas. Junho, 2006. disponível em: 
<http://www.condornaoletal.com.br> acesso em 09 de janeiro de 2016. 
 

 

Aliados a esses efeitos, as munições de elastômero são as que mais se assemelham com 

as letais. Isso porque, além de terem a possibilidade de ser empregadas até com armamentos 

letais, como a espingarda calibre 12, elas têm sua ação parecida com as munições 

convencionais. Uma diferença fundamental, porém, é sua ação de choque que, por ser de 

borracha, não é perfurante. Ainda assim, essas munições podem causar consequências 

indesejadas e uma dor considerável que, através de mídias sociais, sites de notícias, canais de 

vídeos na internet e da mídia como um todo, são amplamente divulgadas. 

Logo, pode-se inferir que, além dos efeitos fisiológicos ou físicos, os efeitos psicológicos 

são fortes e efetivos pois causam o medo. Quando um indivíduo sente medo, ele conduz suas 

ações com o intuito de se sentir seguro, como afirma Maslow (1908 – 1970) ***. Isso leva a 

dedução de que, o medo dos efeitos que esses armamentos podem causar faz os indivíduos 

evitarem um confronto ao verem as armas não letais que utilizam munição de elastômero. 

 A partir disso, pode-se deduzir que esses armamentos, pelos efeitos físicos e fisiológicos 

que causam, conseguem dispersar as turbas, pois os elementos atingidos por eles perdem a 

capacidade e a vontade de combater a tropa. Além disso, os efeitos psicológicos também devem 

ser valorizados pois são fundamentais para o sucesso da operação, pois o medo que eles causam 

faz com que as pessoas desistam de se opor às tropas. 

 

  

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.condornaoletal.com.br%2F&h=hAQEa6lXH


29 
 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Nossa pesquisa teve como objetivos apresentar as operações de garantia da lei e da ordem 

ressaltando as hipóteses de emprego do Exército Brasileiro e principais conceitos, além das 

operações de controle de distúrbios nelas inseridas; apresentar os conceitos básicos que versam 

sobre os armamentos não letais e identificar os principais armamentos e munições que 

empregam elastômero pelo Exército Brasileiro e sua eficiência; expor argumentos plausíveis 

que justifiquem a eficiência desses armamentos; e propor soluções aos problemas encontrados 

nas munições não letais de elastômero no preparo e emprego da força. 

Os resultados encontrados foram derivados da observância do uso das munições não letais 

de elastômero pelo Exército Brasileiro. Pôde se notar que as munições de elastômero são 

largamente utilizadas, atualmente, pela força terrestre, uma vez que conseguem dispersar 

turbas, quer seja pelo seu emprego que, mesmo sendo de baixa letalidade, causam dolorosos 

ferimentos naqueles que são atingidos por elas, tirando a sua vontade e capacidade de combater 

as tropas, quer seja pela dissuasão que causa, pois os efeitos que podem causar são evidentes e 

conhecidos. 

Além disso, percebe-se a importância do adestramento da tropa que utilizar esses 

armamentos e munições pois, caso não seja seguida alguma norma de segurança do fabricante, 

transladadas até para manuais, de se efetuar disparos a mais de 20 metros, visando os membros 

inferiores, poderá haver danos irreversíveis à saúde do APOP atingido e até mesmo a morte. 

Esses efeitos são totalmente indesejados, já que podem fazer a população e opinião pública 

retirarem o apoio às tropas, fator fundamental para o êxito da operação como um todo. 

Destaca-se, neste trabalho, a importância dos armamentos não letais como um todo para 

o sucesso de uma operação de controle de distúrbios, pois eles permitem a segurança da tropa 

e o uso da força de maneira legal, garantindo também a segurança da tropa que tem em suas 

mãos uma opção para se defender de maneira proporcional ao uso da força. 

Diante destes resultados, podemos afirmar que a correta utilização dos armamentos não 

letais, em especial os que utilizam munição de elastômero, é fator preponderante para o sucesso 

das operações de controle de distúrbios e, por conseguinte, das operações de garantia da lei e 

da ordem. Um problema naquelas operações pode causar consequências indesejadas e 

irreversíveis a estas, como a perda do apoio da população e da opinião pública, que são 

elementos fundamentais para o êxito de uma operação de garantia da lei e da ordem. 
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Dentro dessa perspectiva, podemos destacar que é fundamental o adestramento eficaz da 

tropa que vai utilizar as munições de elastômero, seja a espingarda calibre 12, seja o AM 600, 

principais armamentos que utilizam elastômero pelo Exército Brasileiro, utilizando as munições 

AM-403, que são as efetivamente empregadas. Todo esse treinamento deve focar, 

principalmente na distância de no mínimo 20 metros para se realizar um disparo, além da 

visada, que deve ser feita nos membros inferiores, além de conscientizar os atiradores dos danos 

colaterais, como danos irreversíveis à saúde ou a morte de quem é atingido, que podem ser 

causados pela não observância desses aspectos. 

Se comparados com o que encontramos na teoria que sustentou a pesquisa, podemos 

afirmar que o emprego das munições de elastômero e dos armamentos que as utilizam, aliados 

obviamente aos outros armamentos da força de choque, atualmente, pelo Exército Brasileiro, 

nas operações de controle de distúrbios, inseridas nas OpGLO, é eficiente. Isso porque todas as 

últimas operações de GLO em que o Exército Brasileiro foi empregado foram consideradas, 

unanimemente, um sucesso. 

Portanto, a nossa hipótese de pesquisa foi confirmada, uma vez que se percebeu a 

eficiência dos armamentos em pauta. Através de seu emprego que, atualmente, é largamente 

utilizado por diversas forças de segurança no mundo, pôde-se perceber o êxito que esses 

armamentos têm conseguido. Tudo isso porque só tem crescido e se propagado sua utilização, 

demonstrando assim a sua eficiência, pois se ele não fosse eficiente, seria certa a diminuição 

do seu uso. Além disso, eles estão de acordo com as legislações vigentes no que tange a não 

causar efeitos colaterais ou o óbito, desde que utilizados de acordo com as regras de segurança 

do fabricante. 

Os resultados alcançados nesta pesquisa não podem ser generalizados, pois os 

armamentos não letais que utilizam munições de elastômero são eficientes. Porém, sua 

eficiência está diretamente relacionada ao emprego correto de acordo com as normas de 

segurança do fabricante: atirar com no mínimo 20 metros de distância do alvo, visando os 

membros inferiores. Logo, sua eficiência está condicionada ao preparo e adestramento da tropa 

que o utilizará. 

Concluímos então que os armamentos não letais que utilizam munição de elastômero e 

essas munições que são empregados pelo Exército Brasileiro, atualmente, em operações de 

controle de distúrbios, inseridas em um contexto de operações de garantia da lei e da ordem, 

são eficientes. Tudo isso desde que se atente para um correto preparo e adestramento dos 

agentes que utilizarão essas tecnologias. 
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No decorrer da pesquisa, deparamo-nos com um tema de grande interesse, mas que fugiu 

ao recorte adotado nesta pesquisa: por que o Exército Brasileiro não utiliza as munições “less-

lethal”, uma vez que podem resolver alguns efeitos colaterais causados por disparos efetuados 

a menos de 20 metros, já que têm a possibilidade de ser efetuado um disparo de até 5 metros de 

distância. Essa necessidade se dá visto que, atualmente, o confronto às turbas se dá a uma 

distância cada vez mais curta. Contudo, esse tema merece uma pesquisa mais aprofundada, 

visto que pode a implementação dessas munições pode ser extremamente benéfica para a força 

terrestre. 
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