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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa se destina ao desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre, 
relacionada as Operações de Cooperação e Coordenação com Agências. Utiliza como 
plano de fundo para o estudo, a Operação São Francisco, realizada no Complexo da 
Maré, Rio de Janeiro-RJ, nos anos de 2014 e 2015. Esse tipo de ação, do Exército 
Brasileiro, tem se intensificado nos últimos anos. E os confrontos com membros da 
população, que por algum motivo venham a atacar a tropa, necessitam de uma 
condução diferente a que deve ser realizada contra criminosos, que utilizam armas de 
fogo. Para isso, são desenvolvidas tecnologias de baixa letalidade, de forma buscar 
reação proporcional ao ataque empreendido. Para cada operação desencadeada são 
emitidas Regras de Engajamento, que estabelecem os padrões de reação dos 
elementos das frações, de acordo com a agressão efetuada contra a tropa. A 
sequência do escalonamento do uso da força, as condicionantes e os limites de 
emprego dos armamentos e munições são estabelecidas nesse documento. O 
objetivo da pesquisa foi apontar qual o armamento e/ou munição menos letal atende 
as necessidades de emprego contra agressões oriundas de agentes perturbadores da 
ordem pública, quando este utilizar de objetos contundentes contra a tropa. A revisão 
da literatura utilizada permitiu verificar as características da operação, do ambiente 
operacional e do agressor. Além de fornecer dados relevantes a respeito das 
tecnologias menos letais disponíveis. A opinião dos comandantes dos pelotões 
empregados foi obtida através de questionário, e especialistas no assunto foram 
entrevistados, sendo realizada com os instrutores do Centro de Instrução de 
Operações de Garantia da Lei e da Ordem, e os representantes das empresas Condor 
e Índios Pirotecnia. Foi estabelecido, como hipótese, que os projéteis de impacto 
controlado, empregados contra APOP nas Operações de Cooperação e Coordenação 
com Agências em comunidades carentes, atendem ao princípio da proporcionalidade 
imposto pelo escalão superior. Essa foi comprovada parcialmente, através dos 
resultados obtidos pelo questionário e pelas entrevistas. Pois ao atingir as pernas, 
será proporcional. Ao acertar a cabeça não será. Em caso de impacto na região 
abdominal ou peitoral terá que ser verificado os fatores que levaram a isso, como não 
ter outro equipamento menos danoso em condições de utilização, acrescentando-se 
a impossibilidade de atingir as pernas e necessitar atirar contra o APOP com a 
munição de impacto, ou em Legítima Defesa visando evitar o uso de munição letal. E 
dentre os projéteis, os de balote único de precisão devem ser priorizados, e deve ser 
respeitada a distância de segurança estabelecida pelo fabricante.  
 
Palavras-chave: Armamento. Munição. Menos letal. Operações de Cooperação e 
Coordenação com Agências. Agente perturbador da ordem pública. Impacto 
controlado.    
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ABSTRATC 

 

 

 

The present research is intended for the development of the Terrestrial Military 
Doctrine, related to the Operations of Cooperation and Coordination with Agencies. It 
uses as background for the study, Operation São Francisco, held in the Complexo da 
Maré, Rio de Janeiro-RJ, in the years 2014 and 2015. This type of action by the 
Brazilian Army has intensified in recent years. And clashes with members of the 
population, who for some reason attack the troops, need a different approach to what 
should be done against criminals who use firearms. For this, technologies of low 
lethality are developed, in order to seek a reaction proportional to the attack 
undertaken. For each operation triggered are issued Engagement Rules, which 
establish the reaction patterns of the elements of the fractions, according to the 
aggression against the troop. The sequence of the escalation of the use of force, the 
constraints and limits of use of armaments and ammunition are set forth in that 
document. The objective of the research was to determine which armament and / or 
less lethal ammunition meets the needs of employment against aggressions originating 
from agents disturbing the public order, when it uses forceful objects against the troop. 
The literature review allowed us to verify the characteristics of the operation, the 
operating environment and the aggressor. In addition to providing relevant data 
regarding the least lethal technologies available. The opinion of the commander’s 
platoons employed was obtained by means of a questionnaire, and experts in the 
subject were interviewed, being carried out with the instructors of the Center of 
Instruction of Operations of Guarantee of the Law and the Order, and the 
representatives of the companies Condor and Índios Pirotecnia. It was established, as 
a hypothesis, that the impact - controlled projectiles used against APOP in Cooperative 
Operations and Coordination with Agencies in needy communities, comply with the 
principle of proportionality imposed by the upper echelon. This was partially proved 
through the results obtained by the questionnaire and interviews. For when you reach 
your legs, it will be proportional. When you hit your head it will not be. In case of impact 
on the abdominal or pectoral region, it will be necessary to verify the factors that led to 
this, such as not having other less harmful equipment in use conditions, adding the 
impossibility of reaching the legs and need to shoot APOP with ammunition of Impact, 
or in Legitimate Defense in order to avoid the use of lethal ammunition. And of the 
projectiles, the single precision balloons must be prioritized, and must be respected 
the safety distance established by the manufacturer. 
 
Keywords: Weapon. Ammunition. Less lethal. Cooperation and Coordination with 
Agencies. Disturbing agent of public order. Controlled impact. 
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RESUMEN 
 

 

 

La presente investigación se destina al desarrollo de la Doctrina Militar Terrestre, 
relacionada con las Operaciones de Cooperación y Coordinación con Agencias. Se 
utilizó como fondo para el estudio, la Operación San Francisco, realizada en el 
Complexo da Maré, Rio de Janeiro-RJ, en el año 2014 y 2015. Este tipo de acción, del 
Ejército Brasileño, se ha intensificado en los últimos años. Y los enfrentamientos con 
miembros de la población, que por algún motivo vengan a atacar a la tropa, necesitan 
una conducción diferente a la que debe realizarse contra criminales, que utilizan armas 
de fuego. Para ello, se desarrollan tecnologías de baja letalidad, de forma buscar una 
reacción proporcional al ataque emprendido. Para cada operación desencadenada se 
emiten Reglas de Compromiso, que establecen los patrones de reacción de los 
elementos de las fracciones, de acuerdo con la agresión efectuada contra la tropa. La 
secuencia del escalonamiento del uso de la fuerza, las limitaciones y los límites de 
empleo de los armamentos y municiones se establecen en ese documento. El objetivo 
de la investigación fue apuntar que el armamento y / o munición menos letal atiende 
las necesidades de empleo contra agresiones provenientes de agentes perturbadores 
del orden público, cuando éste utiliza de objetos contundentes contra la tropa. La 
revisión de la literatura utilizada permitió verificar las características de la operación, 
del ambiente operacional y del agresor. Además de proporcionar datos relevantes 
sobre las tecnologías menos letales disponibles. La opinión de los comandantes de 
los pelotones empleados fue obtenida a través de cuestionario, y especialistas en el 
asunto fueron entrevistados, siendo realizada con los instructores del Centro de 
Instrucción de Operaciones de Garantía de la Ley y de la Orden, y los representantes 
de las empresas Condor e Índios Pirotecnia. Se estableció, como hipótesis, que los 
proyectiles de impacto controlado, empleados contra APOP en las Operaciones de 
Cooperación y Coordinación con Agencias en comunidades carentes, atiende al 
principio de proporcionalidad impuesto por el escalón superior. Esta fue comprobada 
parcialmente, a través de los resultados obtenidos por el cuestionario y por las 
entrevistas. Pues al alcanzar las piernas, será proporcional. Al golpear la cabeza no 
lo será. En caso de impacto en la zona abdominal o pectoral, se deben verificar los 
factores que llevaron a ello, como no tener otro equipo menos dañino en condiciones 
de utilización, añadiendo la imposibilidad de alcanzar las piernas y necesitar disparar 
contra el APOP con la munición de impacto, o en Legítima Defensa para evitar el uso 
de munición letal. Y entre los proyectiles, los de balote único de precisión deben ser 
priorizados, y respetando la distancia de seguridad establecida por el fabricante. 
 
Palabras clave: Armamento. Municiones. Menos letales. Operaciones de 
Cooperación y Coordinación con Agencias. Agente perturbador del orden público. 
Impacto controlado. 

 

 

 

 



8 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

ACISO Assistência Cívico-Social  

APOP Agente Perturbador da Ordem Pública 

Armt Armamento 

Cal. Calibre 

CIOpGLO Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

Cmt GC Comandante de Grupo de Combate 

Cmt Pel Comandante de Pelotão 

Cmt SU Comandante de Subunidade 

CS Ortoclorobenzilidenomalononitrila (Lacrimogêneo) 

DICA Direito Internacional dos Conflitos Armados  

EB Exército Brasileiro 

ECEME Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

EP Efetivo Profissional 

EsAO Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

F Opn Força Oponente 

FA Forças Armadas 

FTer Força Terrestre 

Fz Fuzil 



9 

 

GLIS Green Laser Interdiction System 

GLO Garantia da Lei e da Ordem 

Mun Munição 

OC Oleoresina Capsaicina (Pimenta) 

OG Organizações Governamentais 

OI Organismos Internacionais 

ONG Organizações Não Governamentais 

Op Operação 

Op Pac Operação de Pacificação 

OSP Órgão de Segurança Pública 

Pst Pistola 

XREP Extended Range Electronic Projectile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE FOTOGRAFIAS 

 

 

 

Fotografia 1- Militar utilizando câmera filmadora.........................................................42 

Fotografia 2 - Fotografia aérea de parte do Complexo da Maré..................................51 

Fotografia 3 - Green Laser Interdiction System, GLIS.................................................67 

Fotografia 4 - Sistema de Interrupção Ativa montada em veículos, V-MADS.............68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

 
Gráfico 1- Cmt Pel divididos por contingente...............................................................82 

Gráfico 2 - Cmt Pel por Comando Militar de Área........................................................83 

Gráfico 3 – Conhecimento do Cmt Pel sobre o Princípio da Proporcionalidade........88 

Gráfico 4 –Conhecimento dos subordinados sobre o Princípio da Proporcionalidade.89 

Gráfico 5 – Quantidade de situações enfrentadas pelos Cmt Pel..............................93 

Gráfico 6 – Iniciativa para emprego da munição de impacto controlado....................93 

Gráfico 7 – Repercussão negativa a munição de impacto controlado........................95 

Gráfico 8 - Cmt Pel que realizaram a preparação no CIOpGLO..................................97 

Gráfico 9 – Preparação para reagir a agressão oriunda de APOP..............................97 

Gráfico 10 – Conhecimento técnico dos meios menos letais do Cmt Pel....................98 

Gráfico 11 – Conhecimento técnico dos meios menos letais da fração......................99 

Gráfico 12 – Armamento e munição recebidos para a Op São Francisco.................100 

Gráfico 13 – Alternativa para ação entre 5m e 20m..................................................102 

Gráfico 14 – Alternativa para uso acima de 20m......................................................103 

Gráfico 15 – Dano causado a atingir a cabeça ou face............................................109 

Gráfico 16 – Dano causado a atingir a região abdominal ou peitoral........................110 

Gráfico 17 – Dano causado a atingir os membros.....................................................111 

Gráfico 18 – Situação 1, tiro direcionado a cabeça...................................................113 

Gráfico 19 – Situação 2, tiro na cabeça.....................................................................114 

Gráfico 20 – Situação 1, tiro na região abdominal ou peitoral...................................115 

Gráfico 21 – Situação 2, tiro na região abdominal ou peitoral...................................116 

Gráfico 22 – Situação 1, tiro nos membros................................................................118 

Gráfico 23 – Situação 2, tiro nos membros................................................................118 



12 

 

LISTA DE IMAGENS 

 

 

 
Imagem 1- Comunidades da Maré e divisão entre as facções criminosas..................50 

Imagem 2 - Diagrama da progressividade...................................................................56 

Imagem 3 - Pirâmide da proporcionalidade.................................................................58 

Imagem 4 - Granada de lançamento manual de CS....................................................60 

Imagem 5 - Granada de lançamento manual de CS – tríplice emissão......................60 

Imagem 6 - Granada 37/38mm de CS........................................................................61 

Imagem 7 - Arma a gás – paintball..............................................................................65 

Imagem 8 - Extended Range Electronic Projectile, XREP...........................................66 

Imagem 9 - Espingarda cal.12.....................................................................................69 

Imagem 10 - Lançador de granada 37/38mm..............................................................69 

Imagem 11 - Munições de impacto controlado menos letais......................................70 

Imagem 12 - Munições químicas cal. 12 e 37/38mm...................................................71 

Imagem 13 - Lançador M32A1 40mm.........................................................................71 

Imagem 14 - Carabina M4A1 e lança-granadas 40mm M203.....................................72 

Imagem 15 - Munições 40mm da Agencija Alan.........................................................72 

Imagem 16 – Munições menos letais Cal. 40mm........................................................73 

Imagem 17 - Lesão causado por munição de elastômero...........................................75 

Imagem 18 - Munição de elastômero de precisão......................................................77 

Imagem 19 - Munição de elastômero 37/38mm – 12 esferas.....................................78 

Imagem 20 - Munição de elastômero 37/38mm – 03 esferas.....................................78 

Imagem 21 - AM 403/PSR...........................................................................................79 

Imagem 22 - Diagrama de Utilização de Técnicas Menos Letais................................80 

Imagem 23 - AM-470..................................................................................................81 



13 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

 

Quadro 1 – Operacionalização da Variável Independente..........................................25 

Quadro 2 – Operacionalização da Variável Dependente............................................26  

Quadro 3 – Quantidade de Cmt Pel............................................................................28 

Quadro 4 - Constituição do Pelotão.............................................................................43 

Quadro 5 – Organizações Militares de origem dos Cmt Pel........................................83 

Quadro 6 – Qui-Quadrado para o caso de atingir um APOP na cabeça ou região da 
face........................................................................................................110 

 
Quadro 7 – Qui-Quadrado para o caso de atingir um APOP no abdômen ou 

peito..................................................................................................111 
 
Quadro 8 – Qui-Quadrado para o caso de atingir um APOP os membros.................112 

Quadro 9 – Qui-Quadrado para situação 1, ao atingir o APOP na cabeça ou face....114 

Quadro 10 – Qui-Quadrado para situação 2, ao atingir o APOP na cabeça ou face..114 

Quadro 11 – Qui-Quadrado para situação 1, ao atingir o APOP no peito ou 
abdômen.........................................................................................116 

 
 Quadro 12 – Qui-Quadrado para situação 2, ao atingir o APOP no peito ou 

abdômen.........................................................................................116 
 
Quadro 13 – Qui-Quadrado para situação 1, ao atingir o APOP nos membros 

inferiores.........................................................................................119 
 
Quadro 14 – Qui-Quadrado para situação 2, ao atingir o APOP nos membros 

inferiores.........................................................................................119 

 

 

 

 

 

 



14 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................17 

1.1 PROBLEMA .................................................................................................... 19 

1.1.1 Antecedentes do problema .......................................................................... 20 

1.1.2 Formulação do problema ............................................................................. 20 

1.2 OBJETIVOS .................................................................................................... 21 

1.2.1 Objetivo geral ................................................................................................ 21 

1.2.2 Objetivos específicos ................................................................................... 21 

1.3 HIPÓTESE ...................................................................................................... 21 

1.4 JUSTIFICATIVA .............................................................................................. 22 

2 METODOLOGIA ............................................................................................. 23 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO .................................................................... 23 

2.1.1   Definição conceitual da variável...................................................................24 

2.1.2   Definição operacional da variável.................................................................25 

2.1.3   Alcances e limites...........................................................................................27 

2.2     AMOSTRA.........................................................................................................28 

2.2.1   População.......................................................................................................28 

2.2.2  Amostra...........................................................................................................29 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA .................................................................. 30 

2.3.1  Procedimentos para revisão da literatura.....................................................30 

2.3.2  Procedimentos metodológicos......................................................................31 

2.3.3  Instrumentos...................................................................................................31 

2.3.4  Análise dos dados...........................................................................................32   

3        REVISÃO DE LITERATURA..............................................................................34 

3.1 A OPERAÇÃO E AS REGRAS DE ENGAJAMENTO.......................................34 

3.1.1  A Legislação....................................................................................................34  

3.1.2 As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências.....................36 

3.1.3  Finalidade da Operação São Francisco.........................................................38 

3.1.4  Regras de Engajamento.................................................................................39 

3.1.5 Comprovação da situação..............................................................................41 



15 

 

3.1.6  Constituição do Pelotão na Op São Francisco............................................42 

3.2      FORÇA OPONENTE..................................................... ...................................44 

3.2.1   Ações e crises geradas pela F Opn...............................................................45 

3.2.2   Motivações do APOP......................................................................................46 

3.2.3   Formas de agressão e possíveis consequências........................................47 

3.3      AMBIENTE OPERACIONAL.............................................................................49 

3.3.1   Dimensão física..............................................................................................49 

3.3.2   Dimensão humana..........................................................................................51 

3.3.3   Dimensão informacional................................................................................54 

3.4      CARACTERÍSTICAS DOS MEIOS MENOS LETAIS........................................54 

3.4.1   Princípios de utilização do armamento e munição menos letal..................55 

3.4.1.1Princípio da Legalidade...................................................................................55 

3.4.1.2Princípio da Necessidade................................................................................56 

3.4.1.3Princípio da Progressividade...........................................................................56 

3.4.1.4Princípio da Proporcionalidade........................................................................57 

3.4.2   Agentes Químicos..........................................................................................59 

3.4.2.1Gás Lacrimogêneo CS.....................................................................................59 

3.4.2.2Agente Químico OC.........................................................................................62 

3.4.3   Granada Mista.................................................................................................63 

3.4.4   Energia Conduzida.........................................................................................63 

3.4.5   Armas a Gás....................................................................................................64 

3.4.6   Tecnologia menos letal estrangeira.............................................................65 

3.4.6.1Extended Range Electronic Projectile.............................................................66 

3.4.6.2Green Laser Interdiction System.....................................................................67 

3.4.6.3 Sistema de Interrupção Ativa montada em veículos......................................67 

3.4.7   Armamentos lançadores de munição menos letais.....................................68 

3.4.8   Munição de Impacto controlado...................................................................74 

3.4.8.1Munições de impacto controlado rígidas..........................................................77 

3.4.8.2Munições de impacto controlado deformáveis.................................................80 

4. RESULTADOS................................................................................................82 

4.1 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AS REGRAS DE 

ENGAJAMENTO..............................................................................................85 

4.1.1 O APOP sem arma de fogo e o ambiente operacional.................................86  

4.1.2 Princípio da Proporcionalidade e a Op São Francisco..............................88 

4.1.3   Aplicação das Regras de Engajamento durante a Op São Francisco......91 



16 

 

4.2     OS ARMAMENTOS E/OU MUNIÇÕES MENOS LETAIS EMPREGADOS NA 

OP SÃO FRANCISCO.....................................................................................96 

4.2.1   Preparação para a Op São Francisco..........................................................96 

4.2.2   Armamento e munição menos letal disponibilizado para as frações.........99 

4.2.3   Seleção do armamento e da munição diante de uma crise com APOP....102 

4.3     RELAÇÃO DA MUNIÇÃO DE IMPACTO CONTROLADO E O PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE...............................................................................108 

4.3.1 Proporcionalidade da munição de impacto controlado ao atingir a 

cabeça...........................................................................................................113 

4.3.2 Proporcionalidade da munição de impacto controlado ao atingir o 

abdômen ou peito........................................................................................115 

4.3.3 Proporcionalidade da munição de impacto controlado ao atingir os 

membros inferiores......................................................................................117 

5.        CONCLUSÃO.................................................................................................121 

REFERÊNCIAS ............................................................................................ 125 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO  ................................................................ 129 

APÊNDICE B - ENTREVISTA ...................................................................... 137 

APÊNDICE C – ATUALIZAÇÃO DO CAPITULO IV DO EB70-11.415........ 143 

APÊNDICE D – ATUALIZAÇÃO DO EB70-11.415...................................... 161 

APÊNDICE E – NECESSIDADES PARA O ADESTRAMENTO DO ATIRADOR 

DE PROJETIL MENOS LETAL.....................................................................162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Legislação Brasileira ampara o emprego das Forças Armadas, com maior 

ênfase no Exército Brasileiro, em Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências, para intensificar ou suprimir deficiências em atividades de instituições 

públicas. Estas podem ser de caráter humanitário, quanto à Assistência Cívico-Social 

(ACISO), socorro às vítimas de calamidade, entre outras. Ou quanto a atividades de 

garantia da lei e da ordem, como assumir as ações de policiamento ostensivo por 

motivo de greve da Polícia Militar, ou por esta não dispor de capacidade suficiente 

para fazer frente a uma determinada situação.   

A Operação Arcanjo, realizada no Complexo do Alemão de 2010 a 2012, e a 

Operação São Francisco, realizada no Complexo da Maré no período de 2014 e 2015, 

enquadradas neste contexto, utilizaram ações no nível tático diuturnamente, com 

militares em contato direto com a população civil. Trata-se de pessoas que vivem em 

comunidades carentes, deficientes do apoio governamental e, portanto, 

desacostumadas à presença de uma Força, seja militar ou policial, prestando o serviço 

de segurança nas ruas. 

A falta de atuação da Policia Militar no interior de comunidades, somada à 

ausência de ações do governo nas áreas de saúde e educação, resulta em uma área 

de operações onde o entendimento da população, quanto ao poder da tropa para 

manter o ambiente seguro e estável, se torna fundamental para o sucesso da missão.  

No decorrer das operações neste tipo de ambiente, o Exército Brasileiro 

desencadeou ações de patrulhamento a pé e motorizado, postos de bloqueio e 

controle de vias urbanas, operações de busca e apreensão, dentre outras. Todas 

essas manobras, realizadas no interior das comunidades, foram levadas a efeito em 

um ambiente operacional de extrema proximidade com a população, em que esta é 

abordada e revistada pela tropa em presença, visando sua própria segurança, em 

razão da existência de membros de facções criminosas.  

Neste ambiente operacional, a tropa se depara com ocorrências em que deve 

utilizar da força contra um elemento ou grupo da população, classificados como 

Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP). Esses agentes buscam infringir 

dano físico aos militares, através de objetos contundentes encontrados nas ruas, ou 

que estejam de sua posse, para se evadir, impedir uma revista ou evitar uma prisão, 

entre outros motivos. Utilizam-se de diferentes materiais para arremessar ou bater, 
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como pedaços de madeira, cano de metal, pedras, garrafas de vidro, tijolos, podendo 

levar o militar da tropa a se lesionar gravemente e, em casos extremos, a óbito.   

Após definir como abordar a situação descrita, o comandante da fração deve 

ter em mente o princípio da proporcionalidade¹, não infringindo ao APOP lesão 

desnecessária, ou em excesso, além do mínimo inevitável a resolver a ocorrência com 

o qual se deparou. Contudo, ainda que essa abordagem seja feita com moderação, 

não se admite que o APOP obtenha êxito em sua ofensiva. Desse modo, a fração é 

obrigada a agir de modo a capturar ou a neutralizar, no mais curto tempo e com a 

menor utilização de meios possível, este indivíduo ou grupo, evitando também que o 

militar venha a se ferir durante este processo. 

A forma como a tropa irá solucionar as ocorrências com APOP, quando 

utilizarem meios contundentes para agredir os militares, no nível tático, irá interferir 

nos níveis operacional, estratégico e político. Isto se deve à importância do Terreno 

Humano, no contexto das Operações de Cooperação e Coordenação com Agências. 

Os moradores da comunidade não envolvidos na situação descrita não devem ser 

vitimados durante a ação dos militares. 

 A população precisa se sentir segura com a atuação do Exército Brasileiro 

dentro de sua comunidade, fato que não será possível se civis forem atingidos por 

armamentos e/ou munições, mesmo as menos letais. Estes meios podem se constituir 

somente do armamento, ou apenas a munição a ser utilizada. Pode ser ainda um 

armamento que, a depender da munição utilizada, será letal ou menos letal², como, 

por exemplo, a espingarda calibre .12 polegadas.  

A possibilidade de que erros, eventualmente, cometidos pela tropa durante a 

atuação, aliada à facilidade de acesso e disseminação dessa informação, poderá 

gerar prejuízo à manutenção da estabilidade e da segurança na comunidade. A 

facilidade de filmagens e realização de fotografias, advindas da utilização em massa 

de smartphone, possibilitam a grande difusão de notícias altamente lesivas à 

instituição, por meio de mídias sociais.  

 
 
________________________ 
¹ No ambiente interno, a proporcionalidade diz respeito ao uso de meios e métodos eficazes ao 
cumprimento da missão, fazendo cessar as hostilidades com o mínimo de danos a pessoas e bens. 
Consiste na compatibilidade entre meios e fins da medida, através de ações comedidas e moderadas. 
Traduz-se também na chamada razoabilidade e no bom senso. (BRASIL, 2015, p.6-3) 
 
² menos letal, 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. (BRASIL, 2017, p.1-1) 
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Para atender ao Princípio da Proporcionalidade, isto é, não causar dano 

excessivo às pessoas durante a ação da tropa, armamentos e/ou munições menos 

letais devem ser utilizados nas situações descritas anteriormente. Tais meios foram  

desenvolvidos para neutralizar ameaças, sem ter por consequência o óbito do 

indivíduo atingido, ou lesões que lhe causem incapacidade física permanente.  

Dessa forma, devem ser usados atendendo às características de cada material 

empregado, e se o ambiente que o cerca permite sua utilização. Para o emprego de 

uma tecnologia menos letal deverão ser considerados vários aspectos como, por 

exemplo, a distância de segurança, raio de ação, prazo de validade da munição, local 

do corpo atingido e outros cuidados especiais a serem tomados, afim de que não se 

tornem de alta letalidade. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Quando um APOP se utiliza de objeto contundente para a agressão, a tropa 

empregará os recursos necessários para impedi-lo. Para tal, deverá utilizar 

corretamente os meios disponíveis, obedecendo às Regras de Engajamento da 

operação, e esta deverá estar clara ao entendimento dos militares, e atender às 

condicionantes do uso de cada meio, menos letal ou não, de modo a não causar dano 

excessivo ou colateral.  

Após a ação do APOP, ou sua tentativa, o militar tem pouco tempo para definir 

sua reação. Aguardar a ordem do comandante da fração, ou agir de imediato. Se a 

escolha for pela última opção, deverá agir de modo a atingir apenas o causador da 

agressão, não a população em seu entorno. 

Caso os membros da fração envolvida esperem por ordem do comandante, o 

intervalo de tempo entre a agressão, ordem e reação pode resultar na lesão de militar 

da tropa. Por outro lado, a resposta imediata pode gerar um excesso, conforme o meio 

que este tenha a sua disposição.  

Uma linha tênue separa o uso excessivo da força para neutralizar a ação do 

APOP, e o emprego de meio menos letal que possibilite a este, a evasão ou obtenção 

de sucesso em seu intento.  
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1.1.1 Antecedentes do problema 

 

A análise das características da situação deve ser verificada de modo a 

escolher o meio menos letal mais favorável, de forma proporcional à agressão sofrida 

e preservar os indivíduos que nada tem relação com o ocorrido. 

O objeto utilizado, a distância entre o APOP e a tropa, o local onde a situação 

se passa e a população em seu entorno são fatores que devem ser levados em 

consideração para a escolha de como reagir. Somados ao conhecimento técnico do 

material disponível para a fração. 

Todos os militares da fração devem ter condições de realizar esta avaliação e 

decidir o material a ser utilizado, sendo a responsabilidade maior do comandante, seja 

por meio das ordens no momento da ocorrência, ou através das orientações e 

adestramentos realizados. 

O APOP pode vir a agredir a tropa, a curta distância, utilizando pedaços de 

madeira, metal, ou mesmo de longe, através de arremesso de objetos, pedras, tijolos, 

dentro de suas capacidades físicas, normalmente menor que 20m. 

Para reagir, a fração fará uso dos armamentos e/ou munições menos letais 

disponíveis de forma a cessar a ação do agressor, e atender ao Princípio da 

Proporcionalidade.  

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

Diante das situações anteriormente expostas, e considerando ainda que as 

tentativas de verbalização, negociação e demonstração de força, já foram efetuadas, 

não surtindo o efeito de neutralizar a iminente agressão a tropa. Esta deverá agir 

conforme as Regras de Engajamento em vigor. A ação do meio a ser utilizado deve 

ser pontual e atingir somente o agressor, preservando a população no entorno da 

crise. 

Por tudo o que já foi mencionado, surge o problema em questão. 

Qual deve ser o armamento e/ou munição a ser(em) utilizado(s) para neutralizar 

a agressão de um APOP, sem posse de arma de fogo, no contexto de Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências? 
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1.2 OBJETIVOS  

 

De acordo com o problema acima exposto, surgem os objetivos de pesquisa 

para buscar a solução. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Apontar um armamento e/ou munição a ser (em) utilizado(s) pela tropa para a 

defesa contra agressões de APOP.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Definir APOP sem posse de armamento e o contexto onde se inserem; 

- identificar as características do terreno que influem no material a ser utilizado; 

- apresentar o Princípio da Proporcionalidade; 

- verificar as Regras de Engajamento impostas durante a Operação São 

Francisco;  

- apresentar os armamentos e/ou munições menos letais em uso no Exército 

Brasileiro; 

- verificar a existência de armamentos e/ou munições menos letais não 

utilizados pelo Exército Brasileiro;  

- apresentar a doutrina de emprego e o Armt e Mun menos letais usados contra 

população civil em outros exércitos e OSP brasileiros; e 

- avaliar as ocorrências envolvendo APOP utilizando material contundente e 

quais as soluções desenvolvidas. 

 

1.3 HIPÓTESES 
 

Para a solução do problema, surgem as hipóteses, levantadas conforme os 

meios empregados pelo Exército Brasileiro. Tem-se em vista o material que atinge um 

único elemento, somente o APOP.  

Hipótese de estudo 1 (H1): Os projéteis de impacto controlado, empregados 

contra APOP nas Operações de Cooperação e Coordenação com Agências em 
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comunidades carentes, atendem ao princípio da proporcionalidade imposto pelo 

escalão superior. 

Hipótese de estudo 0 (H0): Os projéteis de impacto controlado, empregados 

contra APOP nas Operações de Cooperação e Coordenação com Agências em 

comunidades carentes, não atendem ao princípio da proporcionalidade imposto pelo 

escalão superior.  

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

O estudo das situações envolvendo os APOP, sem posse de arma de fogo, e 

como deve ser realizada a resposta da fração envolvida, trará benefícios para as 

operações futuras, tais como: 

- Desenvolver capacidades, no âmbito Exército Brasileiro, relacionadas à 

técnica e à dotação de material específico para as Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências;  

- ressaltar a importância do Terreno Humano nos dias atuais, transformando-o 

em fator de decisão, por parte dos comandantes, amplificado pela disseminação das 

informações através das mídias sociais e meios de comunicação; 

- identificar se os erros cometidos no nível tático interferem diretamente nos 

níveis estratégicos e políticos, não somente no nível operacional, no contexto de 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências; 

- mensurar o pouco tempo de reação entre o início da crise e a tomada de 

decisão, por parte do comandante de fração, e por vezes do soldado da fração, 

devendo agir com rapidez e eficiência para a solução, sem causar dano excessivo ou 

desproporcional; 

- conhecer as características técnicas dos armamentos e/ou munições menos 

letais para utilização segura e eficaz, considerando suas possibilidades e limitações; 

- propor regras de engajamento que direcionem à utilização do armamento e/ou 

munição mais adequados a cada situação, visando à segurança da tropa, para 

solução das crises com rapidez e eficácia; e 

- possibilitar à fração escolher um meio menos letal, na distância de 5m a 20m 

que atue somente contra o APOP. Deste modo, não causar dano a população que 

nada tenha feito para justificar ser atingida. 
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2. METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos aplicados para 

execução da pesquisa proposta. A delimitação em tempo e espaço a ser estudado, 

bem como a definição da população e os critérios para a seleção da amostra. Além 

dos instrumentos que serão utilizados para gerar os dados necessários, e a forma de 

análise destes.  

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

A presença da Força Militar inibe a ocorrência de ilícitos e agressões, devido 

ao efetivo empregado nas operações e ao porte do armamento ostensivamente. 

Quando necessário, através da condução de procedimentos de identificação e revista 

da população, valendo-se da verbalização para conduzir tais atividades. 

Em uma ocorrência onde um membro da população se exalte ou procure não 

se submeter às ordens, à verbalização, à negociação e a demonstração de força, 

devido ao efetivo empregado e o armamento portado ostensivamente, ações que 

devem ser priorizadas para a solução da crise gerada. De forma a não haver perigo 

de dano, nem aos militares da fração, nem ao membro da população. 

Porém após estas ações, o membro da população, já na situação de APOP, ao 

agredir militar, ou em tentar, com objeto contundente, deverá ter sua ação 

neutralizada, utilizando para isto, o armamento e/ou munição menos letal que melhor 

se adequar a situação.  

A pesquisa em tese verificará se a munição de impacto controlado menos letal 

proporcionará a neutralização da agressão de um APOP, respeitado o Princípio da 

Proporcionalidade. 

Para tal, as situações ocorridas na Operação São Francisco, realizada no 

Complexo da Maré, Rio de Janeiro-RJ, ocorrida nos anos de 2014 e 2015, será objeto 

de estudo. Os Cmt Pel, por serem os responsáveis pelas ações de sua fração, durante 

as atividades no interior das comunidades, bem como estarem junto a estas durante 

situações de crise, compõe a população da pesquisa. 

Apenas ocorrências com objeto contundente serão verificadas, devido à baixa 

probabilidade de óbito do militar ao ser atingido, e a verificação da munição de impacto 
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controlado como meio a ser empregado. Maneira diferente seria efetuado caso a 

agressão fosse com arma de fogo, ou mesmo objeto perfurante ou cortante, pois as 

capacidades de dano destes últimos se amplificam, e de forma semelhante, a reação 

da tropa possibilita o uso de força letal, a depender da situação. 

Considera-se, ainda, apenas as situações em que o APOP esteja acima de 5m 

de distância do militar que utilizaria o armamento. Isto pelo fato de ser o limite de 

alcance do espargidor de pimenta e que no momento da crise gerada existe a 

presença de população. 

.  

2.1.1 Definição conceitual da variável 

 

A escolha do meio a ser utilizado deve considerar a capacidade de neutralizar 

a ação do APOP, e simultaneamente atender ao Princípio da Proporcionalidade. 

Assim sendo, a arma de fogo com munição de impacto controlado menos letal, 

elastômero³ será estudada em relação às variáveis abaixo discriminadas.  

a) Variável I: O uso do armamento e/ou munição de impacto controlado 

menos letal.  

b) Variável II: Neutralização da ação do APOP, após ser atingido.  

A Variável I é independente, e diz respeito as características do material que 

proporcionaram a neutralização da agressão, seus efeitos e forma de emprego 

previstos. 

Neutralização da ação do APOP, após ser atingido, variável II, dependente da 

primeira, refere-se à capacidade do material de neutralizar a sua ação, ou não, e se 

causará dano proporcional a sua agressão.  

Como variáveis intervenientes deve-se considerar o nível de adestramento do 

militar, pois para a utilização correta do material, precisa estar treinado e ser 

conhecedor das técnicas de utilização e das Regras de Engajamento. A existência de 

população civil próxima ao ocorrido, de forma que a seleção da munição deve 

empreender pontualmente ao agressor, e preservar os demais. 

Considerar, ainda, que a munição de impacto controlado a ser utilizada 

respeitará a distância de segurança de fábrica, pois existem munições em que esta é 

de 5m, e outras que são de 20m.  

 
________________________ 
³ Elastômero, polímero que apresenta propriedades elásticas. Borracha é usada como sinônimo usual 
deste termo. 
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2.1.2 Definição operacional da variável  

 

De forma a operacionalizar o estudo em tese, as variáveis independente e 

dependente serão estudadas dentro dos parâmetros de dimensão e de indicadores, e 

obtidos os dados para a análise, conforme os quadros abaixo. 

 

Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

O uso do 

armamento 

e/ou munição 

de impacto 

controlado 

menos letal 

Armamento 

espingarda cal.12 

Plataforma de lançamento 

de munição menos letal cal 

.12 

Manuais doutrinários, catálogo 

fabricante. 

Armamento 

lançador de 

granada cal 

37/38mm 

Plataforma de lançamento 

de munição menos letal cal 

37/38mm 

Manuais doutrinários, catálogo 

fabricante. 

Armamento 

lançador de 

granada 40mm 

Plataforma de lançamento 

de munição menos letal cal 

40mm 

Manuais doutrinários, catálogo 

fabricante. 

Munições menos 

letais cal. 12 

Munição de impacto 

controlado rígido 

Manuais doutrinários, catálogo 

fabricante. 

Munição de impacto 

controlado deformável  

Manuais doutrinários, catálogo 

fabricante. 

Munições para curta 

distância 

Manuais doutrinários, catálogo 

fabricante. 

Munições mistas, com 

características de impacto 

controlado e química 

Manuais doutrinários, catálogo 

fabricante. 

Munições menos 

letais cal 

37/38mm 

 

 

 

Munição de impacto 

controlado rígido 

Manuais doutrinários, catálogo 

fabricante. 

Munição de impacto 

controlado deformável  

Manuais doutrinários, catálogo 

fabricante. 
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Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

O uso do 

armamento 

e/ou munição 

de impacto 

controlado 

menos letal 

 

Munições menos 

letais cal 

37/38mm 

 

 

 

Munições para curta 

distância 

Manuais doutrinários, catálogo 

fabricante. 

Munições mistas, com 

características de impacto 

controlado e química 

Manuais doutrinários, catálogo 

fabricante. 

Munições menos 

letais cal 40mm 

Munições menos letais no 

padrão OTAN, 40mm 

Manuais doutrinários, catálogo 

fabricante. 

Capacidade de 

dano da munição 

de impacto 

controlado 

Ao atingir a cabeça Questionário e entrevista 

Ao atingir o tronco Questionário e entrevista 

Ao atingir membros Questionário e entrevista 

Preparo e 

adestramento 

para a utilização 

do material 

Para o Cmt Pel Questionário e entrevista 

Para os cabos e soldados 

do Pel 

Questionário e entrevista 

Conhecimento 

sobre o Princípio 

da 

Proporcionalidade 

Para o Cmt Pel Questionário e entrevista 

Para os cabos e soldados 

do Pel 

Questionário e entrevista 

QUADRO 1 – Operacionalização da Variável Independente 
Fonte: O autor  

   

Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

Neutralização 

da ação do 

APOP 

Agredir a tropa 

diretamente 

Capacidade de continuar a 

agressão 

Questionário e entrevista 

Cessar a agressão Questionário e entrevista 

Possibilidade de adquirir 

incapacidade física 

Questionário e entrevista 

Possibilidade de vir a óbito 

 

Questionário e entrevista 
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Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

Neutralização 

da ação do 

APOP Agredir a tropa 

através de 

lançamento de 

objetos 

Capacidade de continuar a 

agressão 

Questionário e entrevista 

Cessar a agressão Questionário e entrevista 

Possibilidade de adquirir 

incapacidade física 

Questionário e entrevista 

Possibilidade de vir a óbito Questionário e entrevista 

QUADRO 2 – Operacionalização da Variável Dependente 
Fonte: O autor 

 

2.1.3 Alcances e limites 

 

O estudo se limitará a Operação São Francisco, 2014 e 2015, realizada no 

Complexo da Maré, município do Rio de Janeiro, RJ. Restringindo a população de 

estudo aos Comandantes de Pelotão (Cmt Pel) das Companhias de Fuzileiros 

empregadas constantemente em ações de patrulhamento no interior destas 

comunidades. 

Não será considerado para fins desta pesquisa os Cmt Pel pertencentes as 

Companhias de Comando e Apoio (Cia C Ap) dos diversos Batalhões componentes 

da Força de Pacificação, e das armas de apoio ao combate, logísticas e 

administrativas, devido ao fato de não atuarem diretamente com a população e não 

estarem sob o risco iminente de se depararem com o tipo de crise apresentada pela 

pesquisa. 

Durante as operações realizadas, os Cmt Pel tinham contato permanente com 

seus Cmt SU e com os Chefes das Seções do batalhão, através dos meios de 

comunicações disponíveis, porém aqueles eram os responsáveis diretos pelas ações 

de sua fração e os que, em caso de necessidade, conseguiam atuar incisivamente 

para a correta execução das ordem e regras de engajamento. Por vezes os Cmt SU 

e Chefes de Seções acompanhavam os pelotões em suas ações, porém como não 

eram diários, este tipo de situação, esses militares serão excluídos do estudo. 

A Operação São Francisco se deu em um contexto de normalidade 

institucional, em que o Estado não cerceou direitos da população, ou seja, não 

declarou Estado de Emergência, ou Estado de Sitio, que caracterizam Operação de 
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Pacificação, dentro de território nacional. Deste modo, o resultado da pesquisa se 

restringe as Operações de Cooperação e Coordenação com Agências em território 

nacional, tanto para seu estudo, como para aplicação de seus resultados.   

 

2.2 AMOSTRA 

 

A definição da população e o critério para a seleção da amostra a ser estudada 

serão apresentados. 

 

2.1.1 População 

 

Serão levantadas duas populações distintas, sendo a primeira constituída pelos 

Cmt Pel que participaram da Operação São Francisco com missões especificas de 

patrulhamento ostensivo.  

Excluem-se desta pesquisa os militares de frações diversas, como pelotão de 

segurança, comunicações, aprovisionamento e transportes, e que, pela atividade 

específica, não o colocar em constante contato com a população.  

Foram 7 contingentes, com distintas composições, conforme abaixo. 

 

Contingente FT nível 

Unidade (U) 

Subunidade 

por U 

Pelotões por 

SU 

Total de Pel 

1º Contingente 3 2 3 18 

2º Contingente 3 2 3 18 

3º Contingente 3 3 4 36 

4º Contingente 3 3 4 36 

5º Contingente 3 3 3 27 

6º Contingente 3 3 4 36 

7º Contingente 2 3 4 24 

Total de Cmt Pel  195 

QUADRO 3 – Quantidade de Cmt Pel 
Fonte: O autor  
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Antes de se iniciar o adestramento dos pelotões para a Op São Francisco, os 

Cmt Pel realizavam um estágio preparatório e de atualização em GLO, de modo a 

compreenderem melhor o ambiente operacional e as técnicas, táticas e 

procedimentos a serem adotados no decorrer da Op. 

Este estágio era realizado no Centro de Instrução de Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem (CIOpGLO). Deste modo, para a entrevista, a segunda população 

será composta por militares instrutores do CIOpGLO, especialistas em tecnologia 

menos letal e com experiência de Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências em comunidades carentes, como as Op São Francisco e Op Arcanjo.   

 

2.1.2 Amostra 

 

Será considerada duas amostras diferentes. Uma para a execução do 

questionário, de forma a levantar dados estatísticos necessários. E outra para a 

entrevista, para permitir a análise qualitativa dos dados obtidos no primeiro 

instrumento. 

A amostra necessária para o questionário será encontrada através da fórmula 

abaixo, conforme Domingues. 

n = z²( α /2) . p.q.N_________ 
      e² ( N-1) + z²( α /2) . p.q.N 

n = Número de elementos da amostra; 
z²( α /2)= Probabilidade aceita para o erro tipo I= 5%; 
p = Proporção esperada de sucesso do evento= 50% 
q = Proporção esperada de insucesso do evento = 50% 
N = Número de elementos da população = 195; 
e² = Erro padrão de estimativa ao quadrado, onde e= X – μ = 10% 
 
Assim sendo, a amostra necessária para o questionário será de 130 militares, 

entre os Cmt Pel, calculada sobre a população anteriormente apresentada.  

A entrevista será realizada instrutores do CIOpGLO, especialistas em 

tecnologia menos letal e com experiência em operações nas comunidades carentes 

ocorridas no Rio de Janeiro, no escopo das Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências. 

Além das entrevistas acima, será buscado contato com a Fabricante Condor, e 

da Empresa Índios Pirotecnia, de modo a obter maiores detalhes quanto as munições 

de impacto controlado, seus efeitos esperados e motivos das normas de segurança 

para a sua utilização, e demais dados técnicos julgados cabíveis.  
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Serão utilizadas estas empresas devido ao fato de serem fabricantes nacionais 

de armamentos e munições menos letais, e serem os fornecedores desse tipo de 

material do EB. 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Será abordado, nos tópicos seguintes, como se dará a revisão da literatura, os 

dados e informações a serem levantados antes da aplicação dos instrumentos de 

pesquisa. Em seguida, será apresentado os procedimentos metodológicos a serem 

aplicados, tais como método de abordagem, tipo e técnicas de pesquisa. 

 

2.3.1 Procedimentos para revisão da literatura 

 

A revisão da literatura buscará as informações relevantes relacionados a área 

de operação do estudo em tese, os armamentos e/ou munições menos letais 

disponíveis a tropa. Ainda apresentar as circunstâncias que os militares devem 

respeitar ao escolher o meio a ser utilizado para sanar uma crise. 

Será definido o ambiente operacional da Comunidade da Maré e os aspectos 

relevantes do terreno e população que influenciam o uso dos armamentos e/ou 

munições menos letais. E apresentar o que caracteriza um APOP, nesse contexto. 

Apresentar os materiais disponíveis pelo EB, e suas características, como 

alcance de utilização, distância de segurança, efeito causado na pessoa que é 

atingido e forma de utilização. 

Além destes, serão verificados outros meios utilizados por Órgãos de 

Segurança Pública (OSP) brasileiros. E verificar se existe alguma outra opção de 

material internacional, inexistente no mercado nacional. 

Será apresentado o Princípio da Proporcionalidade, a influência deste na 

tomada de decisão dos militares durante uma crise. Além do confronto a ser realizado 

entre utilizar força que a exceda, a necessária, e a insuficiente para neutralizar a 

agressão. 

Apresentar a doutrina de emprego dos armamentos e munições menos letais 

constante em manuais militares e de OSP. O resultado de trabalhos civis referentes a 

utilização destes meios em pesquisas. 
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Verificar estudos anteriores sobre este meio, no tocante as informações 

levantadas, referente a capacidade ou possibilidade de dano desproporcional destas, 

assim como voltadas a adequação deste material para a solução de crise no contexto 

de Operações de Cooperação e Coordenação com Agências. 

 

2.3.2  Procedimentos metodológicos 

 

A abordagem lógica será a fenomenológica, pois os fatores da situação da crise 

proposta e das características do material a ser utilizado terão influência na solução 

do problema. E a percepção de realidade da amostra irão interferir nas respostas 

destas.  

Os procedimentos técnicos utilizados para a pesquisa serão o estatístico, para 

o questionário, e a entrevista com indivíduos de notório saber. O Escalonamento das 

respostas para o levantamento estatístico do grau de concordância da amostra em 

relação ao material proposto para a solução da crise, e as consequências passiveis 

de ocorrer após a sua utilização.  

A pesquisa possui natureza aplicada, pois busca apontar o material a ser 

utilizado para a solução de um tipo específico de crise, em que militares já se 

depararam e, futuramente, voltarão a encontrar no decorrer de Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências.  

Será levantado dados estatísticos para verificar o grau de concordância dos 

Cmt Pel em relação a proposta de utilização de munição de impacto controlado menos 

letal, proposto para a solução do problema, porém o resultado será analisado de forma 

qualitativa, com base nos resultados obtidos no questionário, e nas informações 

levantadas por meio das entrevistas. 

 

2.3.3 Instrumentos 

 

Os instrumentos de pesquisa terão como foco os militares que possuem 

experiência em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências. Dentro de 

um ambiente operacional contemporâneo, em que o contato com a população fosse 

constante e os materiais disponíveis pelo EB estivessem em uso, seu emprego tenha 

sido necessário para neutralizar a agressão de APOP utilizando de objeto 

contundente. 
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Desta forma, será aplicado questionário a uma amostra, conforme informado 

anteriormente, para a coleta de dados referentes a como estes lidariam com a situação 

de agressão com objeto contundente, com que grau de concordância aceitam a 

utilização da munição de impacto controlado para a solução da crise. 

Situações ocorridas na Op São Francisco serão verificadas através de 

entrevistas, aplicadas aos instrutores do CIOpGLO, de forma a verificar as situações 

que chegaram ao conhecimento desse Estabelecimento de Ensino. 

Concomitantemente, serão perguntados aos Cmt Pel, através do questionário, qual 

foi a consequência do uso do elastômero em uma situação real, a respeito de como 

foi a conclusão após a utilização da munição de impacto controlado, o entendimento 

quanto as consequências advindas da utilização desse meio na crise, e se atendeu 

aos efeitos desejados ou não. 

E levantamento de dados, através de entrevista, a ser realizado com membros 

de empresas ligadas ao fornecimento de meios menos letais ao EB. De forma a obter 

maiores detalhes do material e indicação de uso.  

 

2.3.4 Análise dos dados 

 

Inicialmente, será realizada a análise dos dados colhidos pelo questionário, 

para verificar, estatisticamente, o comportamento da dimensão e dos indicadores das 

variáveis. Após a análise destes, serão utilizadas as entrevistas para aprofundar o que 

levou, a amostra do questionário, a responder daquela forma. Assim chegar a uma 

conclusão. 

Para o questionário, as perguntas de número 01 a 03 terão por finalidade 

determinar o contingente, Comando Militar de Área e Organização Militar a que o Cmt 

Pel estava subordinado, quando veio a participar da Op São Francisco. 

As de 4 a 9 proporcionaram o conhecimento das condicionantes de preparação, 

dos Cmt Pel e de seus subordinados. Para tal, será realizada a verificação através da 

frequência das respostas positivas. 

A questão 10 será de múltipla escolha, com abertura para responder mais de 

uma opção. Desta forma identificar os materiais disponíveis para a fração, durante as 

operações. Em quanto a 11 possibilitará o conhecimento de novos materiais, para 

futura análise, em pergunta aberta a proposta de material não utilizado pelo EB, e a 

que se destinaria esse meio. 
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As perguntas de 12 a 14 serão analisadas, onde de quatro opções disponíveis, 

duas confirmam os indicadores de capacidade de dano das munições de impacto 

controlado, da variável independente, como dentro dos parâmetros do Princípio da 

Proporcionalidade e os demais refutam. 

De maneira semelhante, para a variável dependente, as de número 15 a 20 

serão analisadas, porém apenas uma das respostas, dentre quatro opções, confirmam 

a hipótese do estudo. 

Para as questões 12 a 20, o método do Qui-Quadrado será utilizado para a 

validação das respostas fornecidas pela amostra, e assim verificar como verdadeira a 

inferência da variável independente, no resultado da variável dependente. 

A questão 21 de forma semelhante as anteriores, porém contendo apenas duas 

opções. A 22 possibilitará verificar a quantidade aproximada de ações contra a tropa, 

realizada por APOP sem arma de fogo. Para tal a frequência de cada uma, das quatro 

respostas disponíveis, será analisada. 

De mesmo modo, a frequência será utilizada para a pergunta 23, de modo a 

identificar de qual militar da fração partiu a iniciativa de utilizar a munição de impacto 

controlado, dentre três opções, o Cmt Pel, o Cmt GC, ou o próprio Cb ou Sd que atirou. 

As questões 24 e 25 serão abertas, de forma a possibilitar que seja descrito as 

consequências advindas da utilização da munição de impacto controlado menos letal, 

em uma situação que seu Pel passou, na 24, ou que tenha verificado em seu 

contingente, para a 25. 

As perguntas 26 e 27 fornecerão uma situação geral, em que um meio menos 

letal deverá ser utilizado. Serão apresentados os diversos materiais em uso no EB, e 

por meio de uma resposta de múltipla escolha, em que somente uma resposta poderá 

ser usada. Dentre elas, será apresentado munições de impacto controlado, e a análise 

será realizada através da frequência desta opção. 

Finalizando o questionário, as perguntas 28 a 30 serão abertas, para 

possibilitar, ao respondedor, expor suas opiniões acerca do material em estudo.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O ambiente operacional do Complexo da Maré, bem como as características 

das Operações de Cooperação e Coordenação com Agências deve ser considerado 

para entender o cenário em que a fração está inserida. Em seguida, serão 

apresentados o que foi a Operação São Francisco, e em que contexto se deu. Quem 

era considerado APOP durante as atividades das frações. Como era o ambiente 

operacional em que os militares atuaram.  

E quais os meios menos letais estavam disponíveis. Além destes, será 

apresentado meios colocados à disposição ou desenvolvidos, nacional e 

internacional, para a reação contra um APOP agressor.   

 

3.1  A OPERAÇÃO E AS REGRAS DE ENGAJAMENTO  

 

Inicialmente será apresentado qual o tipo de operação executada no Complexo 

da Maré, bem como as finalidades do emprego da tropa nestas Comunidades. E as 

Regras de Engajamento que os militares estavam subordinados. 

 

3.1.1 A Legislação  

 

No Brasil, a legislação vigente possibilita que o Exército Brasileiro atue em 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências. A Constituição Federal de 

1988 ampara o emprego em ações de Garantia da Lei e da Ordem, conforme: 

 

 Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem.  

 

O Decreto 3897, de 24 de agosto de 2001, prevê o emprego do Exército 

Brasileiro, atendidas as exigências abaixo. 

 

Art. 2º É de competência exclusiva do Presidente da República a decisão de 
emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. 
§ 1º A decisão presidencial poderá ocorrer por sua própria iniciativa, ou dos 
outros poderes constitucionais, representados pelo Presidente do Supremo 
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Tribunal Federal, pelo Presidente do Senado Federal ou pelo Presidente da 
Câmara dos Deputados. 
§ 2º O Presidente da República, à vista de solicitação de Governador de 
Estado ou do Distrito Federal, poderá, por iniciativa própria, determinar o 
emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. 
 Art. 3º  Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei 
e da ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso 
previstos no art. 144 da Constituição, lhes incumbirá, sempre que se faça 
necessário, desenvolver as ações de polícia ostensiva, como as demais, de 
natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na competência, 
constitucional e legal, das Polícias Militares, observados os termos e limites 
impostos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico. 
Parágrafo único. Consideram-se esgotados os meios previstos no art. 144 da 
Constituição, inclusive no que concerne às Polícias Militares, quando, em 
determinado momento, indisponíveis, inexistentes, ou insuficientes ao 
desempenho regular de sua missão constitucional. 

 

Conforme a Lei Complementar 097, de 09 de junho de 1999, alterada pela Lei 

Complementar 117, de 02 de setembro de 2004. 

 

Art. 15 § 4o Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3o deste 
artigo, após mensagem do Presidente da República, serão ativados os 
órgãos operacionais das Forças Armadas, que desenvolverão, de forma 
episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, as ações 
de caráter preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado 
das operações na garantia da lei e da ordem.    
§ 5o Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da 
ordem, caberá à autoridade competente, mediante ato formal, transferir o 
controle operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao 
desenvolvimento das ações para a autoridade encarregada das operações, a 
qual deverá constituir um centro de coordenação de operações, composto por 
representantes dos órgãos públicos sob seu controle operacional ou com 
interesses afins.  

 

A Lei Complementar 136, de 25 de agosto de 2010 define. 

 

Art. 11-A Compete ao Ministério da Defesa, além das demais competências 
previstas em lei, formular a política e as diretrizes referentes aos produtos de 
defesa empregados nas atividades operacionais, inclusive armamentos, 
munições, meios de transporte e de comunicações, fardamentos e materiais 
de uso individual e coletivo, admitido delegações às Forças. 

 

Para ser ativada uma Operação de Cooperação e Coordenação com Agências, 

deve-se entender que as atividades desempenhadas devem se limitar ao prescrito na 

norma legal que a ativa, limitando-a em espaço físico determinado, tempo e as 

possibilidades de atuação. 

“Nas operações de cooperação e coordenação com agências, a liberdade de 

ação do comandante operativo está limitada pela norma legal que autorizou o 

emprego da tropa. Assim, o emprego é episódico, limitado no espaço e tempo” 

(BRASIL, 2017, p.3-14). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art144
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3.1.2 As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências 

 

Diversas são as atividades abrangidas por este tipo de operação, devido ao 

fato de se caracterizar pelas operações de não guerra. 

 

As operações de cooperação e coordenação com agências são aquelas que 
normalmente ocorrem nas situações de não guerra, nas quais o emprego do 
poder militar é usado no âmbito interno e externo, não envolvendo o combate 
propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais. São elas: 
a) garantia dos poderes constitucionais; 
b) garantia da lei e da ordem; 
c) atribuições subsidiárias; 
d) prevenção e combate ao terrorismo; 
e) sob a égide de organismos internacionais; 
f) em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e 

g) outras operações em situação de não guerra (BRASIL, 2017, p.3-15). 
 

As diversas ações tratadas acima se referem as possibilidades em que a tropa 

pode atuar, e em que corre o risco de precisar fazer frente a uma ameaça, ou a solução 

de uma crise gerada onde se faz preciso utilizar a Força Militar para solucioná-la. 

Para tal, o adestramento e a necessidade de material para as diferentes 

missões a serem cumpridas no contexto, devem estar em condições de fazer frente 

as facções criminosas, enquanto possibilita uma reação apropriada a agressão de um 

membro da população. 

   

Tais condicionantes requerem que as forças militares realizem as ações com 
relativa proteção blindada e acurada precisão e disponham de capacidades 
específicas, dotadas de meios com alta tecnologia agregada, de armas de 
letalidade seletiva – e em alguns casos menos letais – e que combinadas com 
meios de inteligência, vigilância, busca e aquisição de alvos e 
reconhecimento, permitam uma rápida e precisa avaliação de danos 
(BRASIL, 2014, p. 2-4). 

 

Possui ainda características que diferem das operações comuns de defensiva 

e ofensiva. 

 

São características dessas operações: 
a) uso limitado da força; 
b) coordenação com outros órgãos governamentais e/ou não 
governamentais; 
c) execução de tarefas atípicas; 
d) combinação de esforços políticos, militares, econômicos, ambientais, 
humanitários, sociais, científicos e tecnológicos; 
e) caráter episódico; 
f) não há subordinação entre as agências e, sim, cooperação e coordenação; 
g) interdependência dos trabalhos; 
h) maior interação com a população; 
i) influência de atores não oficiais e de indivíduos sobre as operações; e 
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j) ambiente complexo (BRASIL, 2017, p.3-15).   
 

Os armamentos, munições e demais materiais a serem utilizados neste 

contexto devem ter características especiais para o cenário. Bem como os militares 

que as utilizam devem conhecer a técnica correta para sua operação. “Armas de 

letalidade reduzida podem provocar danos graves e permanentes, nomeadamente quando 

são empregues de forma excessiva, ou por pessoal com pouco treino do seu manuseamento 

(FERREIRA, 2012, p, 9). 

Para evitar os danos colaterais e permitir a correta utilização dos meios disponíveis, 

o EB cria regras de engajamento para cada operação desencadeada.  

 

Regras de Engajamento – Caracteriza-se por uma série de instruções pré-definidas 
que orientam o emprego das unidades que se encontram na área de operações, 
consentindo ou limitando determinados tipos de comportamento, em particular o uso 
da força, a fim de permitir atingir os objetivos políticos e militares estabelecidos pelas 
autoridades responsáveis. Dizem respeito à preparação e à forma de condução 
tática dos combates e engajamentos, descrevendo ações individuais e coletivas, 
incluindo as ações defensivas e de pronta resposta (BRASIL, 2014). 

 

Além de conhecer profundamente tais regras, os militares de cada fração 

devem ter consciência da situação geral em que se encontram, bem como os objetivos 

finais a serem alcançados. Para isto. 

 

É fundamental que a tropa compreenda qual é sua missão e qual é o 
entendimento no nível político da situação em que aquela se encontra. Se 
isso não for feito, surge um descompasso entre as ações da tropa e o que se 
planejou no mais alto nível decisório, com consequências desastrosas. Para 
muitos isso pode parecer óbvio, no entanto, pela sua importância, vale a pena 
salientar (MENDES, 2012) 

 

Erros quanto a correta escolha do armamento em uma situação de crise, ou 

seu uso de forma contrária as prescrições, podem gerar ferimentos excessivos ao 

APOP que tornou necessária a utilização da força, bem como vir a causar danos 

colaterais na população próxima, que nada tenha realizado para justificar ser alvo de 

qualquer meio, mesmo as menos letais. 

  

No ambiente operacional contemporâneo, a opinião pública (nacional e 
internacional) tem se apresentado menos disposta a aceitar o emprego da 
força nas situações para as quais o Estado aplicava suas Forças Armadas 
(FA). Além disso, os Organismos Internacionais (OI), Organizações 
Governamentais (OG) e Organizações Não Governamentais (ONG) têm 
influenciado diretamente o gerenciamento de crises e a solução de conflitos, 
exercendo grande influência sobre as operações militares que têm sido 
desenvolvidas, cada vez mais, em ambientes humanizados ou no seu 
entorno, dificultando a identificação dos contendores, bem como dos não 
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combatentes, aumentando a possibilidade de danos colaterais decorrentes 
das ações desencadeadas (BRASIL, 2015, p. 2-2). 

 

As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências diferem das 

Operações de Pacificação, pois: 

 

No âmbito interno, as Op Pac devem estar respaldadas por diplomas de Estado 
de Exceção, com suspensão temporária de direitos e garantias individuais, a fim 
de aumentar a presteza no processo decisório e na execução das medidas 
essenciais a serem executadas para a proteção do Estado. (BRASIL, 2015, p. 3-
6)  

 

No Complexo da Maré, durante as ações do Exército Brasileiro, a situação 

acima não foi executada, mantendo-se todos os direitos fundamentais a população, 

não sendo aplicado o Estado de Exceção ou de Emergência. Devido a este fato, a 

então Força de Pacificação, em si não estava executando Operação de Pacificação 

propriamente dita, conforme manual que estabelece suas condicionantes e forma de 

atuação.   

  

3.1.3 Finalidade da Operação São Francisco 

 

Segundo nota emitida pelo Centro de Comunicação do Exército, a Operação 

São Francisco teve início em abril de 2014, sendo coordenada pelo Comando Militar 

do Leste, com a finalidade de cooperar para a pacificação do Complexo da Maré.  

De acordo com a Diretriz Ministerial nº 9 do Ministério da Defesa, a Força de 

Pacificação passou a atuar em 15 comunidades daquele Complexo. As atividades de 

patrulhamento ostensivo, revistas a pessoas e veículos e demais atividades típicas de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO) proporcionaram segurança, com a finalidade de 

preservar a ordem pública e incolumidade de pessoas e patrimônio. 

As operações ocorriam vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana 

através de rodízios realizados entre as frações. De acordo com Nota Oficial expedida 

pela Comunicação Social do EB. 

 

Desde o início da operação foram realizadas mais de 65.000 ações, 583 
prisões, 228 apreensões de menores por cometimento de atos infracionais e 
1.234 apreensões de drogas, armas, munições, veículos, motos e materiais 
diversos. Destaca-se a prisão de integrantes importantes na estrutura do 
crime organizado, causando desestruturação organizacional nas facções e 
uma perda significativa nos lucros com o comércio de entorpecentes. 
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Além dos números acima expostos, no tocante as operações, o EB 

proporcionou e apoiou as agências governamentais para implementarem, no interior 

das comunidades, atividades de cunho social, como identificação, atendimento 

médico e odontológico, e reforma de colégios, entre outras atividades. Assim:  

 

O êxito da Operação São Francisco está em restringir a liberdade de ação 
das facções criminosas, retirar destas a sensação de impunidade, reduzir seu 
poder econômico e contribuir para o resgate da confiança da população no 
processo de pacificação das comunidades do Rio de Janeiro. E esse êxito 
tem sido percebido, de forma inconteste, nos resultados alcançados pela 
Força de Pacificação e no apoio recebido da população de bem ao trabalho 
realizado (BRASIL, 2015).     

 

As principais formas de atuação da tropa se caracterizaram pelas ações típicas 

de Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

 

Entre outras, podem-se relacionar as seguintes ações a serem executadas 
durante uma Op GLO: 
a) assegurar o funcionamento dos serviços essenciais sob a 
responsabilidade do órgão paralisado; 
b) combater a criminalidade; 
c) controlar vias de circulação urbanas e rurais; 
d) controlar distúrbios; 
e) controlar o movimento da população; 
f) desbloquear vias de circulação; 
g) desocupar ou proteger as instalações de infraestrutura crítica, garantindo 
o seu funcionamento; 
h) evacuar áreas ou instalações; 
i) garantir a segurança de autoridades e de comboios; 
j) garantir o direito de ir e vir da população; 
k) impedir a ocupação de instalações de serviços essenciais; 
l) impedir o bloqueio de vias vitais para a circulação de pessoas e cargas; 
m) interditar áreas ou instalações em risco de ocupação; 
n) manter ou restabelecer a ordem pública em situações de vandalismo, 
desordem ou tumultos; 
o) permitir a realização do pleito eleitoral dentro da ordem constitucional; 
p) prestar apoio logístico aos OSP ou outras agências; 
q) proteger os locais de votação; 
r) prover a segurança das instalações, material e pessoal envolvido ou 
participante de grandes eventos; 
s) realizar a busca e apreensão de materiais ilícitos; 
t) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a pé e 
motorizado; 
u) restabelecer a lei e a ordem em áreas rurais; e 
v) vasculhar áreas. (BRASIL, 2013, p.31). 

 

3.1.4 Regras de Engajamento 

 

Tem a finalidade de orientar a conduta individual e coletiva dos integrantes da 

tropa durante a operação. 
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Regras de Engajamento (RE) específicas deverão ser expedidas para cada 
operação e tipo de atuação visualizada, levando-se em consideração a 
necessidade de as ações serem realizadas de acordo com as orientações do 
escalão superior na observância dos princípios da proporcionalidade, 
razoabilidade e legalidade. Deve-se ter em mente, também: 
a) a definição de procedimentos para a tropa, buscando abranger o maior 
número de situações; 
b) a proteção, aos cidadãos e aos bens patrimoniais incluídos na missão; e 
c) a consolidação dessas regras, em documento próprio, com difusão aos 
militares envolvidos na operação (BRASIL, 2013, p. 20).  

 

 Devido as características operacionais, considerações civis, terreno e limites 

de atuação serem diferentes, a conduta do militar também necessita modificar. 

 As Regras de Engajamento para a Operação São Francisco, através da 

Diretriz Ministerial nº 09/2014, previa que a reação da tropa, com uso de tecnologia 

menos letal, ou munição letal estavam autorizadas para. 

 

1) legítima defesa contra-ataques diretos ou ameaças concretas à sua 
integridade física ou de outros; 
2) evitar ser desarmada; 
3) evitar a captura de qualquer de seus integrantes; 
4) preservar a incolumidade do patrimônio; 
5) manter posições importantes para o cumprimento da missão; e 
6) evitar atos ameaçadores que impeçam o cumprimento da missão (BRASIL, 
2014). 

 
“Quando for inevitável o uso da força para debelar agressões ou o cumprimento 

da missão, o emprego de armas de baixa letalidade deverá ser priorizado”, conforme 

mesmo documento.  Porém antes do uso dos meios, estabelece a sequência das 

ações que a tropa deve proceder, conforme abaixo. 

 
Em todas as situações, sempre que possível, deve-se seguir a seguinte 
sequência de ações: 
1) alertar, verbalmente, empregando alto-falantes, se for o caso; 
2) negociar; 
3) realizar demonstrações de força, priorizando o princípio da massa; 
4) empregar formações de controle de distúrbios; 
5) usar armas de baixa letalidade – jatos d’água e lançamento de granadas 
de gás de efeito irritante e de efeito moral; 
6) disparar com munição especial – projétil de borracha; 
7) utilizar dispositivos elétricos incapacitantes; e 
8) usar arma letal. 
 k. Empregar sempre a força mínima nas ações, uma vez que a não 
observância caracterizará excesso ou abuso de poder, sujeitando os 
executores e mandantes a responderem nas esferas cível, administrativa e 
penal (BRASIL, 2014). 

 

Quanto ao emprego das munições de impacto controlado, as Regras de 

Engajamento da Op São Francisco especificam que. 
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1) No caso de armas que lançam projéteis de borracha, a visada deverá ser 
feita, preferencialmente, no centro do corpo, quando o objetivo for interromper 
agressão de APOP, sendo proibida a visada na cabeça e no pescoço. 
Quando o objetivo for apenas dissuadir APOP, os disparos deverão ser 
efetuados na altura dos joelhos. 
2) Deverá ser evitado o disparo de projéteis de borracha em pessoas 
postadas em locais altos, pela possibilidade de produzir quedas, que possam 
levar a ferimentos graves ou à morte (BRASIL, 2014). 

 

Esta mesma diz, posteriormente, que devem ser respeitadas as normas 

previstas nos manuais técnicos. Ressalta-se, nesta questão, a distância de segurança 

das munições. 

Deve-se ainda, levar em consideração a utilização das granadas de menos 

letais, como a de emissão de gás lacrimogêneo (CS), “deverá ser feito com prudência, 

especialmente quando se tratar de recintos pequenos, de difícil circulação ou áreas 

confinadas” (BRASIL, 2014), devido ao fato de ser um dos meios disponíveis para a 

utilização. Porém como será demonstrado posteriormente, o ambiente operacional 

das Comunidades se encaixa nas características acima descritas. 

Ao conhecer as Regras de Engajamento estabelecidas para a Op em estudo, 

verifica-se as possibilidades e limitações a que os militares estavam subordinados e 

as condicionantes da reação, perante as ameaças que se apresentavam. 

 

3.1.5 Comprovação da situação  

 

As diferentes percepções que podem surgir de uma situação de confronto com 

APOP geram a necessidade de comprovação, por parte da tropa, de que agiram de 

maneira correta, como prevê as Regras de Engajamento. 

Visando evitar a ocorrência de exageros, ou falsos testemunhos, por parte do 

agressor que deu início a crise, a fração deve empregar meios de obtenção de provas 

em seu benefício. Serve também como proteção contra membro da população, que 

visa manchar a imagem da força, ou obter ganhos pessoais por meio de processos 

judiciais.  

Deve-se para isto, utilizar de materiais específicos para filmagem e fotografia. 

Equipamentos estes que não podem atrapalhar a atuação da tropa no desempenhar 

de suas funções, ou utilizar um militar especificamente para esta função. 

Câmeras com possibilidade de fixação no capacete ou nos óculos, de forma a 

filmar na direção onde o militar estiver olhando se encaixam bem a esta função. Desta 
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forma, as mãos do responsável pela filmagem continuam livres para utilizar seu 

armamento. 

 

   

FOTOGRAFIA 1- Militar utilizando câmera filmadora  
Fonte: Defesanet, 2014 

 

O comando da operação, de posse das imagens das situações enfrentadas 

pela tropa, terá melhores condições de ter a percepção correta dos fatos passados, o 

que possibilita melhor consciência situacional. Com isto, poderá obter a narrativa do 

ocorrido e a manutenção da imagem da força, quando a utilização de armamento ou 

munição tenham sido necessários para solução de uma crise.  

 

3.1.6 Constituição do Pelotão na Op São Francisco 

  

A constituição comum dos pelotões de infantaria necessitou de modificações 

para as ações da Op São Francisco. Um dos fatores preponderantes a nova 

constituição se baseou na capacidade da viatura (Vtr) utilizada para o transporte da 

tropa.  

A Vtr Marruá era utilizada para o transporte de um GC, e assim o Pel 

necessitava de 03 (três) para seus deslocamentos, e ainda deveria permitir conduzir 

militares recebidos em reforço, ou a condução de preso. Desta forma, não poderia ter 
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toda a capacidade de transporte utilizada somente para o GC, devendo haver lugares 

abertos, caso fossem necessários.  

O fuzil (Fz) utilizado era no calibre 7,62mm, e a pistola (Pst), 9mm. Cada GC 

possuía 02 (duas) espingardas calibre .12 (Cal .12) e um lançador de granada 

37/38mm, modelo AM-600, ambos utilizando somente munições menos letais.   

Para cumprir as missões emanadas pelo comando, os Pel eram constituídos 

da seguinte forma. 

 

Fração Função Posto/Graduação Armamento Vtr 

Cmdo Cmt Pel 1º ou 2º Tem Fz e Pst Vtr Marruá 

Nr 01 

Adj Pel 2º Sgt Fz e Pst Vtr Marruá 

Nr 03 

1º GC Cmt 1º GC 3º Sgt Fz e Pst Vtr Marruá 

Nr 01 Motorista Cb ou Sd EP Fz e Pst 

Cb Aux  Cb EP Fz 

Esclarecedor Sd EP Fz e Cal. 12 

Esclarecedor Sd EP Fz 

Cb Aux  Cb EP Fz e AM-

600 

Esclarecedor Sd EP Fz e Cal. 12 

Esclarecedor Sd EP Fz 

2º GC Cmt 2º GC 3º Sgt Fz e Pst Vtr Marruá 

Nr 02 Motorista Cb ou Sd EP Fz e Pst 

Cb Aux  Cb EP Fz 

Esclarecedor Sd EP Fz e Cal. 12 

Esclarecedor Sd EP Fz 

Cb Aux  Cb EP Fz e AM-

600 

Esclarecedor Sd EP Fz e Cal. 12 

Esclarecedor Sd EP Fz 

3º GC Cmt 3º GC 3º Sgt Fz e Pst Vtr Marruá 

Nr 03 Motorista Cb ou Sd EP Fz e Pst 

Cb Aux  Cb EP Fz 
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Fração Função Posto/Graduação Armamento Vtr 

3º GC Esclarecedor Sd EP Fz e Cal. 12 Vtr Marruá 

Nr 03 Esclarecedor Sd EP Fz 

Cb Aux  Cb EP Fz e AM-

600 

Esclarecedor Sd EP Fz e Cal. 12 

Esclarecedor Sd EP Fz 

QUADRO 4 - Constituição do Pelotão. 
Fonte: O autor 
 

Além dos armamentos acima mencionados, os Pel eram dotados de granadas 

de luz e som, de pimenta e de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e munições de 

elastômero cal. 12 e 37/38mm. As características destes materiais serão descritas 

posteriormente. 

Os grupos de apoio de fogo foram suprimidos, devido a impossibilidade de se 

utilizar armamentos como metralhadoras calibre 7,62mm e morteiros 60mm no interior 

da comunidade.  

A subunidade (SU) era então constituída por 03 (três) ou 4 (quatro) pelotões de 

fuzileiros (Pel Fuz), a depender do Contingente, e sendo suprimido o Pelotão de Apoio, 

onde ficariam os armamentos coletivos de apoio de fogo da SU, morteiros e 

armamentos anticarro, desnecessários a finalidade da operação.     

  

3.2 FORÇA OPONENTE 

 

Dentro do contexto da pesquisa, o “inimigo” não pode ser assim denominado, 

por se tratar de parcela da população, mesmo que este seja membro de Organização 

Criminosa. 

  

Em Op GLO não existe a caracterização de “inimigo” na forma clássica das 
operações militares, porém torna-se importante o conhecimento e a correta 
caracterização das forças que deverão ser objeto de atenção e 
acompanhamento e, possivelmente, enfrentamento durante a condução das 
operações. 
Dentro desse espectro, pode-se encontrar, dentre outros, os seguintes 
agentes como F Opn: 
a) movimentos ou organizações; 
b) organizações criminosas, quadrilhas de traficantes de drogas, 
contrabandistas de armas e munições, grupos armados etc; 
c) pessoas, grupos de pessoas ou organizações atuando na forma de 
segmentos autônomos ou infiltrados em movimentos, entidades, instituições, 
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organizações ou em OSP, provocando ou instigando ações radicais e 
violentas; e 
d) indivíduos ou grupo que se utilizam de métodos violentos para a imposição 
da vontade própria em função da ausência das forças de segurança pública 
policial. (BRASIL, 2013, p. 29) 

 

Deve-se recordar que a F Opn é parcela da população nacional, e como tal, 

deve ter os Direitos Constitucionais respeitados. Além disto, a atuação contra estes 

não pode utilizar de toda a força a que o Exército tem disponível. Necessita ser usada 

com moderação e dentro das Regras de Engajamento a serem estabelecidas. 

 

3.2.1 Ações e crises geradas pela F Opn 

 

As ações da F Opn mais comuns em Op de Cooperação e Coordenação com 

Agências são. 

 

a) ações contra realização de pleitos eleitorais afetando a votação e a 
apuração de uma votação; 
b) ações de organizações criminosas contra pessoas ou patrimônio incluindo 
os navios de bandeira brasileira e plataformas de petróleo e gás na 
plataforma continental brasileiras; 
c) bloqueio de vias públicas de circulação; 
d) depredação do patrimônio público e privado; 
e) distúrbios urbanos; 
f) invasão de propriedades e instalações rurais ou urbanas, públicas ou 
privadas; 
g) paralisação de atividades produtivas; 
h) paralisação de serviços críticos ou essenciais à população ou a setores 
produtivos do País; 
i) sabotagem nos locais de grandes eventos; e 
j) saques de estabelecimentos comerciais. (BRASIL, 2013, p. 29) 

 

Outras ações a citar são os crimes comuns, regulados pelo Código Penal, tais 

como desacato, ameaça, agressão, tráfico, roubo, furto e homicídio, ou mesmo a 

tentativa de executar esses crimes. 

O indivíduo parte da F Opn, ou qualquer outro, que comete crime, como os 

citados acima, vem a desestabilizar a Ordem Pública, fator que a tropa procura manter 

intacta, durante a Operação.  

“AGENTES DE PERTURBAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (APOP) - São pessoas 

ou grupos de pessoas cuja atuação momentaneamente comprometa a preservação 

da ordem pública ou ameace a incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 

2015, p. 24). 
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Por isto, este elemento passa a condição de APOP, quando se refere ao 

indivíduo, que sozinho ou como parte de um grupo venha a incorrer nas ações ou 

crimes acima mencionados.  

Para a pesquisa, as situações de agressão, ou tentativa desta será o enfoque, 

porém podem ser, conforme a gravidade, caracterizados como situações de tentativa 

de homicídio.   

 

3.2.2 Motivações do APOP 

 

Desta forma, no momento que um membro comum da população, por motivo 

qualquer que seja, venha a cometer delito, crime ou atacar a tropa, este passará a 

situação de APOP. 

Toledo apresenta como fatores de risco ao desenvolvimento da violência, por 

parte de um indivíduo, o isolamento social, a ausência de rede de serviços de saúde 

e proteção social bem estruturada e integrada, a ausência da consciência de direitos, 

o uso abusivo de substâncias psicoativas, dependência afetiva e econômica, exclusão 

do mercado de trabalho, vulnerabilidades relacionadas a faixas etárias, raça/etnia e 

escolaridade.  

Dentro do contexto da pesquisa, pode-se destacar a falta de habituação com 

os procedimentos de revistas pessoais executadas pela tropa, a utilização de drogas 

licitas ou ilícitas, que modificam a conduta normal daquele indivíduo. Reação a atitude 

errada de membro da fração, ou apesar do procedimento estar correto, o APOP 

considerar errado.  

Ou a utilização, por parte da organização criminosa, de pessoas da 

comunidade para atrair a atenção dos militares para determinada situação, de forma 

a evitar sua própria identificação, ou para sua proteção.  

Os membros de facções criminosas se utilizam de pessoas da população 

carente, mediante a força ou ameaça de uso desta, ou por compensação financeira, 

para que realize ataques contra as Forças Legais. O “traficante conhece a 

comunidade e seus moradores, só se utilizando do poder da violência contra a polícia 

ou contra aqueles que transgridam as normas que o tráfico impõe à comunidade” 

(SCHMITT, 2014, p.40).  

As ações, quando desencadeadas a mando destes criminosos, buscam libertar 

um criminoso preso pela tropa, ou desviar a atenção da fração para uma área diversa, 
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liberando outra para as práticas criminosas, como venda de droga, ou deslocamento 

de armamento e munição da facção, no interior da comunidade.    

As agressões podem ser desencadeadas por outros motivos diversos, tais 

como o efeito de drogas lícitas ou ilícitas. Usuários de crack, por exemplo, ao ter seu 

esconderijo da droga encontrado, e o material ao ser apreendido, buscava reaver, 

inclusive agredindo os militares que a encontraram, segundo relatos de Cmt Pel que 

atuaram no mesmo contingente deste autor. 

Jovens bêbados ou sob efeito de drogas ilícitas diversas, ao sair das festas 

dentro da comunidade, ao se aproximar de patrulhas ou postos de bloqueio e controle 

de vias urbanas, eram mais agressivos e contrários aos procedimentos da tropa.     

A fração que se defrontar com este tipo de situação não pode ficar inerte. Deve 

reagir, considerando as Regras de Engajamento vigentes e preservar as demais 

pessoas não envolvidas com a agressão. Não cabe ao soldado analisar se a 

motivação é ou não válida, deve fazer frente a ameaça de forma proporcional, e com 

o mínimo de força necessária para a solução da crise.  

 

3.2.3 Formas de agressão e possíveis consequências 

 

A violência direcionada as frações do EB em operações, para esta pesquisa, 

se limitará as que não envolvem as armas de fogo, as perfurantes e as cortantes. Isto 

posto que as Regras de Engajamento tratam de forma diferente a ameaça utilizando 

este tipo de armamento. Cabe-se neste caso o emprego de munição letal. 

As agressões físicas com a utilização de objeto contundente, ou lançamento 

deste tipo de material, para causar dano serão analisados. Estes “são meios ou 

instrumentos geralmente com uma superfície plana, a qual atua sobre o corpo 

humano, produzindo as mais diversas modalidades de lesões” (PEREIRA, 2014, 

p.11).  

 

Os instrumentos contundentes são tão abundantes e variados que pode 
afirmar-se que todos os objetos que rodeiam o homem são suscetíveis de 
realizar uma ação contundente. Para simplificar, estes podem dividir-se em 
três grandes grupos: 
1. Instrumentos expressamente construídos e aplicados como agentes de 
contusão para a defesa e o ataque: cassetete, luvas de boxe, etc. 
2. Meios naturais de defesa e de ataque do homem e dos animais: mãos, 
unhas, pés, dentes, garras, presas, etc. 
3. Objetos ou instrumentos de uso habitual pelo homem, com finalidades 
distintas e que acidentalmente servem como armas contundentes: martelos, 
bastões, barras de ferro, culatras de armas, etc., em geral todos os objetos 
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rijos de superfície irregular que existem ao nosso redor, tais como pedras, 
fragmentos, veículos ou as suas partes salientes, etc (PEREIRA, 2014, p.13) 

 

A partir destes instrumentos, a agressão pode resultar nas formas de 

ferimentos abaixo relacionados. 

 

- Eritema - caracteriza-se por congestão repentina e momentânea de uma 
região do corpo atingida pelo traumatismo, evidenciada por uma mancha 
avermelhada, efémera e fugaz, que desaparece em alguns minutos. 
- Escoriação - descrita como arrancamento da epiderme e o desnudamento 
da derme, de onde fluem serosidade e sangue. Quando a derme é atingida, 
não é escoriação, mas sim uma ferida aberta. 
- Equimose - lesões que traduzem infiltração hemorrágica nas malhas dos 
tecidos. Para que ela se verifique, é necessária a presença de um plano mais 
resistente abaixo da região traumatizada e de ruptura capilar, permitindo, 
assim, o extravasamento sanguíneo. Sem solução de continuidade da pele. 
Em regra geral, são superficiais, mas podem surgir nas massas musculares, 
nas vísceras e no periósteo. Espalham-se de modo difuso, embora possam 
permanecer excepcionalmente como equimoses modeladas. Podem surgir 
só algum tempo após a agressão. 
- Hematoma - colecção sanguínea, resultante de extravasamento de sangue 
de um vaso, cuja palpação dá sensação de flutuação. (SILVA, 2009, p. 33 e 
34)   

 

“As circunstâncias que condicionam ou agravam estas lesões prendem-se com 

a força aplicada no instrumento contundente, região corporal atingida” (SILVA, 2009, 

p.35). A capacidade de dano do objeto utilizado dependerá da capacidade física do 

agressor, pela força que este consegue transferir ao material, bem como o local a ser 

atingido no corpo do agredido. 

Em casos mais graves, as agressões podem gerar fraturas, luxações e 

entorses. 

 

As fraturas “decorrem dos mecanismos de compressão, flexão ou torção e 
caracterizam-se pela solução de continuidade dos ossos. São chamadas 
diretas, quando se verificam no próprio local do traumatismo, e indiretas, 
quando provêm de violência numa região mais ou menos distante do local 
fraturado. Estas últimas têm como exemplo o indivíduo que cai de uma certa 
altura em pé e fratura a base do crânio por contragolpe (PEREIRA, 2014, p. 
25). 

 

As luxações caracterizam-se pelo deslocamento de dois segmentos ósseos 
que compõem a articulação, desunindo-a. A principal causa de luxação 
consiste num traumatismo violento que provoca uma insuficiência nos 
elementos de sustentação da articulação (ligamentos, cápsula articular, 
tendões e músculos) e a deslocação do osso, que deixa de estar congruente 
à articulação. As mais comuns são no pé, tornozelo, joelho, ombro e cotovelo 
(PEREIRA, 2014, p. 26 e 27) 
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As entorses “são lesões articulares provocadas por movimentos exagerados 
dos ossos que compõem uma articulação, incidindo apenas sobre os 
ligamentos (PEREIRA, 2014, p. 27) 

 

A depender da força, e ao atingir órgãos vitais no militar, as contusões acima 

expostas podem gerar trauma que afetam as capacidades de sustentação da vida. 

Tais como fratura na caixa craniana, que podem levar a óbito, o agredido com tais 

objetos. 

 

3.3 AMBIENTE OPERACIONAL 

 

“O ambiente operacional é o conjunto de condições e circunstâncias que afetam 

o espaço onde atuam as forças militares e que interferem na forma como são 

empregadas, sendo caracterizado pelas dimensões física, humana e informacional” 

(BRASIL, 2017, p. 2-2).  Conforme a divisão acima, a Comunidade da Maré possui 

características específicas que interferem diretamente na forma de operar das 

frações. 

Dentro deste contexto, segundo Schmitt, o termo “comunidade” demonstra uma 

união, que de fato é inexistente. Existe nestes locais uma política de assistencialismo 

voltado a obtenção de votos. Cria-se assim o rótulo de pobreza naquele local e nas 

pessoas que ali vivem, e onde o tráfico de drogas ascende para controlar as atitudes 

da população. 

 

3.3.1 Dimensão Física 

 

O Complexo da Maré, utilizado como base para o estudo, possui 

aproximadamente 130.000 habitantes, segundo levantamento do IBGE 2010. Divide-

se em 16 comunidades, conforme foto a seguir.  
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IMAGEM 1- Comunidades da Maré e divisão entre as facções criminosas 
Fonte: PORTAL SGDA, 2014 

 

Verifica-se a divisão territorial das facções criminosas, em que o verde 

representa a Milícia, em vermelho o Comando Vermelho e amarelo para o Terceiro 

Comando. Mesmo com a ocupação do Complexo, por parte do Exército, as atividades 

criminosas não cessaram, e a possibilidade de se haver confronto entre as facções, 

por conquista de território, era uma constante durante a ocupação. 

Como exemplo, pode-se citar a invasão da facção Amigo Dos Amigos (ADA) 

ocorrida em setembro de 2014, conforme Jornal O Dia, para tomar o controle de parte 

das comunidades.  

A Comunidade da Maré se assemelha às demais, divergindo principalmente no 

fato de não estar localizada em uma elevação de grande porte, mas sim em local 

plano. Esta característica do terreno, com poucas elevações naturais, dificulta a 

observação.  

Ruas estreitas, vielas e becos são constantes, e estas com elevada densidade 

populacional. De modo que tendem a manter por tempo maior os meios químicos na 

forma de fumaça, pela dificuldade de dispersão causado pelo espaço confinado e 

pouca ventilação, o que causa também, perigo de adentrar a uma das residências 

próximas ao local do acionamento. 

Apenas algumas ruas mais largadas possibilitam a utilização de veículos 

blindados. Em sua maioria, apenas veículos leves de passeio conseguem transitar, e 
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para as viaturas (Vtr) militares, permitiam o deslocamento das Vtr Marruá, usadas 

pelos pelotões. Estas eram abertas e sem blindagem, não permitindo a proteção 

balística necessária a segurança.   

 

       

FOTOGRAFIA 2 - Fotografia aérea de parte do Complexo da Maré  
Fonte: CRIMESNEWS, 2016 

 

Percebe-se ainda, que as ruas estreitas e vielas do Complexo, tornava as 

ações de confronto ou agressão serem em curta distância, e de fácil fuga para o 

APOP, pois foram construídas de maneira desordenada.  

Edificações de dois, três, ou mais andares são comuns, porém estas são 

construções improvisadas e precárias. As casas foram construídas em cima da laje 

de uma outra anterior. Deste modo, a comunidade tende a crescer para cima, visto 

que terrenos novos para construção inexistem, e as lajes ocupam este nicho de 

comércio imobiliário. 

 

3.3.2 Dimensão humana 

 

Concepções do início do século XX, que associavam pobreza à recusa dos 
indivíduos em vender a sua força de trabalho e às dificuldades em respeitar 
as regras do trabalho assalariado, acrescentava-se a convicção de que a 
pobreza era uma responsabilidade individual: o indivíduo era pobre em 
virtude de suas fraquezas morais. A imagem dos pobres como “classes 
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perigosas” passou a dominar o imaginário social das camadas letradas e 
serviu de justificativa para a primeira intervenção pública contra esse território 
urbano, mais especificamente os cortiços do centro da cidade. Na verdade, a 
pobreza era consequência da superurbanização e do subemprego nas 

décadas de 1960 e 1970, formando massas marginalizadas (SCHMITT, 
2014, p. 34). 

 

Esta população passou a procurar novos locais para ocupar e construir suas 

moradias, nascendo deste fato as favelas. 

 

As favelas seriam cada vez mais identificadas como território dos bailes funk, 
assim como o território principal do tráfico de drogas. Nesse sentido, a idéia 
de apartheid difundiu-se rapidamente no pensamento sociológico brasileiro, 
aumentando o afastamento entre ricos e pobres e reforçando o esforço dos 
ricos para preservar seus privilégios. Por outro lado, as categorias populares 
foram excluídas de qualquer projeto de transformação social, assistindo ao 
aumento da segregação com a ascensão do tráfico de drogas. (SCHMITT, 
2014, p. 34). 

 

Cabe ressaltar o fato de que, por parte dos moradores, o termo acima 

mencionado, favela, não lhes agrada. É degradante e não deve ser usado, por eles 

mesmos e, principalmente, por aqueles que não habitam neste tipo de local. Deve-se 

sempre tratar como Comunidade. 

Os moradores se acostumaram a conhecer apenas dois tipos de autoridade. O 

policial, que segundo Schmitt, é visto como corrupto, violento e desrespeitoso quanto 

a dignidade da pessoa que mora na comunidade. 

A outra autoridade é o traficante, que apesar de ter as mesmas características 

citadas para o policial, nasceu ali e o morador espera certo grau de respeito e 

consideração por parte dele. Esperando que a violência só seja usada contra a polícia, 

ou aqueles que contrariem as normas que o tráfico impõe aos moradores. 

“O tráfico ainda explora outras rendas na comunidade como a distribuição de 

gás, os “gatos” de luz, TV a cabo, o jogo do bicho, o moto táxi, etc. O indivíduo não 

paga impostos para o Estado, mas paga ao tráfico” (SCHMITT, 2014, p. 104).  

O EB, mediante diploma legal, conforme verificado anteriormente, entra em 

operação em um ambiente dominado por estas autoridades acima descritas. E neste 

local, a população tende a apoiar o que lhe é mais favorável a curto prazo.  

 

As opiniões dos moradores sofriam enorme flutuação em curto espaço de 
tempo. Assim, o mesmo morador que aplaudia a Força de Pacificação, após 
a tropa realizar um parto de uma moradora grávida, poderia ser o mesmo a 
apedrejar no dia seguinte, bastando para isto que ocorresse um evento 
traumático, como um desentendimento entre a tropa e os moradores em 
relação à venda de bebida alcoólica para menores. (SCHMITT, 2014, p. 106). 
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Schmitt obteve relatos, em sua pesquisa, que retratam bem esta noção de 

busca dos interesses próprios, característicos deste local, conforme abaixo. 

 

Um pastor evangélico descreve a realidade enfrentada pelo Exército nos 
complexos. 
“Na favela não existem regras, cada um faz o que quer, isso é cultural. O 
dono de um bar coloca o som a todo volume, enche de caixas de som na rua 
e interdita a mesma, sem se preocupar se está prejudicando o descanso dos 
outros. O motociclista não usa capacete, todo mundo faz gato no poste, rouba 
o sinal de TV fechado, etc”. [...]  
O coronel Fernando Montenegro, comandante do 1° Batalhão de Infantaria 
Motorizado, que participou das operações Arcanjo II, IV e VII, descreve a área 
onde trabalhou. 
“O brasileiro não cumpre lei, isso nós vemos no dia a dia. A favela é 
superlativo dessa constatação. Eles não tem nenhum respeito ao direito do 
outro ou ao direito de nada. Na favela você vai ver de tudo, gatos, fios, o cara 
jogando a calçada dele após o poste e as pessoas tendo que andar na rua, 
som alto, eu vi de tudo...” [...]O relato do major Boabaid, comandante do 
Esquadrão Pára-quedista na operação Arcanjo I, caracteriza a situação. 
“ Eu estava acompanhando minha tropa na Vila Cruzeiro, quando de repente, 
um morador começou a agredir uma jovem na rua. Imediatamente o 
comandante da patrulha ordenou para seus soldados prenderem o agressor. 
Você não vai acreditar, assim que os soldados algemaram o agressor, a 
mulher com o rosto todo ensangüentado começou a agredir meus soldados 
por estarem prendendo seu agressor. Eu tinha que ir embora daquele lugar, 
não agüentava mais aquele povo que não queria ser ajudado”. (SCHMITT, 
2014, p. 107 e 108). 

 

Fator importante da cultura dentro das comunidades é o Baile Funk. Este se 

consolida como forma de expressão popular na música e dança, além de ser 

propagador de sonhos de uma vida melhor, uma forma de vislumbrar uma condição 

financeira melhor.  

Dentro da organização criminosa, existe um elemento responsável por estes 

bailes, o staff. 

 

O staff é o responsável pela realização dos bailes funk, contratação dos MCs, 
confecção de músicas de apologia ao crime, vídeos e propaganda postadas 
na redes sociais, pichação dos muros com propaganda da organização 
criminosa e de seus líderes, confecção de panfletos, distribuição de cestas 
básicas na comunidade, ligações com Organizações Não Governamentais 
(ONGs) e depreciação dos órgãos de segurança pública. O baile funk é o 
negócio do traficante, sendo o local onde ocorre a venda de drogas, a 
prostituição infantil (SCHMITT, 2014, p. 102).  

 

Assim o funk é utilizado, pelo traficante, para a venda de sua droga, e em 

contrapartida disponibiliza a cultura e os eventos para a Comunidade. Porém deve-se 

recordar que eles se valem da violência contra a população para evitar denúncias e 

mantê-la sob seu controle. 



54 

 

 “A fraqueza do traficante é a denúncia, por isso, ele precisa controlar a 

comunidade pelo medo. O traficante encontra-se no meio da comunidade e utiliza-se 

da mesma para ficar no anonimato” (SCHMITT, 2014, p. 102).  

 

3.3.3 Dimensão informacional 

 

Quanto a esta dimensão, existem duas abrangências diferentes, a do tráfico e 

a da comunidade.  

A primeira se relaciona ao método de comunicação entre os traficantes. A 

segunda quanto a veiculação de noticias dentro do Complexo da Maré. 

 

O comandante de segurança de área, diretamente subordinado ao staff é o 
responsável pelas equipes de vigilância e alerta e pelos elementos armados. 
A equipe de vigilância e alerta utiliza-se de rádios, celulares, foguetes e 
sistema de comunicação através da iluminação dos postes de luz e 
principalmente os “olheiros”. Essas pessoas possuem remuneração fixa, 
paga por semana trabalhada (SCHMITT, 2014, p. 104 e 105). 

 

Estes responsáveis pelo monitoramento da tropa em operação, dentro da 

comunidade, mantinham certa distância durante a observação, e quando a fração se 

aproximava, ele deixava o local, e outro mais distante assumia a responsabilidade. 

Cada esquina, cada rua era fiscalizada.  

Normalmente utilizavam de rádios e celulares, guardando os foguetes para 

quando adentrava, junto do EB, fração da Polícia Militar.  

Quanto ao ambiente informacional da comunidade, esta tem pouca ou quase 

nada de atenção da grande mídia, televisão. Assim, grande parte das noticias 

veiculadas do Complexo da Maré, para suas comunidades, transita por meio de rádios 

locais e páginas de internet. 

Quanto a rádio, existe a Rádio Maré FM, 98.7 e em relação as páginas de 

internet, uma que se destaca é o Facebook Maré Vive, encontrada no endereço 

https://pt-br.facebook.com/Marevive. 

    

3.4 CARACTERÍSTICAS DOS MEIOS MENOS LETAIS 

 

Materiais, equipamentos, armamentos e munições devem ser utilizados, 

visando a proteção e pronta resposta dos militares, contra as facções criminosas 
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presentes nas comunidades. Devem ser utilizados, também, meios menos letais para 

reagir a agressões que não tenham potencial de dano que obrigue a utilização de uma 

munição letal.  

Tais materiais, utilizados no Exército Brasileiro estão listados no Caderno de 

Instrução Tecnologia Menos Letal, EB 70 – CI – 11.415.  

Além desses, serão apresentados os meios disponíveis por empresas 

nacionais, com a finalidade de demonstrar características de segurança e de utilização 

sobre outras opções disponíveis, porém não contempladas no manual acima 

mencionado. 

E opções de origem internacional, caso não se encontre semelhante no 

mercado interno, ou as características se diferenciarem de maneira significativa. 

 

3.4.1 Princípios de utilização do armamento e munição menos letal 

 

São princípios a serem respeitados por todos os militares em operação, de 

forma a selecionar o material mais eficiente para solucionar uma situação, sem que o 

uso da força se torne abusivo, ou excessivo.  

Deve-se respeitar os princípios da legalidade, necessidade, progressividade e 

proporcionalidade. 

 

3.4.1.1 Princípio da 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.” (BRASIL, 

2017, p. 1-1).  

A operação em vigor, bem como a reação do militar a uma agressão devem 

obedecer este princípio. 

Ao responder um ataque a sua pessoa, ou ao defender um companheiro da 

fração, a exclusão de crime por parte do militar se caracteriza, de acordo com o Art.42 

do Código Penal Militar (CPM), pela legitima defesa e por ter agido em estrito 

cumprimento do dever legal. Isto para a ação que respeite também ao princípio da 

proporcionalidade e da necessidade.  
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3.4.1.2 Princípio da Necessidade 

 

“Somente serão desencadeadas ações e medidas estritamente necessárias ao 

cumprimento da missão.” (BRASIL, 2017, p. 1-2).  

Dada a situação de agressão de um APOP a tropa, ou mesmo sua tentativa, 

este princípio se concretiza. O indivíduo que busca ferir os militares torna a reação 

destes necessária para neutralizar a ação. 

Assim como no item anterior, só é válido caso os demais princípios sejam 

observados. 

   

3.4.1.3 Princípio da 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. (BRASIL, 

2017, p. 1-2) 

  

 

IMAGEM 2 - Diagrama da progressividade 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 1-2 
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A utilização do meio menos letal deve procurar causar os menores efeitos 

possíveis, para a solução da ocorrência. Porém deve-se verificar os efeitos que podem 

causar a outros indivíduos da população, sem motivos para serem atingidos. No 

diagrama apresentado por exemplo, agentes químicos dispersados por granadas de 

emissão de CS são apresentados antes das munições de elastômero, porem o CS 

pode atingir outros civis, fora o APOP, e corre-se o risco de adentrar a uma residência, 

ambiente confinado, o que cria um risco alto, conforme já apresentado anteriormente.  

Por outro lado, a munição de elastômero, tida como mais danosa no diagrama, 

causa efeitos somente no elemento para o qual foi direcionado o tiro. Deve-se levar 

em consideração não somente o dano ao APOP, mas a população presente no 

momento em que a situação ocorrer, ressalvados os demais princípios, para que não 

se cometa excesso contra o agressor.  

 

3.4.1.4 Princípio da Proporcionalidade 

 

O Princípio da Proporcionalidade possui dois aspectos distintos a serem 

apresentados. Em estado de guerra e de não-guerra. 

 

No ambiente externo, a utilização dos meios e métodos de guerra deve ser 
proporcional à vantagem militar concreta e direta. Nenhum alvo, mesmo que 
militar, deve ser atacado se os prejuízos e sofrimento forem maiores que os 
ganhos militares que se espera da ação (BRASIL, 2015, p.6-3). 

 

Definição abordada em manuais do EB, e em consonância com o prescrito no 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA). Porém no ambiente interno, a 

definição deste conceito se torna mais restritivo, quanto aos métodos aceitos.  

 

Nasceu no âmbito do direito administrativo como princípio geral do poder de 
polícia e se desenvolveu como evolução do princípio da legalidade, criando 
mecanismos capazes de controlar o Estado no exercício de suas funções, de 
modo a evitar o arbítrio e o abuso de poder (PONTES, 2015, p.23). 

 

Desta forma, ele estabelece a “Correspondência entre a ação e a reação do 

oponente, de modo a não haver excesso por parte do integrante da tropa empregada 

na operação.” (BRASIL, 2017, p. 1-2). 
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IMAGEM 3 - Pirâmide da proporcionalidade 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 1-2 

 

A ação de um APOP, utilizando um meio contundente, poderá ocasionar 

ferimentos graves, e em casos extremos, trazer ao militar a possibilidade de óbito. 

Desta forma, para a situação estabelecida, os meios menos letais devem ser utilizados 

para a resposta a este ataque. Deve-se verificar, porém qual seria o meio a ser usado 

para isto, visto as características e normas de segurança de cada meio. 

 

Assim, ao se cogitar a utilização de novas opções de armamentos destinados 
ao controle social, mesmo aqueles tecnicamente de baixa letalidade, há que 
se fazer um juízo de ponderação entre a adoção da medida e as eventuais 
lesões que a utilização daquela opção poderá trazer aos direitos 
constitucionalmente protegidos. Mormente, na área da segurança pública, há 
de se fazer uma criteriosa avaliação entre os bens juridicamente tutelados 
que serão postos em questão com a adoção da medida e os benefícios que 
serão obtidos, de modo a adequar essa medida ao dano efetivamente 
causado a sociedade (PONTES, 2015, p.24). 
 

No manual de Operações de Pacificação do EB considera que: 

  

No ambiente interno, a proporcionalidade diz respeito ao uso de meios e 
métodos eficazes ao cumprimento da missão, fazendo cessar as hostilidades 
com o mínimo de danos a pessoas e bens. Consiste na compatibilidade entre 
meios e fins da medida, através de ações comedidas e moderadas. Traduz-
se também na chamada razoabilidade e no bom senso. (BRASIL, 2015, p.6-
3) 

 

Deste modo, os meios a serem utilizados devem estar focados em neutralizar 

a ação do agressor. Ao passo que danos excessivos a este, aos demais civis e ao 

patrimônio público sejam, a todo custo, evitados. 

Não se pode cair no erro de considerar que este princípio esteja relacionado a 

utilizar um material semelhante ou igual ao usado na agressão. Ele se refere a 
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capacidade de dano, ou a consequência física esperada, apresentar semelhança a 

que seria causada pela agressão sofrida.  

 

3.4.2 Agentes Químicos 

 

Utilizados com a finalidade de produzir efeitos que causam a diminuição da 

capacidade combativa e operativa do agressor, sendo restrita aos agentes químicos 

que causam inquietação, conforme o manual citado anteriormente.   

São dispersados no ambiente por basicamente três métodos. Por queima, 

explosão ou espargimento.  

Nos meios que utilizam a queima, um dispositivo iniciador aciona o material que 

incendeia e começa a liberar, na forma gasosa ou aerossol, o agente químico. 

Granadas de gás lacrimogêneo utilizam este método. 

A explosão é utilizada através de artefatos, que ao detonarem, arrebentam o 

local de armazenamento e dispersam o agente químico. 

Meios que usam a forma de espargimento lançam, através de aerossol ou 

liquido, o material químico, na forma de um jato direto sobre o agressor. 

Os agentes químicos mais comuns são o Ortoclorobenzilidenomalononitrila 

(CS), conhecido como gás lacrimogêneo e Oleoresina Capsaicina (OC), chamada 

também por pimenta.  

A utilização dos meios químicos deve respeitar parâmetros, de forma a atingir 

o objetivo desejado, não atingir a tropa que a usa e preservar indivíduos com saúde 

mais sensível. 

 

A direção e a velocidade do vento devem ser favoráveis à tropa; O 
lançamento direto sobre pessoas deve ser evitado; O acionamento das 
munições deve ocorrer no nível do solo; A existência de escolas e hospitais 
nas proximidades deve ser considerada; A existência de rotas de fuga deve 
ser observada; 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 É proibida a utilização de gás em dias chuvosos ou úmidos, bem como o 
emprego simultâneo com jato d’água. (BRASIL, 2017, p. 2-5) 

 

3.4.2.1 Gás Lacrimogêneo CS 

 

O CS, chamado de gás lacrimogêneo, pode ser lançado através dos três 

métodos descritos anteriormente, surtindo os mesmos efeitos, já que a forma de 
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disseminação não modifica o agente químico, real causador da inquietação. Modifica 

apenas a quantidade liberada, alcance e meio utilizado.  

 

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 pesadas podem causar náuseas e vômitos. 
Seus efeitos fisiológicos são bastantes peculiares e conhecidos como efeitos 
lacrimogêneos. (BRASIL, 2017, p. 2-2) 

 

Podem ser utilizadas granadas de emissão de CS, ou que liberam pastilhas, 

onde estas queimam e soltam o agente químico no ar. Isto durante tempo determinado 

pelo tipo de granada utilizado, variando entre 15 e 35 segundos. 

 

 

IMAGEM 4 - Granada de lançamento manual de CS 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 5-4 

 

 

IMAGEM 5 - Granada de lançamento manual de CS – tríplice emissão 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 5-7 
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IMAGEM 6 - Granada 37/38mm de CS  
Fonte: BRASIL, 2017, p. 5-9 

 

As granadas de emissão liberam, durante a queima, grande quantidade de CS 

na forma de nuvem de fumaça. Deve-se ter cuidado quanto ao local onde é lançado, 

pois “podem levar ao óbito ou lesões graves se as concentrações forem extremas, 

principalmente em locais não ventilados ou confinados” (ROOS, 2004). Como as 

comunidades possuem ruas e vielas com pouco espaço e grande número de portas e 

janelas, mesmo que a granada não adentre o ressinto, a entrada dos gases em uma 

residência é provável. O que torna o risco ser alto para o morador, que a princípio, 

não foi o responsável pela agressão a tropa. 

Não apenas o cuidado de não se utilizar essas granadas em ambiente 

confinado deve ser tomado, como para onde o vento irá conduzir o agente químico, 

de forma a evitar a saturação de um ambiente fechado, onde o CS se torna sufocante, 

e pode levar a óbito quem estiver no local. 

Através de explosão, tem-se as granadas de efeito moral de CS, que será 

abordada futuramente, junto as demais. 

Munições específicas de jato direto foram desenvolvidas para lançadores 

calibre 37/38mm e .12 polegadas. Quando utilizados com estes armamentos, o 

contaminam. Isto torna arriscado sua utilização para disparar uma munição de outro 

tipo, a exemplo o elastômero, ou mesmo, durante a ação de carregar, usar a munição 

errada. Como o jato direto visa a face, e deve ser atirado apontando acima da cabeça, 

e a munição de elastômero regiões musculares, o risco ao agressor se torna alto, 

devendo ser evitado o uso do mesmo meio para disparar diferentes tipos de munição, 

mesmo que seja possível fazê-lo. 
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O alcance do jato direto de CS se limita a 3 metros, e o vento influencia 

diretamente neste alcance. O atirador que utilizar, caso não verifique o vento, será o 

principal atingido.     

 

3.4.2.2 Agente Químico OC 

 

O OC, conforme EB 70 – CI – 11.415, é um agente químico baseado em plantas 

conhecidas popularmente por pimenta. Usado na forma sólida, através do micro 

pulverização por espargimento. Seus efeitos podem persistir por até 40 minutos, caso 

não seja realizada a correta desintoxicação. 

Os efeitos fisiológicos são: 

 

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. (BRASIL, 2017, p. 2-3) 

 

Os efeitos citados acima interferem diretamente na vontade e capacidade física 

de um agressor continuar a sua ação. Eficaz contra um elemento ou contra um grupo, 

caso seja necessário.  

O alcance máximo do spray de pimenta (OC) é de 5 metros para modelos como 

o GL – 108/OC, nos tamanhos Max e Mega, conforme catálogo da marca Condor, e 

1,5 metros para os demais modelos. Pode ser lançado na forma de espuma ou 

aerossol. Este último deve ser usado com cuidado em ambiente fechado, por 

pulverizar o agente químico no ar, devendo atingir diretamente o agressor. Na forma 

de espuma, a agressão as vias respiratórias são sensivelmente menores, assim se 

torna melhor ao uso em ambiente confinado. 

Ambos são inflamáveis, deste modo deve-se tomar cuidado com esta 

característica. O uso combinado de OC e armamento de energia conduzida, que emite 

choque elétrico, a fim de evitar a ocorrência de queimaduras ao agressor, conforme 

as medidas de segurança para uso de agentes químicos, abordado no EB 70 – CI – 

11.415. 
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Pode-se dispersar o OC através da explosão de um artefato, granada, 

destruindo o invólucro do agente químico, e assim o libera, dentro do raio de ação 

deste meio. Posteriormente serão apresentados tais dispositivos.  

 

3.4.3 Granada Mista 

 

Diminui capacidade combativa do APOP, através do efeito psicológico da 

detonação de sua ogiva e liberação de agente químico, se houver. A cor da granada 

refere-se ao tipo de efeito desta, sendo: 

- Preta – luz e som: estrondo e emissão de luz que cega momentaneamente. 

- Verde – pimenta: detonação com liberação de particular pulverizadas de OC. 

- Vermelha – lacrimogênea: libera nuvem de gás de CS. 

- Branca – efeito moral: utiliza de talco para após a detonação, conduz o APOP 

a crer que foi liberado um agente químico.  

São divididas ainda em outdoor, para uso em ambientes abertos, e indoor, para 

ambientes fechados, diferenciando quanto ao raio de segurança, sendo do primeiro 

de 10 metros e o último de 5, e o tempo de retardado entre o acionamento da espoleta 

e a detonação, de 5 e 3 segundos, respectivamente. 

“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)” (BRASIL, 2017, p.5-11). Cuidado este que deve ser 

levado em consideração tanto para a tropa, APOP e população do local da ocorrência. 

Este meio não pode ser lançado ao pé do agressor, ou do grupo, devido a seu 

raio de segurança, e de mesma forma próximo a tropa, pois assim a fração que a 

utilizou também será atingida pela ação granada. 

 

3.4.4 Energia Conduzida 

 

Utiliza-se do disparo de dois projéteis que ao atingir o APOP, causam os efeitos 

desejados, por duas maneiras: 

 

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 frequência de 16 a 19 



64 

 
pulsos por segundo que enganam a musculatura humana causando titânia 
muscular extrema (contração muscular involuntária). (BRASIL, 2017, p.3-7) 

 

O agressor atingido por este meio tem suas funções motoras impedidas e 

possibilita a prisão, sem que haja reação, ou diminuindo drasticamente sua 

possibilidade. “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.” (BRASIL, 2017, p.3-7).  

Nas operações no Complexo da Maré, não foram utilizados dispositivos 

semelhantes. Usado pelas Policias Militares de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, entre outros, o dispositivo de marca Condor, Spark DSK 700, utiliza de impulsos 

elétricos emitidos por 5 segundos que causam a contração involuntária, o que provoca 

a incapacitação neuromuscular (INM). 

 

A eficiência das armas INM não se baseia, portanto, na dor ou no impacto, 
mas, sim, na forma de onda de seus impulsos elétricos. Na verdade, a arma 
INM “engana” o corpo humano que, ao ser atingido, interpreta a energia 
emitida pela arma como se fosse uma ordem do cérebro, pois, as formas de 
onda são idênticas.  O corpo prioriza a recepção dos impulsos elétricos da 
arma INM, imaginando que se tratam de impulsos elétricos do cérebro. 
Ocorre que os impulsos elétricos do cérebro transportam comandos e os da 
arma INM não. Assim, o corpo fica temporariamente sem receber ordens do 
cérebro e, sem comandos. (ALVES, 2014) 

 

A referida empresa possui dois cartuchos para o dispositivo, sendo o MSK-106, 

na cor laranja, com alcance de 6 metros, e o MSK-108, em preto, chegando até 8 

metros.  

Outras marcas produzem dispositivos semelhantes, sendo ressaltado a 

Condor, por ser uma empresa brasileira. 

Em relação ao problema em tese, este meio aumentaria o alcance para 8m, 

com um meio seguro, porém desta distância até os 20m, a necessidade deste estudo 

ainda se faria necessária.   

 

3.4.5  Armas a Gás 

 

São armamentos que utilizam, ao invés da queima de um propelente, a ação 

de gás comprimido ou gás carbônico para impulsionar o projétil. Conhecidos 

vulgarmente por “paintball”, disparam munição de tinta envolvida por um invólucro que 

se deforma ao atingir o alvo. 
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IMAGEM 7 - Arma a gás - paintball 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 3-4 

 

Não existe manual técnico ou caderno de instrução, no Exército Brasileiro, que 

estabeleça a pressão com que o disparo deve ser efetuado, de forma ao seu emprego 

ser seguro. Criado como mecanismo para um esporte, pode ser regulado para 

potencializar a força com que a munição é atirada.  O ajuste pode ser feito para força 

além do necessário, o que pode tornar este meio mais lesivo que uma arma com 

munição de elastômero. 

Para os praticantes deste esporte é obrigatório o uso de uma máscara de 

proteção, devido ao perigo de ficar cego, caso seja atingido na face, informação obtida 

em site de clube de paintball.  

Por ser um meio típico de um esporte de recreação, e não haver 

regulamentação ou padrões de fabricação para limitar a força de utilização deste meio, 

não será considerado como objeto de estudo para esta pesquisa.  

 

3.4.6 Tecnologia menos letal estrangeira 
 

Além das opções apresentadas anteriormente, no mercado internacional, 

existem outros armamentos e munições menos letais, que futuramente podem vir a 

ser utilizados. Serão apresentados, a seguir, algumas destas tecnologias, porém não 

serão considerados como possíveis soluções para o problema em tese. Para tal, 

necessita-se de adequação doutrinária, aquisição e testes para a verificação de suas 

possibilidades e limitações.  
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3.4.6.1Extended Range Electronic Projectile 

 

O Extended Range Electronic Projectile (XREP), que na tradução significa 

projétil eletrônico de alcance estendido é uma munição cal. 12 que funciona como se 

fosse um taser miniaturizado. 

 

Este projétil tem duas seções principais. O nariz do projétil tem 
quatro eletrodos afiados. Esses eletrodos perfuram a roupa e a pele do 
sujeito e servem como o principal ponto de contato para a carga 
elétrica. Antes do impacto, o nariz e o segundo estágio do projétil se movem 
como uma única unidade. Um par de fios revestidos de Kevlar prende o nariz 
à segunda metade do projétil. A segunda metade do projétil contém a 
eletrônica que permite ao XREP transmitir a tensão para um alvo. Isso inclui 
uma bateria , um transformador e um microprocessador que atua como um 
gatilho e um dispositivo de monitoramento. A bateria armazena a eletricidade 
que o XREP usa na implantação. O trabalho do transformador é converter a 
eletricidade da bateria em uma voltagem mais alta. Um transformador 
converte corrente alternada de uma voltagem para outra através de uma série 
de bobinas enroladas em torno de um núcleo - dois fios enrolados em torno 
de um prego de ferro podem ser um transformador simples. À medida que 
a eletricidade percorre a primeira bobina de fios ao redor do núcleo, ela cria 
um campo magnético. O campo magnético induz um campo elétrico, que faz 
com que os elétrons percorram a segunda bobina de 
fios. Existem transformadores elevadores que aumentam a voltagem de uma 
fonte de eletricidade ou de transformadores abaixadores que diminuem a 
voltagem. (STRICKLAND)  

  

O alcance previsto é de 100 pés, aproximadamente 30 metros, e segundo o 

projeto, poderia ser disparado por qualquer espingarda calibre 12 com ação pump. 

 

 

IMAGEM 8 - Extended Range Electronic Projectile, XREP 
Fonte: Guerra e Armas, 2018 

 

https://electronics.howstuffworks.com/everyday-tech/battery.htm
https://science.howstuffworks.com/electricity.htm
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3.4.6.2Green Laser Interdiction System 

 

O Green Laser Interdiction System (GLIS) é um equipamento de interrupção 

visual não letal. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos 

 

O Sistema de Interdição a Laser Verde é um laser montado em rifle / de mão 
que permite a interdição de possíveis ações hostis por meio de efeitos não 
letais e é intercambiável entre plataformas de armas hospedeiras. Meios 
eficazes não letais para informar os civis que estão se aproximando de 
operações militares com efeitos visíveis 0-300 m. Esta arma de dano ocular 
é portátil, mas pode ser montada em um rifle ou arma servida pela tripulação. 
(U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, 2018) 

 

Tem por finalidade impedir o acesso da população a determinada área, ou 

direcioná-la, por meio de um laser de cor verde direcionado aos olhos. 

 

 

FOTOGRAFIA 3 - Green Laser Interdiction System,GLIS 
Fonte: U.S. Departament of Defense, 2018 

 

3.4.6.3 Sistema de Interrupção Ativa montada em veículos 

 

Plataforma montada em veículos militares de forma a impedir o avanço de 

tropas inimigas, sem uso de força letal.  

  



68 

 
O V-MADS é uma arma a base de micro-ondas (95 GHz) e emite feixes de 
calor intensos capazes de penetrar a pele em uma profundidade de 1mm, 
fazendo-a atingir até 55º C e causando forte sensação de queimaduras. A 
grande vantagem está em seu alcance, capaz de agir em até 500 metros 
(CUNHA, 2015, p. 90) 

 

A exposição acima de 250 segundos poderia causara queimadura. E as 

contramedidas para proteção são relativamente simples, como a utilização de roupas 

grossas, ou folha metálica para refletir as micro-ondas. 

 

 

FOTOGRAFIA 4 - Sistema de Interrupção Ativa montada em veículos, V-MADS 
Fonte: U.S Army, 2016 

 

3.4.7 Armamentos lançadores de munição menos letais 

 

Os armamentos apresentados nesta seção serão considerados menos letais 

quando a munição utilizada possuir esta característica. Os mais utilizados pelo EB e 

OSP brasileiros são as espingardas cal. 12 e os lançadores de granada cal. 37/38mm. 
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IMAGEM 9 - Espingarda cal.12 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 3-3 

 

A espingarda cal.12, conforme informativo técnico da CBC, possui peso 

aproximado de 3,5 Kg a 4,5 Kg, a depender do modelo. Possui cano de alma lisa. As 

armas, deste calibre, utilizadas com munição menos letal são do tipo “pump”, ou seja, 

carregamento manual. A capacidade do tambor, local da munição, varia de acordo 

com o tamanho do cano, em até 07 (sete) tiros, mais um quando já carregada. 

Apesar de existirem semiautomáticas e automáticas, estas não são aplicáveis 

a tal ação, por ser necessário utilizar parte dos gases para o novo carregamento. 

Assim se perde a força necessária para o efeito desejado do elastômero. 

O lançador de granada utilizado pelo EB, e por OSP nacionais, é o calibre 

37/38mm fabricado pela empresa Condor, denominado de AM-600.  Este armamento 

possui a capacidade de apenas uma munição. Não há carregador ou local para as 

demais, devendo após executado o tiro, abrir, retirar o estojo, e carregar novamente 

com a nova munição. 

Não é conduzido carregado, pois o atirador, quando necessitar do armamento, 

deverá escolher a munição que melhor atenda a situação, carregar e executar o 

disparo. 

 

 

IMAGEM 10 - Lançador de granada 37/38mm 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 3-3 
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Para ambos os armamentos citados acima, as distâncias de utilização e de 

segurança dependerá da munição de impacto controlado utilizada, variando de 20m a 

50m as normais, e de 5m como distância de segurança, para as de curta distância.  

As de jato direto de CS ou OC podem ter a distância reduzida para 3m, porém 

impregnam os canos, impossibilitando de utilizar o armamento para disparar 

posteriormente munição de tipo diferente.  

Segue abaixo as munições de impacto controlado. 

  

 

IMAGEM 11 - Munições de impacto controlado menos letais 
Fonte: CONDOR, 2018 

 

1 AM 403/PSR - Projetil de Borracha – PRECISION (SHORT RANGE)  
2 AM 403/P - Projetil de Borracha – PRECISION  
3 AM 403 - Projetil de Borracha – MONOIMPACT  
4 AM 403/A - 3 Projetis de Borracha – TRIMPACT  
5 AM 403/M - 12 Projetis de Borracha – MULTIMPACT  
6 AM 404 - 3 Projetis de Borracha - TRIMPACT SUPER  
7 AM 404/12E - 12 Projetis de Borracha - MULTIMPACT SUPER  
8 AM 470 - Projetil de Impacto Expansível – SOFTPUNCH  
9 AM 405 - Cartucho de Lançamento  
10 AM 405/A - Cartucho de Lançamento (CONDOR, 2018) 

 

 Sendo que de número 1 a 5 são de cal.12 e de 6 a 8 são 37/38mm, sendo 

todas munições de impacto controlado.  

Apenas as munições AM 403/PSR e a AM 470 possuem distância de segurança 

de 5m. Nas demais, esta é de 20m.  

As AM 405 e 405/A são cartuchos de lançamento para granadas de mão 

através do armamento espingarda cal. 12 e lançador 37/38mm, respectivamente, 

possibilitando maior alcance no lançamento destes artefatos. 

As munições químicas que podem ser lançadas pela cal.12 são: 
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IMAGEM 12 - Munições químicas cal. 12 e 37/38mm 
Fonte: CONDOR, 2018 

 

1. GL 101 - Projetil Detonante Lacrimogêneo Cal. 12 
2. GL 102 - Projetil Detonante Cal. 12 
3. GL 103 - Jato Direto Lacrimogêneo Cal. 12 
4. GL 104 - Jato Direto Pimenta Cal. 12 
5. GL 103 /A - Jato Direto Lacrimogêneo 
6. GL 104 /A - Jato Direto Pimenta 
7. GL 201 - Projetil Médio Alcance Lacrimogêneo 
8. GL 202 - Projetil Longo Alcance Lacrimogêneo 
9. GL 203/T - Carga Lacrimogênea Tríplice 
10. GL 203/L - Carga Múltipla Lacrimogênea 
11. GL 203 - Carga Múltipla Fumígena 
12. Projetil Fumígeno Colorido (CONDOR, 2018) 

 

Existe ainda os lançadores específicos de granada 40mm, padrão utilizado pela 

OTAN, também como acessório a ser acoplado a um armamento letal. Segue abaixo 

modelos deste armamento. 

 

  

IMAGEM 13 - Lançador M32A1 40mm 
Fonte: MILKOR, 2018 
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IMAGEM 14 - Carabina M4A1 e lança-granadas 40mm M203 
Fonte: ARMAS ON-LINE, 2018 

 

Neste último caso, permite que um armamento potencialmente letal utilize de 

uma munição menos letal, através de um acessório.  

O padrão de munição 40mm permite a utilização de uma mesma plataforma de 

lançamento para um número diversificado de munições, tanto convencionais, como 

as menos letais. Como exemplo da diversidade, as munições da Agencija Alan, 

empresa croata de fabricação de armas e munições. 

 

 

IMAGEM 15 - Munições 40mm da Agencija Alan 
Fonte: AGENCIKA ALAN, 2018 
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A empresa citada anteriormente fabrica munições convencionais de 

fragmentação, acima na cor amarela, munição incendiária, na cor vermelha, bem 

como as menos letais de CS, em cinza. 

As munições nacionais menos letais para lançadores 40mm são: 

 

 

IMAGEM 16 – Munições menos letais Cal. 40mm  
Fonte: CONDOR, 2018 

 

1. NT-900 - Marcador Treinamento 
2. NT-901 - Projetil de Espuma 
3. NT-901/CS - Projetil de Espuma Com CS 
4. NT 901/T - Projetil de Espuma Com Pó Inóquo Treinamento 
5. NT-901/M - Projetil de Espuma Marcador 
6. NT-902 - Projetil de Emissão Lacrimogenea CS 
7. NT-904 - Projetil de Emissão Fumígena Colorida 
8. NT-907 - Projetil de Luz e Som Explosiva Por Retardo 
9. NT-907/CS - Projetil de Luz E Som Explosiva Por Retardo 
Lacrimogênea 
10. NT-907 I - Projetil de Luz e Som Explosiva Por Impacto 
11. NT-907 I/CS - Projetil de Luz e Som De Impacto Lacrimogênea 
12. NT-906 - Projetil Iluminador com Paraquedas 
13. NT-400 - Projetil de Advertência (CONDOR, 2018) 

 

As munições da série NT-901, possuem ponta de espuma e sua utilização deve 

ser a distância de segurança de 20m e direcionado aos membros inferiores, segundo 

o fabricante. As variações desta munição possuem gel de tinta para marcação do 

elemento atingido, ou pó que se dispersa ao atingir o alvo, sendo CS, ou inerte.  

A NT-907 possuem tempo de retardo de 2 segundos, detonando como uma 

granada de luz e som, podendo ainda lançar o agente CS. Na variação NT-907 I, a 

detonação ocorre por impacto. Seu lançamento deve ser direcionado a paredes ou 

superfícies rígidas. Em todas as variações desta munição, não se lançar diretamente 
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contra pessoas, pois a Condor adverte, em seu catálogo, que essa variante de 

munição pode ser letal ao atingir um indivíduo. 

 

3.4.8 Munição de Impacto controlado 

 

“Tratam-se de uma família de munições não letais concebidas para provocar 

impacto não penetrantes, constituindo-se em uma alternativa ao uso de munições 

tradicionais” (PONTES, 2015, p. 34).  

Normalmente são empregados materiais como plástico, espuma de alta 

densidade e elastômero, conhecido popularmente por borracha. 

 

As primeiras munições dessa espécie eram projetis feitos de bastonetes de 
madeira de teca, utilizados na década de 1960 contra grevistas e 
manifestantes antibritânicos na então colônia inglesa de Hong Kong, 
tornando-se um modelo para as futuras armas cinéticas com capacidade 
dissuasória suficiente para dispersar multidões (PONTES, 2015, p. 34). 

 

A má utilização das primeiras munições utilizadas geraram ferimentos como 

fratura de face, rompimento de globo ocular, dano cerebral e lesões a órgãos da região 

abdominal e pulmonar. Apesar destes resultados, PONTES ressalta o grande sucesso 

deste material, que em meados de 1998 já existiam 856 empresas produzindo estes 

meios, dentro de 47 países.  

O Centro Regional das Nações Unidas para a Paz, o Desarmamento e o 

Desenvolvimento consideram que as munições de impacto controlado procuram 

influenciar um determinado comportamento no atingido, através do incomodo físico 

gerado pela dor causada pela munição. E creditam sua larga utilização por ter baixo 

custo, simplicidade e fácil adaptação as diversas plataformas de lançamento 

possíveis.  

Armas de fogo nos calibres .12 ou 37/38mm são utilizados para disparar 

munições rígidas e deformáveis. As primeiras, ao atingir o corpo humano, não se 

deformam, ou retornam a esta, sem sofrer alteração. Compostos por material 

elastômero macio, comumente chamada de borracha. As últimas perdem as 

características físicas após o contato com uma superfície.  

Deve-se observar a distância de segurança prevista para cada munição, 20 

metros e máxima de 50 metros, por exemplo para munições rígidas de elastômero. 

Seu uso deve ser criterioso, pois embora projetado para ser menos letal, estas 
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munições, se utilizadas incorretamente, podem gerar lesões graves e óbito ao 

atingido. 

Deve ser direcionado a regiões musculares que suportem a força do impacto, 

e evite a penetração no corpo. Pois. 

 

os projetis de baixo impacto podem causar traumatismos graves e até fatais, 
sendo elevado o risco de lesões especialmente na região dos olhos. Tais 
riscos se agravam quando utilizados a curta distância, podendo impactar o 
corpo com energia excessiva. (PONTES, 2015, p. 37) 

 

Conforme catalogo da Condor, principal fornecedor de munições menos letais 

ao EB, ela causa forte dores e hematomas na região atingida. Atua para cessar uma 

agressão ou afastar um distúrbio causado por um grupo. Adverte ainda que o disparo 

deve ser realizado contra as pernas dos infratores da lei. Não atirar contra a cabeça e 

o baixo ventre. O disparo deve respeitar a distância de segurança. 

Os danos decorrentes de má utilização deste meio podem gerar problemas de 

físicos permanentes ao atingido, e óbito a depender do local de impacto, conforme 

abaixo. 

 

 

IMAGEM 17 - Lesão causado por munição de elastômero 
Fonte: MENDES, p-8 
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Pode-se notar locais em que existe a possibilidade de dano excessivo. Tais 

como face, onde nariz pode vir a fraturar, e os olhos sensíveis, e passíveis de 

penetração através do globo ocular ou sua ruptura. Nos ouvidos o impacto poderia vir 

a lesionar tímpanos e causar, por consequência, a perda de audição. Além de danos 

ao cérebro causado pela força com que o projétil venha a atingir o crânio. 

No pescoço, pode trazer inchaço, e dificuldade de respiração, casos mais 

graves podem trazer a vítima a óbito.  

Na região abdominal e peitoral existem diversos órgãos vitais, em que o 

rompimento de um destes poderia levar a vítima a falecer.  

Nas regiões revestidas por músculos não há dano suficiente para causar risco 

de vida, em especial nos membros. Não a evidências, até o momento, de casos em 

que a munição de elastômero, ou outra de impacto controlado, viesse a perfurar a pele 

e músculos, vindo a atingir estes os órgãos da região abdominal.       

MENDES apresenta uma vítima da má utilização deste material. Sérgio Silva, 

repórter fotográfico da Futura Press, perdeu o olho esquerdo enquanto acompanhava 

uma manifestação, quando a Força de Choque utilizou dos meios menos letais, um 

dos disparos de elastômero veio a atingi-lo. Isto provocou esta incapacidade física. 

Quanto ao fato acima citado, cabe lembrar a importância que deve ser dada a 

Regra de Engajamento e a preparação da tropa que irá utilizar o material. O mau uso 

do meio pode trazer consequências graves, porém não deve considera-lo como 

culpado do dano, quando é seu atirador que decide se, quando, a que distância e 

onde deverá atingir para causar o efeito desejado.  

 

Qualquer utilização fora dos parâmetros do próprio fabricante acaba por 
responsabilizar os policiais militares que a operaram, além do próprio 
comandante da operação ao determinar seu uso, fica patente, portanto, que 
as munições de elastômero quando utilizadas sem a devida técnica, ou seus 
armamentos municiados erroneamente, podem ser fatais e, além disso, 
causam crise de imagem institucional, para que isso não ocorra deve haver 
instrução e qualificação do operador. (ROMANECK, 2011, p. 36) 
 

Tal situação não é exclusiva das Policias Militares. Qualquer que seja o agente 

de segurança pública, ou militar, que utilize os armamentos e munições menos letais 

deve receber instruções e adestramento específicos para a utilização deste material. 
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3.4.8.1 Munições de impacto controlado rígidas 

 

As munições utilizadas podem disparar um único balote ou vários, dependendo 

do modelo escolhido. “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” (BRASIL, 

2017, p. 4-1). 

As mais comuns são: 

 

 

IMAGEM 18 - Munição de elastômero de precisão 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 4-8 

 

Projetada para permitir maior precisão para o atirador. “Sua ponta em formato 

de gomos produz amortecimento no momento do impacto transmitindo energia ao 

atingido, mas minimizando as possíveis lesões” (MINAS GERAIS, 2009). Possui 

distância de segurança de 20m e alcance máximo de utilização de 50m. Por se 

constituir de único balote, deve ser dada prioridade quando se tratar de um único 

agressor. 

“O cartucho é composto de estojo de plástico com base de metal, espoleta de 

percussão, carga de projeção e 1 projétil de elastômero macio na cor amarela, com 

formato aerodinâmico e saia estabilizadora que conferem elevada precisão ao tiro” 

(MINAS GERAIS, 2009).  
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IMAGEM 19 - Munição de elastômero 37/38mm – 12 esferas 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 4-10 

 

Munição que dispara 12 esferas rígidas. Estas se espalham após a saída do 

armamento, permitindo acertar mais de um APOP ao mesmo tempo. Porém aumenta 

o risco de se atingir membro da população pelo mesmo motivo. Sua melhor utilização 

é para casos de controle de distúrbios. 

 

 

IMAGEM 20 - Munição de elastômero 37/38mm – 03 esferas 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 4-9 

 

As munições expostas possuem distância de segurança de 20m. As de balote 

único possuem maior precisão e permitem atingir um alvo específico e em local 

corporal conforme necessidade do atirador. 

Quando se utilizam de três ou mais balotes de elastômero, normalmente 

dispersam e permitem atingir mais de um alvo, ou o mesmo alvo em locais diferentes 

de seu corpo. 
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Uma versão da AM 403/P foi desenvolvida pela empresa Condor para atuar em 

menor distância.  

 

 

IMAGEM 21 - AM 403/PSR 
Fonte: S4TD, 2018 

 

A AM 403/PSR possui distância de segurança de 5m, e alcance máximo de 

utilização de 25m. Desta forma, atua onde anteriormente era previsto a utilização do 

paintball, que não tem como ser aferido sua efetividade, ou das granadas mistas ou 

de emissão, que atuam em área, não pontualmente como as munições de impacto 

controlado.  

Desta forma o previsto no caderno de instrução de tecnologia menos letal 

EB70-CI-11.415, referente ao diagrama de utilização, necessita de modificações, de 

forma a se adaptar aos novos materiais desenvolvidos. Deve-se ampliar o alcance 

possível para a utilização de munições de impacto controlado, de acordo com a 

distância de segurança previstas para as denominadas “short range”. Atualmente, no 

manual descrito está descrito conforme a imagem a seguir. 
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IMAGEM 22 - Diagrama de Utilização de Técnicas Menos Letais 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 5-26 

 

3.4.8.2 Munições de impacto controlado deformáveis 

 

As munições de impacto controlado deformáveis se destinam as mesmas 

situações táticas das rígidas, porém possuem capacidades de dano menor. 

 

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 (BRASIL, 2017, p. 4-2). 

 

A AM-470 - Projetil de Impacto Expansível – SOFT PUNCH, por exemplo, se 

expande ao atingir o alvo, fato que evita a penetração da munição no corpo do 

atingido. Sua distância de segurança é de 5m, e alcance máximo de 30m, no calibre 

37/38mm. A característica de desenvolvimento de seu estojo lhe permite a utilização 

nos lançadores 40mm. 
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IMAGEM 23 - AM-470 
Fonte: Indústria de Defesa & Segurança, 2016 
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4 RESULTADOS  

 

Com base na revisão da literatura apresentada anteriormente, será realizada a 

análise e discussão dos resultados colhidos pelos instrumentos de pesquisa. Será 

possível sair da teoria e verificar sua aplicação tática e consequências do emprego da 

munição de impacto controlado em um ambiente real. 

Inicialmente, serão apresentados o quantitativo e origem dos militares que 

participaram da Op São Francisco, na função de Cmt Pel, e responderam ao 

questionário. De forma a apresentar o número de respostas recolhidas pelo 

questionário.  

Conforme informado na seção 2.1.2 Amostra, a quantidade necessária para 

validação era de 130 militares. Com o instrumento de pesquisa, ora verificado, foi 

obtido o número de 146 respostas, conforme gráfico 1. 

 

 

GRÁFICO 1- Cmt Pel divididos por contingente 
Fonte: O autor 

 

O gráfico 2 apresenta os Cmt Pel divididos dentro de seus respectivos 

Comandos Militares de Área. 
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GRÁFICO 2 - Cmt Pel por Comando Militar de Área 
Fonte: O autor 

 

Dentro destes Comandos Militares, as Organizações Militares (OM) de origem 

dos Cmt Pel que participaram da Op São Francisco. 

 

Comando Militar de Área OM 

CML 

26º BI Pqdt 

1°BPE 

25º BIPqdt 

27º BI Pqdt 

1º BI Mtz (Es) 

57º BI Mtz 

 

2° BI Mtz (Es) 

10º BI 

32º BI Mtz 

11º BI Mth 

12º BI 

35 Pel PE 

CMNE 

71º BI Mtz 

16º Cia PE  

28º BC 
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Comando Militar de Área OM 

CMNE 

15º BI Mtz 

35º BI 

23º BC 

17º GAC 

 59º BI Mtz 

 

14º BI Mtz 

16º BI Mtz 

31º BI Mtz 

10º Cia Gd 

19º BC 

6° BPE 

2º Cia Gd 

72º BI Mtz 

CMP 

COPESP  

23º Pel PE 

22°BI 

36º BI Mtz 

 

41º BI Mtz 

BPEB 

B Adm Ap/CMP 

1º BFEsp 

CMS 

29º BIB 

7º BIB 

33º BI Mec 

34º BI Mec 

3ª cia / 63º BI 

19º BI Mtz 

 

30º BI Mec 

18º BI Mtz 

23º BI 

13º BIB 

20º BIB 

62° BI 

CMSE 

5º BIL 

4º BIL 

6º BIL 
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Comando Militar de Área OM 

CMSE 

37º BIL 

28º BIL 

2º BIL 

2º BPE 

8º BPE 

QUADRO 5 – Organizações Militares de origem dos Cmt Pel  
Fonte: O autor 
 

Cabe lembrar que as Unidades representadas não representam todas as OM 

participantes da Op São Francisco, mas sim dos militares que responderam ao 

questionário. As OM de apoio, embora tenham participado da Op, não aparecem no 

quadro 5, por não atenderem ao escopo da presente pesquisa. 

Os gráficos circulares apresentados terão os números totais, de cada resposta, 

exibidos ao centro, enquanto a porcentagem será colocada junto a legenda do 

significado desta opção. 

Foram entrevistados o atual instrutor da matéria de tecnologia menos letal e o 

Chefe da Seção Técnica de Ensino, ambos docentes no Centro de Instrução de 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (CIOpGLO). Além de dois antigos 

integrantes desse estabelecimento de ensino, que atuaram na Operação São 

Francisco.   

O Senhor Luiz Cristiano Vallim Monteiro, Diretor de Relações Institucionais da 

CONDOR S.A. INDUSTRIA QUÍMICA – CONDOR TECNOLOGIAS NÃO LETAIS 

respondeu a entrevista em nome de sua empresa.  

O Senhor Alexandre Novaes, Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da 

ÍNDIOS PIROTECNIA forneceu dados de extrema relevância.  

 

4.1 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AS REGRAS DE ENGAJAMENTO 

 

A utilização da força, por parte da tropa, deve estar calcada no Princípio da 

Proporcionalidade. De forma a padronizar o entendimento dessa premissa, e para 

estabelecer como os militares irão reagir às situações diversas de agressão, no 

decorrer da Op, são redigidas Regras de Engajamento. 
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4.1.1 O APOP sem arma de fogo e o ambiente operacional  

 

O material utilizado pelo APOP para agredir a tropa interfere diretamente no 

meio menos letal a ser utilizado. Porém, não pode ser analisado de forma isolada. O 

ambiente operacional no qual a situação de crise é gerada influi nas possibilidades e 

limitações da reação, através dos Armt e Mun disponíveis. 

Para a presente pesquisa, somente as agressões com objetos contundentes 

foram consideradas, devido à capacidade de dano possível ser diferente das armas 

de fogo ou perfuro-cortantes. Desenvolveu-se assim uma contramedida cabível de 

forma diferente das demais. Conforme a revisão da literatura. 

 

Os instrumentos contundentes são tão abundantes e variados que pode 
afirmar-se que todos os objetos que rodeiam o homem são suscetíveis de 
realizar uma ação contundente. Para simplificar, estes podem dividir-se em 
três grandes grupos: 
1. Instrumentos expressamente construídos e aplicados como agentes de 
contusão para a defesa e o ataque: cassetete, luvas de boxe, etc. 
2. Meios naturais de defesa e de ataque do homem e dos animais: mãos, 
unhas, pés, dentes, garras, presas, etc. 
3. Objetos ou instrumentos de uso habitual pelo homem, com finalidades 
distintas e que acidentalmente servem como armas contundentes: martelos, 
bastões, barras de ferro, culatras de armas, etc., em geral todos os objetos 
rijos de superfície irregular que existem ao nosso redor, tais como pedras, 
fragmentos, veículos ou as suas partes salientes, etc (PEREIRA, 2014, p.13) 

 

Tais meios podem gerar ferimentos como: hematomas, contusões, fraturas, e 

em alguns casos o óbito daquele que for atingido.    

O Complexo da Maré apresenta características físicas semelhantes as demais 

comunidades carentes do Rio de Janeiro, onde o espaço é confinado e não permite a 

ventilação adequada. Ruas estreitas, vielas e becos são constantes, e estas com 

elevada densidade populacional.  

De modo que tendem a manter por tempo maior os meios químicos na forma 

de fumaça, pela dificuldade de dispersão causado pelo espaço confinado e pouca 

ventilação, o que causa também, perigo de adentrar a uma das residências próximas 

ao local do acionamento, gerando a impossibilidade de utilização de granadas de 

emissão de fumaça de CS.  

Esta característica apresentada na revisão da literatura gera a observação 

apresentada pela Empresa Condor. 

 

Dado o cenário de espaço estreito com pouca ventilação, mas, 
principalmente, por ser interior de uma comunidade e o gás lacrimogêneo 
poder facilmente invadir uma residência com inocentes, podendo inclusive 
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ser idosos ou crianças sem a capacidade de se locomover e assim provocar 
uma fatalidade. (CONDOR). 

 

Deve-se atentar ao ambiente informacional, pois as imagens e vídeos podem 

ser rapidamente divulgadas em mídias sociais, onde geralmente transitam as notícias 

das comunidades carentes, a exemplo a página Maré Vive, apresentada na subseção 

3.3.3 Dimensão Informacional. Para refutar notícias falsas, ou exageros por parte de 

defensores dos APOP, o uso de câmeras fotográficas e filmadoras para gravar a ação 

da tropa durante a crise se fazem de grande valia. 

Pois permite a divulgação, se necessário, dos reais fatos que envolveram a 

situação, ou mesmo, a defesa da tropa e comprovação do crime cometido pelo 

agressor. A subseção 3.1.5 Comprovação da Situação, através do uso de câmeras 

com possibilidade de fixação no capacete ou óculos, de forma a filmar a direção para 

onde o militar estiver olhando, se encaixando bem a esta função. Desta forma, as 

mãos, do responsável pela filmagem, continuam livres para utilizar seu armamento.  

Deve-se lembrar de algumas características marcantes da dimensão humana 

do interior da Comunidades carentes, apresentado por Schmitt. 

   

Um pastor evangélico descreve a realidade enfrentada pelo Exército nos 
complexos. 
“Na favela não existem regras, cada um faz o que quer, isso é cultural. O 
dono de um bar coloca o som a todo volume, enche de caixas de som na rua 
e interdita a mesma, sem se preocupar se está prejudicando o descanso dos 
outros. O motociclista não usa capacete, todo mundo faz gato no poste, rouba 
o sinal de TV fechado, etc”. [...]  
O coronel Fernando Montenegro, comandante do 1° Batalhão de Infantaria 
Motorizado, que participou das operações Arcanjo II, IV e VII, descreve a área 
onde trabalhou. 
“O brasileiro não cumpre lei, isso nós vemos no dia a dia. A favela é 
superlativo dessa constatação. Eles não tem nenhum respeito ao direito do 
outro ou ao direito de nada. Na favela você vai ver de tudo, gatos, fios, o cara 
jogando a calçada dele após o poste e as pessoas tendo que andar na rua, 
som alto, eu vi de tudo...” [...]O relato do major Boabaid, comandante do 
Esquadrão Pára-quedista na operação Arcanjo I, caracteriza a situação. 
“ Eu estava acompanhando minha tropa na Vila Cruzeiro, quando de repente, 
um morador começou a agredir uma jovem na rua. Imediatamente o 
comandante da patrulha ordenou para seus soldados prenderem o agressor. 
Você não vai acreditar, assim que os soldados algemaram o agressor, a 
mulher com o rosto todo ensangüentado começou a agredir meus soldados 
por estarem prendendo seu agressor. Eu tinha que ir embora daquele lugar, 
não agüentava mais aquele povo que não queria ser ajudado”. (SCHMITT, 
2014, p. 107 e 108). 

 

Diante dessas características da população, os armamentos e/ou munições 

menos letais devem visar atingir somente o agressor, evitando acertar membros da 

população.  
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As opiniões dos moradores sofriam enorme flutuação em curto espaço de 
tempo. Assim, o mesmo morador que aplaudia a Força de Pacificação, após 
a tropa realizar um parto de uma moradora grávida, poderia ser o mesmo a 
apedrejar no dia seguinte, bastando para isto que ocorresse um evento 
traumático, como um desentendimento entre a tropa e os moradores em 
relação à venda de bebida alcoólica para menores. (SCHMITT, 2014, p. 106). 

 

Com isso, pode se inferir que os objetivos específicos: definir APOP sem posse 

de armamento e o contexto onde se inserem, e identificar as características do terreno 

que influem no material a ser utilizado. Puderam ser atingidos. 

Com base no ambiente operacional caracterizado e a forma como o APOP 

agride a tropa, o Cmt da fração, ou se necessário o subordinado provido do meio 

menos letal, deverá escolher, entre os disponíveis, qual o armamento e/ou munição 

utilizará. 

 

4.1.2 Princípio da Proporcionalidade e a Op São Francisco 

 

O EB entende que. 

 

No ambiente interno, a proporcionalidade diz respeito ao uso de meios e 
métodos eficazes ao cumprimento da missão, fazendo cessar as hostilidades 
com o mínimo de danos a pessoas e bens. Consiste na compatibilidade entre 
meios e fins da medida, através de ações comedidas e moderadas. Traduz-
se também na chamada razoabilidade e no bom senso. (BRASIL, 2015, p.6-
3) 

 

Se faz necessário verificar, por parte do Cmt Pel e de seus subordinados, o 

pleno conhecimento acerca do Princípio da Proporcionalidade. 

Dos questionados, 95,9% responderam que possuíam essa compreensão, 

enquanto 4,1% consideraram não.  

 

 

GRÁFICO 3 – Conhecimento do Cmt Pel sobre o Princípio da Proporcionalidade 
Fonte: O autor 
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Os Cmt de Pel, ao serem indagados sobre o conhecimento dos seus 

subordinados sobre o mesmo princípio, responderam que apenas 4,8% consideraram 

que não possuíam, e 95,2% revelaram que seus subordinados o tinham.  

 

 

GRÁFICO 4 – Conhecimento dos subordinados sobre o Princípio da 
Proporcionalidade 

Fonte: O autor 
 

A diferença entre as respostas negativas dos gráficos 3 e 4, em números totais, 

foram de apenas um elemento. Isso indica a relação entre os níveis de conhecimento 

do Cmt Pel, e as instruções de preparo e adestramento de sua fração. O que leva a 

crer que as orientações dos Escalões Superiores, referentes a este princípio, foram 

transmitidas e bem assimiladas por parte dos subordinados das frações empregados 

na Op.  

As ações emanadas pela tropa em emprego, nas Op de Cooperação e 

Coordenação com Agências, necessitam de limitações ao uso da força. Segundo o Sr 

Luiz Cristiano Vallim Monteiro, da Empresa Condor, “na questão específica do uso da 

força, enquanto instrumento legal do Estado, conferido a este pela concertação da 

sociedade que abdica de parcela de sua autonomia pessoal em favor de um ente 

comum, o princípio da proporcionalidade deve ser entendido como um limitador do 

uso da força, para que seja suficiente para atender o objetivo (político, social, legal, 

militar, policial), sem causar consequências que a razoabilidade, o sendo comum e a 

sabedoria média entendam que sejam mais danosas que o uso em si da força”. 

De forma a padronizar o entendimento do que seja proporcional, os Escalões 

Superiores emitem Regras de Engajamento, estabelecendo os procedimentos 

aceitáveis a serem executados para a reação às diversas situações possíveis. Prevê 
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um procedimento considerado correto a todas as frações, de forma a evitar que ações 

excessivas sejam realizadas. Possibilita adestrar e preparar seus efetivos para 

solucionar, com menor efeito colateral, as crises com que possam se deparar. 

O Sr Luiz Monteiro acrescenta que “de maneira bastante direta, o uso da força 

quando não adstrito ao princípio da proporcionalidade será sempre ilegal, não 

profissional e, portanto, esta força se transforma em violência. Basicamente há duas 

regras de ouro para o princípio da proporcionalidade aplicada ao uso da força. A 

primeira é não usar força extrema ou reduzir a graduação da força caso seu uso possa 

resultar em danos colaterais. E a segunda é não usar força extrema, ou reduzir a 

graduação da força caso, mesmo que seja legal e permitido o uso de tal magnitude 

de força, uma força menor possa alcançar o objetivo”. 

Porém, adverte que evidentemente o uso proporcional da força, em vista das 

duas regras acima, tem suas exceções dentro do próprio princípio da 

proporcionalidade, que salvaguarda a legitima defesa própria e de outrem.  

Ou seja, a ação em legítima defesa pode ser repelida com um meio que 

ultrapasse a sequência estabelecida dentro do Princípio da 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”. (BRASIL, 

2017, p. 1-2).  

Quando confrontados o Direito da Legítima Defesa e o Princípio da 

Progressividade, o primeiro deve ser privilegiado, de forma a preservar a integridade 

do Agente da Lei, em detrimento ao agressor. Apesar disso, ressalta o Sr Alexandre 

Novaes, da Empresa Índios Pirotecnia: “no entanto, a força empregada de maneira 

alguma pode afetar sua integridade física”. Traduzido este efeito como não levar a 

óbito ou lhe causar uma incapacidade física permanente ou de longa duração. 

Desta forma, para se evitar a lesão de um agente da lei, mesmo que um outro 

material menos danoso esteja disponível, poderão ser ultrapassadas as etapas 

estabelecidas pela progressividade. Desde que, ao utilizar o meio com nível maior de 

dano, não gere consequências graves a saúde do agressor. Com esse limitador, a 

ação será considerada proporcional, de acordo com o amparo da Legítima Defesa.    

Isso leva a inferir que o Princípio da Proporcionalidade deve ser de 

conhecimento de todos os militares empregados, devendo ser posta em prática em 

todos os níveis, particularmente por influir na utilização dos meios menos letais, contra 

as agressões oriundas dos APOP. 
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Conforme o estabelecido, o Princípio da Proporcionalidade concede ao militar 

a possibilidade de reagir a uma agressão de forma a evitar dano próprio, alheio ou ao 

patrimônio, utilizando-se do meio menos agressivo disponível, que lhe permita cessar 

esse ato. Podendo ser excedida para um material de maior capacidade de dano em 

caso de Legítima Defesa. 

Atinge-se assim o objetivo de apresentar o Princípio da Proporcionalidade.   

  

4.1.3 Aplicação das Regras de Engajamento durante a Op São Francisco 

 

De forma a estabelecer os procedimentos e evitar entendimento incorreto do 

que é considerado proporcional ou não, para cada Op deve-se estabelecer Regras de 

Engajamento específicas. 

O Ministério da Defesa, no manual MD33-M-10: Garantia da Lei e da Ordem 

estabelece que: 

 

Regras de Engajamento (RE) específicas deverão ser expedidas para cada 
operação e tipo de atuação visualizada, levando-se em consideração a 
necessidade de as ações serem realizadas de acordo com as orientações do 
escalão superior na observância dos princípios da proporcionalidade, 
razoabilidade e legalidade. Deve-se ter em mente, também: 
a) a definição de procedimentos para a tropa, buscando abranger o maior 
número de situações; 
b) a proteção, aos cidadãos e aos bens patrimoniais incluídos na missão; e 
c) a consolidação dessas regras, em documento próprio, com difusão aos 
militares envolvidos na operação (BRASIL, 2013, p. 20).  

 

A Diretriz Ministerial nº 09/2014, emitida por ocasião da Op São Francisco, 

estabeleceu Regras de Engajamento, onde se previa que a reação da tropa, com uso 

de meios menos letais, ou letais estavam autorizadas nas seguintes situações: 

 

1) legítima defesa contra-ataques diretos ou ameaças concretas à sua 
integridade física ou de outros; 
2) evitar ser desarmada; 
3) evitar a captura de qualquer de seus integrantes; 
4) preservar a incolumidade do patrimônio; 
5) manter posições importantes para o cumprimento da missão; e 
6) evitar atos ameaçadores que impeçam o cumprimento da missão (BRASIL, 
2014). 

 
No conceito descrito por essa diretriz, a primeira situação em que é autorizada 

a reação, utilizando-se da força, é a legítima defesa.   

 
Em todas as situações, sempre que possível, deve-se seguir a seguinte 
sequência de ações: 
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1) alertar, verbalmente, empregando alto-falantes, se for o caso; 
2) negociar; 
3) realizar demonstrações de força, priorizando o princípio da massa; 
4) empregar formações de controle de distúrbios; 
5) usar armas de baixa letalidade – jatos d’água e lançamento de granadas 
de gás de efeito irritante e de efeito moral; 
6) disparar com munição especial – projétil de borracha; 
7) utilizar dispositivos elétricos incapacitantes; e 
8) usar arma letal. 
 k. Empregar sempre a força mínima nas ações, uma vez que a não 
observância caracterizará excesso ou abuso de poder, sujeitando os 
executores e mandantes a responderem nas esferas cível, administrativa e 
penal (BRASIL, 2014). 

 

Cabe ressaltar que mesmo presente nas Regras de Engajamento, a tropa não 

possuía dispositivos elétricos incapacitantes. Assim, de acordo com a 

progressividade, após a munição de impacto controlado, o próximo passo seria a 

utilização de munição letal.  

O uso dessa fora das distâncias mínimas de segurança, via de regra se constitui 

no uso desproporcional da força, sendo admitido, contudo exceções, como por 

exemplo, sendo o último e único recurso antes da utilização de força letal, conforme o 

entendimento do representante da Condor. Desta forma, expressões como “proibida” 

a utilização de qualquer das munições menos letais fora de suas respectivas 

distâncias de segurança é desaconselhável, dentro das Regras de Engajamento.  

Confirmando essa assertiva, segundo a Índios Pirotecnia, pode-se ter 

tolerâncias para que se possa constatar como agressão proporcional ou não, a 

utilização fora das distâncias de segurança previstas. 

De forma a verificar como o Princípio da Proporcionalidade e as Regras de 

Engajamento foram aplicadas durante a Op São Francisco, os Cmt Pel apresentaram 

as situações enfrentadas por eles, e as vantagens e desvantagens em relação à 

munição de impacto controlado, quando escolhidas para a solução de crise. 

Ao serem questionados, sobre quantas vezes se depararam com situações 

semelhantes às apresentadas anteriormente, foi respondido por apenas 34 oficiais o 

não enfrentamento. Quarenta e seis respondentes se deparam mais de cinco vezes 

com agressões oriundas de APOP, com objeto contundente. 
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GRÁFICO 5 – Quantidade de situações enfrentadas pelos Cmt Pel 
Fonte: O autor 

 

O gráfico 5 ressalta a importância do preparo e do adestramento das tropas 

para enfrentar crises geradas por APOP com objeto contundente, bem como a correta 

utilização dos armamentos e munições menos letais para não causar dano excessivo, 

quando da solução dessas. 

A grande incidência de ações semelhantes demanda adestramento da tropa, 

pois em cada uma destas, a ação incorreta de um militar poderá acarretar 

consequências nas esferas estratégicas e políticas da Op. 

Ao ser questionado acerca de qual integrante da fração partiu a iniciativa de 

utilizar a munição de impacto controlado para solucionar a situação de crise, 74 

responderam que foi o cabo ou soldado. O que representa 50,7% do total das vezes. 

Em 39% foi o Cmt GC que ordenou o disparo ou atirou, e apenas em 10,3%, a iniciativa 

partiu do Cmt Pel, como mostra o gráfico 6 a seguir.  

 

 

GRÁFICO 6 – Iniciativa para emprego da munição de impacto controlado 
Fonte: O autor 
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Ressalta, nessa resposta, a quantidade de vezes em que a iniciativa partiu do 

atirador, não dos Cmt. Evidencia também a necessidade de adestramento e 

orientações bem direcionadas aos subordinados, para que quando decidirem utilizar 

determinado meio menos letal, esteja consoante com o que os seus Cmt GC e Pel 

ordenariam a usar.  

Em relação ao resultado da utilização da munição de impacto controlado pelo 

Pel que comandava, foi relatado que resultou em:  

- “Dispersão ou recuo dos APOP”;  

- “as agressões pararam e houve a dispersão esperada”;  

- “não houve nenhuma repercussão negativa e o objetivo de cessar a agressão 

foi atingido”; 

- “retirada dos meliantes do local”; 

- “surtia o efeito esperado na grande maioria das vezes com o APOP deixando 

de realizar o ato hostil. Isso sem graves danos à integridade física do APOP”; 

- “o APOP se afastou momentaneamente e logo retomou a agressão”; 

- “a agressão foi cessada e confecção de relatório junto a assessoria jurídica e 

militares da 2° seção com imagens geradas pela Go Pro. No APOP, o tiro foi realizado 

nos membros inferiores”; e 

- “tiro na perna com sangramento leve”.  

Não foi mencionado ocasião, Na Op São Francisco, em que o uso da munição 

de impacto controlado gerou dano excessivo ao APOP ou a população. Essa 

informação foi corroborada pelos Instrutores do CIOpGLO. Pois as más práticas eram 

repassadas a este estabelecimento de ensino, para orientar e corrigir as falhas nos 

contingentes em preparação.  

Deve-se considerar o adestramento do atirador como requisito básico para a 

ocorrência das vantagens elencadas. O conhecimento do material, a correta execução 

dos procedimentos com armamentos e munições, e o emprego conforme as Regras 

de Engajamento em vigor são essenciais.  

Foi perguntado ainda se tinha conhecimento de ocasião em que a incorreta 

utilização, ou mesmo o uso da munição de elastômero tenha incitado distúrbio ou 

manifestação contrária na população local. Os Cmt Pel responderam desconhecer, 

em 49,3%, e em 37,7%, que não. Dezenove deles, 13%, disseram que houve reação 

negativa da população, como se verifica no gráfico 7. 
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GRÁFICO 7 – Repercussão negativa a munição de impacto controlado 
Fonte: O autor 

 

Em seguida, ao ser solicitado qual foi a reação negativa gerada, foi respondido 

que:  

- “Aumentou o tumulto”; 

- “aglomeração de população”; 

- “na maioria dos casos de emprego de elastômeros, estávamos patrulhando 

locais próximos a festas. A consequência do emprego da munição quando necessário, 

gerava uma insatisfação da população, tendo em vista o barulho do disparo 

(assustava os mais próximos) e consequentemente, o resultado deixado no corpo do 

APOP (sangramentos, hematomas e etc)”; 

- “a utilização de qualquer armamento de forma prematura ou no momento 

errado gera efeitos colaterais como revolta dos civis no entorno da ocorrência”; e 

- “ofensa a tropa, porem a utilização foi correta”. 

Os dados levantados levam a crer que o adestramento dos usuários de 

armamentos e/ou munições menos letais são primordiais para a correta ação das 

frações quando se deparam com uma crise, pois são estes que, normalmente, terão 

que decidir e escolher o meio adequado para o problema.  

Segundo relato de instrutor do CIOpGLO, com a utilização correta da munição 

de impacto controlado, não houve consequências negativas durante a Op São 

Francisco.  

Porém, no Complexo do Alemão aconteceu de uma pessoa vir a perder a visão 

de um dos olhos, ao ser atingida por munição de impacto controlado na face. 

Foi possível, desta forma, atingir o objetivo de avaliar as ocorrências 

envolvendo APOP utilizando material contundente e quais as soluções desenvolvidas.  
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4.2 OS ARMAMENTOS E/OU MUNIÇÕES MENOS LETAIS EMPREGADOS NA OP 

SÃO FRANCISCO 

 

As tecnologias menos letais têm se desenvolvido largamente na indústria 

nacional. A empresa Índios Pirotecnia, por exemplo, busca desenvolver munições de 

elastômero para as Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Esse mercado também 

conta com diversas munições fabricadas pela Empresa Condor, normalmente 

utilizadas pelos efetivos do EB e OSP brasileiros. 

Outras empresas internacionais possuem opções nesse ramo, porém, para a 

pesquisa, o foco foi os materiais nacionais, devido ao fato de serem utilizados na Op 

São Francisco, e disponíveis para aquisição em futuras operações. 

As características dos armamentos e/ou munições menos letais nacionais, e 

algumas estrangeiras, se encontram na revisão da literatura, cabendo aqui somente 

a análise dos fatores que influenciam o seu emprego.  

 

4.2.1 Preparação para a Op São Francisco 

 

Antes de se adentrar na discussão do assunto, cabe aqui indicar os níveis de 

preparo e adestramento realizados para a Op São Francisco.  

Foi verificado junto aos instrutores do CIOpGLO que antes dos Contingentes 

iniciarem suas OP, os Cmt Pel realizavam um estágio de preparação nesse 

estabelecimento de ensino, para então retornarem às suas respectivas OM e adestrar 

suas frações. 

Nem todos os militares foram preparados desta forma. Parte significativa dos 

que não realizaram o estágio de preparação para a Op São Francisco pertencem ao 

1º Contingente, devido ao tempo reservado a este, para seu planejamento e emprego, 

ter sido consideravelmente menor, em relação aos demais. 

De acordo com o observado no gráfico 8, não era obrigatório a realização deste 

estágio, antes de ser empregado na Op em estudo. Os militares que realizaram as 

instruções preparatórias no CIOpGLO eram responsáveis pela reprodução destas, em 

sua OM de origem, de forma a preparar e adestrar os efetivos de oficiais, sargentos, 

cabos e soldados para a Operação, além de suas próprias frações. 
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GRÁFICO 8 - Cmt Pel que realizaram a preparação no CIOpGLO 
Fonte: O autor 

 

Conforme verificado, 75,3% consideraram como suficientes as instruções 

realizadas para reagir às agressões de APOP, enquanto 24,7% consideraram que 

não. 

           

GRÁFICO 9 – Preparação para reagir a agressão oriunda de APOP 
Fonte: O autor 

 

Apesar de ser inferior, verifica-se que parcela significativa não acredita que a 

preparação para estas situações foi suficiente, demandando modificar ou aumentar 

as instruções voltadas para esse objetivo. 



98 

 

Entre as instruções voltadas à solução de crise envolvendo APOP, estavam as 

técnicas de utilização de armamentos e munições menos letais e sua forma de 

emprego. Em relação ao conhecimento desse assunto, por parte dos Cmt Pel, 82,2% 

consideraram como adequado o nível de conhecimento, enquanto 17,8% não, 

conforme demonstrado no gráfico 10, a seguir. 

 

 

GRÁFICO 10 – Conhecimento técnico dos meios menos letais do Cmt Pel 
Fonte: O autor 

 

Esses Cmt Pel consideraram em 87% dos casos que as frações, por eles 

comandadas, estavam instruídas, enquanto 13% consideraram que não estavam em 

condições plenas de conhecimento sobre esse assunto. 

Apesar de menos frequentes, as respostas negativas às perguntas anteriores 

6 e 7 demonstram que parcela considerável dos militares empregados não estava em 

condições técnicas de fazer uso dos meios menos letais. Para 26 desses, em relação 

ao seu próprio conhecimento, e para 19 em relação ao conhecimento do subordinado, 

conforme gráficos 10 e 11. 
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GRÁFICO 11 – Conhecimento técnico dos meios menos letais da fração 
Fonte: O autor 

 

A semelhança entre os resultados do gráfico 10 e 11 indicam relação entre os 

graus de preparo do Cmt Pel e seus subordinados, referentes aos materiais 

disponíveis para a utilização, quando se apresentasse uma situação de crise. 

Saber as características técnicas dos armamentos e munições menos letais é 

necessário para que, ao se deparar com uma situação de perigo para a tropa, possa 

verificar se esse emprego será proporcional ou não. 

A Empresa Condor, em seu catálogo, deixa explicito que os seus artefatos 

menos letais só devem ser manuseados e operados por pessoal qualificado. Esse 

fator corrobora a importância do adestramento de todo o efetivo empregado nas Op 

de Cooperação e Coordenação com Agências. 

 

4.2.2 Armamento e munição menos letal disponibilizado para as frações 

   

O gráfico 12, a seguir, mostra os armamentos e/ou munições menos letais 

distribuídos à tropa, de forma que a espingarda Cal. 12 com munição de elastômero, 

com distância de segurança de 20m, foi recebida por 136 militares. 

 O lançador de granada, com o mesmo tipo de munição de impacto controlado, 

por 121, e com munição de CS distribuído para 125 militares.  
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As granadas mistas, luz e som, pimenta, efeito moral, entre outras de 

características semelhantes foram agrupadas em uma única resposta, onde 137 

tenentes receberam este tipo de munição. 

Constata-se também que 139 possuíam granada de mão de CS e que 143 

receberam spray de pimenta. Trinta e seis responderam que tinham tonfa, e 2 

possuíam armamento de energia conduzida. Além disso, 2 desses militares 

apresentaram, como meio menos letal, a lanterna tática. 

Em relação às munições de impacto controlado, com distância de segurança 

de 5m, 35 desses combatentes alegaram a terem recebido para a Cal. 12, enquanto 

28 disseram que receberam para o lançador de granada.  

 

 

GRÁFICO 12 – Armamento e munição recebidos para a Op São Francisco 
Fonte: O autor 
 

A semelhança nos índices de spray de pimenta, granadas, tanto mistas como 

de CS, e munições de CS para lançador de granada, e munições de impacto com 

distância de segurança 20m, para o AM-600 e para a espingarda Cal. 12 levam a crer 

que era o padrão de material empregado durante a Op em estudo. 
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Foi observado o caso de dois oficiais que alegaram terem tido à disposição o 

armamento de energia conduzida, fugindo assim ao padrão apresentado. 

Provavelmente tenham sido agraciados com estes meios através de suas OM de 

origem. Já os demais militares não possuíam este material. Era comum que as OM 

de origem conduzissem alguns meios próprios em complemento ao que seria 

distribuído, ou outros que não havia previsão de receber. 

Nesta mesma situação, pode-se inserir os que responderam possuir as 

munições de impacto controlado para distância de segurança de 5m, sendo 35 para 

Cal. 12, enquanto 28 para lançador de granada 37/38mm. Porém, para estas 

munições, não se pode descartar a possibilidade de terem sido respondidas desta 

forma por erro ou desconhecimento técnico do material, pois foi afirmado por Instrutor 

do CIOpGLO que não foram disponibilizadas as munições de impacto controlado com 

distância de segurança de 5m.      

As lanternas táticas, mencionadas por dois Cmt Pel, fazem referência a um 

material comum, que em determinada situação pode ser considerado como meio 

menos letal, não se caracterizando nem como armamento, nem como munição, mas 

sim como um acessório.  

  Foi solicitado que os respondentes apresentassem armamentos e munições 

menos letais diversos aos apresentados na questão anterior. Foram então levantadas 

as granadas de calibre 40mm, seu respectivo lançador e o equipamento Spark, 

semelhante ao taser, porém de fabricante nacional. Ambos os materiais já abordados 

durante a revisão da literatura. 

Um dos militares mencionou a existência de tecnologia de emissão sonora, 

porém comentou não ter verificado de que forma poderia ser empregado, no contexto 

de uma Op de Cooperação e Coordenação com Agências.  

Deve-se verificar que para a Op São Francisco, não foi disponibilizado para a 

tropa munições de impacto controlado com distância de segurança de 5m. Deste 

modo, determinadas crises seriam de difícil solução pois os meios específicos 

inexistiam, o que aumentava a probabilidade de se exceder a capacidade de dano 

necessária para sua solução. 

Conforme mencionado pelo Sr Luiz Monteiro, representante da Empresa 

Condor, “a situação demonstra que todo agente da lei, militar ou policial, deve portar 

mais de um instrumento não letal em todos os casos de encontros violentos com a 

sociedade ou quando desempenhando papel de aplicador ou garantidor da Lei. 
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Ademais, observado o cenário e múltiplas possibilidade de enfrentamento, os agentes 

da lei precisam estar adequadamente equipados.” 

 

4.2.3 Seleção do armamento e da munição diante de uma crise com APOP 

 

Ao serem questionados sobre qual dos armamentos e/ou munições menos 

letais apresentados seriam os mais indicados, em uma situação contra APOP, com 

objeto contundente, a uma distância entre 5m e 20m, as opções que representavam 

munições de impacto controlado foram escolhidas por 108 dos Cmt Pel, sendo a 

distribuição apresentada no gráfico 13 a seguir. 

Granadas de emissão de CS foram escolhidas 20 vezes, e as mistas por 13 

dos Cmt Pel. Aqueles que escolheram a opção “outro” apresentaram a alternativa de 

utilização do taser. 

 

 

GRÁFICO 13 – Alternativa para ação entre 5m e 20m 
Fonte: O autor 

 

Para as ações acima de 20m, conforme se vê no gráfico 14, as respostas 

referentes à munição de impacto controlado foram escolhidas por 92 dos Cmt Pel. 

Trinta dos respondentes optaram pelo CS e 22 pelas granadas mistas. 

 



103 

 

 

GRÁFICO 14 – Alternativa para uso acima de 20m 
Fonte: O autor 

 

Nota-se que os Cmt Pel, em sua maioria, optaram pela utilização da munição 

de impacto controlado para a solução de crise, conforme as situações apresentadas, 

fato comprovado nas respostas das perguntas anteriormente descritas. 

Entre as motivações que induzem a escolher esse meio, as vantagens descritas 

foram: 

- “Utilização proporcional da força. Possibilidade de cessar a ameaça 

individualmente (munição de precisão), evitando danos colaterais”; 

- “possibilidade de cessar a ameaça com menos dano possível e atingindo 

somente o APOP que a está causando”; 

- “baixo risco de efeito colateral negativo para as ações da tropa frente a opinião 

pública”; 

- “possibilidade de cessar a ameaça sem o emprego da força letal, mitigando 

possíveis consequências no ambiente informacional.”; 

- “efeito psicológico”; 

- “possibilidade de emprego mediante seleção de alvo específico”; 

- “tal medida impõe respeito e evita que a tropa seja desmoralizada”; 

- “velocidade de emprego”; 

- “precisão em atingir apenas o agressor, sem danos colaterais”; 
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- “dispersa os agressores lhes causando o mínimo de danos possíveis, evitando 

o aumento do número de manifestantes em razão de uma possível ação 

desproporcional”; 

- “vantagem de criar efeito psicológico no meliante que sofreu o tiro e os que 

estão no seu entorno”; 

- “os APOP têm mais medo de ser atingidos por elastômero do que de tomar 

um tiro de munição real (que sabem que não ocorrerá se eles estiverem desarmados). 

Normalmente poucos disparos são suficientes para dispersar uma pequena turba ou 

cessar uma ameaça”; 

- “menor efeito colateral se comparado aos agentes químicos, principalmente 

em ambientes com muitas casas por perto”; e 

- “a munição de elastômero garante uma retaguarda jurídica melhor a tropa, por 

se tratar de uma munição não letal, e caso cometa alguma ação que fuja do esperado 

a chance de um efeito colateral é bem reduzida”. 

Porém foram apresentadas as seguintes desvantagens: 

- “Pode ser que a munição não seja suficiente para cessar a ameaça”; 

- “há que observar se os elementos no nível tático (Cb/Sd) não estariam 

limitando o uso da força letal e usando apenas o meio menos letal. Por diversas vezes 

foram observadas situações, no sétimo contingente, onde um tiro real de APOP contra 

a tropa, foi revidado com meio menos letal. Na minha opinião o elastômero deve ser 

sempre encarado como segunda arma”; 

- “baixa precisão de algumas munições”; 

- “necessita de mais de um disparo, na maioria das vezes”; 

- “danos colaterais quando não respeitada distância de segurança”; 

- “algumas vezes o APOP continua a agressão pelo fato da munição de 

elastômero causar um dano muito leve”; 

- “o respeito à distância de segurança. É complicado obedecê-la em algumas 

ocasiões”; 

- “sendo utilizada de forma incorreta pode gerar algum tipo de dano ou até 

mesmo vitimar o APOP, o que seria o objetivo da ação, mas somente quando utilizada 

de forma incorreta”; 

- “mesmo tomando as medidas de segurança, ainda há a possibilidade de 

atingir locais sensíveis do corpo humano, o que poderá gerar lesões mais graves. Mas 

esse risco acredito que não tenha como eliminar totalmente”; 

- “será desvantajoso, se houver mal emprego com presença de mídia”; 
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- “necessita adestramento do atirador”; 

- “muitas vezes o APOP está sob o efeito de drogas e bebidas, com isso, 

tivemos algumas situações em que, mesmo fazendo o uso do elastômero, o mesmo 

continuou na direção da tropa”; e 

- “acredito que a principal seja a incerteza do local onde irá incidir a munição, 

devido a imprecisão do Cal 12mm e do Lançador de granadas AM-600”. 

Foi possível, com o questionário aplicado, verificar a opinião dos Cmt Pel, 

referente às vantagens e desvantagens em se utilizar a munição de impacto 

controlado. 

Verificando ainda o gráfico 14, ao serem questionados sobre qual dos meios 

menos letais os Cmt Pel utilizariam, foi observado que se a situação ocorresse além 

dos 20m, 63% optariam em usar uma das diversas munições de impacto controlado. 

Para as distâncias entre 5m e 20m, esta porcentagem sobe para 73,9%. 

Os valores levam a crer que a munição de impacto controlado, como meio de 

fazer cessar a agressão de um APOP, é privilegiada entre os usuários.  

Para os fabricantes houve uma perspectiva diferente. O representante da 

Índios Pirotecnia concordou com o exposto pelos Cmt Pel. Afirma que “a melhor opção 

seria munição menos letal de precisão de apenas um projétil elastômero. Esta 

munição proporciona ao militar destacar o agressor em meio a outros em sua volta e 

com precisão efetuar o disparo de acordo com a distância de utilização determinada. 

Após o disparo a possibilidade de aproximação dos militares será efetiva para conter 

a situação”.   

Já o representante da Condor optou pelo emprego das granadas mistas. 

Acredita que “a melhor alternativa seria o uso de granadas explosivas não letais, que 

provocariam abalo moral, desorientação e debandada da turba, sem ferir os 

agressores nem afetar desproporcionalmente o resto da população, sendo um recurso 

menos gravoso que o uso de munições de impacto controlado”. 

Quando confrontados apenas munições de elastômero de Cal. 12, para as 

respostas entre 5m e 20m, verifica-se que, dos 146 respondentes, cinquenta e seis 

optaram pela que possui distância de segurança de 5m, e quarenta pela de 20m. 

Conforme o fabricante, “munições de impacto controlado devem sempre ser utilizadas 

respeitando suas distâncias mínimas e em direção aos membros inferiores dos 

agressores.”  

O fato de os Cmt Pel não possuírem as munições Short Range pode ter 

interferido nas respostas a esta pergunta, pois, durante a Op, as situações em que 
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eram necessárias a utilização da Cal. 12 com elastômero de precisão, em distâncias 

inferiores a 20m, a munição AM-403/P era a única disponível. 

A Índios Pirotecnia acrescenta que a utilização da espingarda Cal. 12 deve ter 

prioridade para o emprego a curta distância, em detrimento ao lançador de granada. 

Seu representante, por ocasião da entrevista, alega que “para situações onde os 

agressores se aproximam rapidamente e a ação militar deve ser imediata os projéteis 

de curta distância são indispensáveis. No entanto é recomendável que se utilize 

armamentos que proporcione maior número de tiros. No caso de armamentos de único 

tiro, o municiamento manual a cada tiro seria desfavorável devido à velocidade da 

ação e aproximação”. 

O espargidor de pimenta é eficaz para a solução de confronto, e possui baixo 

dano colateral. Influi irritação momentânea e fechamento involuntário dos olhos, de 

forma a incapacitar um agressor por determinado tempo. Porém tem um grave 

limitador referente ao seu alcance de utilização, de 5m, podendo ser ainda menor, de 

acordo com a direção do vento. Com esta característica, agressores que estejam 

acima desta distância não são afetados pelo agente químico, necessitando o uso de 

outro material para reagir a agressão. 

Característica restritiva similar possuem os armamentos de energia conduzida, 

Taser e Spark, que podem atingir até 10m e 8m, respectivamente. Não foram 

distribuídos esses meios às frações da Op São Francisco. 

  As granadas mistas outdoors, por apresentar raio de segurança de 10m, 

permitiriam a utilização segura, para o usuário e para o APOP, apenas quando esse 

último estiver a mais de 20m de distância. Para a utilização segura, a granada deveria 

ser lançada a, no mínimo, 10m de distância do elemento da fração, e o agressor estar 

a mesma distância da detonação. Isso para que o militar e o agressor estivessem 

afastados no raio de segurança da granada.  

Porém, deve-se atentar que em um ambiente de população densa, existe a 

possibilidade de elementos dessa estarem no espaço físico entre as partes em 

conflito.  

Quanto às granadas indoors, o raio diminui para 5m, porém não se pode atestar 

que seria efetivo, devido a seu projeto ser para ambientes internos, não locais abertos. 

Ambas as empresas enfatizaram a utilização dentro da distância de segurança, 

fator que pode desaconselhar o uso das granadas. Neste caso o raio de segurança 

deve ser considerado para a tropa, para o APOP e para membros da população, de 

forma a nenhum destes estar dentro do raio inseguro da granada. 
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Referente às munições de impacto controlado utilizados na Op São Francisco, 

deve-se atentar a três munições. A AM-403/P, munição de um balote para espingarda 

Cal.12. E as munições para AM-600, nos calibres 37/38mm, AM-404 e AM-404/12E, 

de três e doze esferas, respectivamente, conforme informações do CIOpGLO. Todas 

com distâncias de segurança de 20m. 

Ao ser questionado, dentre as munições de impacto controlado, qual se 

adequaria melhor às situações de crise com apenas um agressor, os instrutores do 

CIOpGLO disseram que as munições com três ou mais balotes, e que possuem 

distância de segurança acima de 20m, se dispersam muito, e desta forma a precisão 

destes disparos não podem ser considerados precisos. Assim, quando houver apenas 

um, ou poucos agressores, e existir a necessidade de se evitar dano colateral à 

população, as munições de um balote devem ser privilegiadas. 

Opinião semelhante apresenta o Diretor da Índios Pirotecnia ao afirmar que 

“esta munição proporciona ao militar destacar o agressor em meio a outros em sua 

volta, e com precisão, efetuar o disparo de acordo com a distância de utilização 

determinada”.  

O representante da Empresa Condor prioriza as granadas, tendo em vista que 

“o uso de munições de impacto controlado, pela entrega de energia cinética e efeito 

terminal dor, podendo inclusive causa a incapacitação temporária requerendo 

assistência imediata do agente da lei, deveria ser um último recurso antes do uso da 

força letal”. 

Atualmente, as munições nacionais para lançadores de granada com balote 

único são para o calibre 40mm, no modelo NT-901, com distância de segurança de 

20m, e suas variações, não utilizadas pelo EB.  

E a única munição disponível para lançadores de granada 37/38mm e 40mm 

que possibilita utilização segura a partir de 5m, atualmente, é a AM-470 SOFT 

PUNCH.     

O calibre 40mm possibilita a utilização do acessório lançador de granada 

acoplado ao fuzil do militar, equipamento inexistente no 37/38mm. Evita-se assim, que 

o militar tenha que conduzir dois armamentos diferentes, e precise retirar totalmente 

sua possibilidade de ação com munição letal, para poder utilizar a menos letal. 

Possuiria simultaneamente as duas capacidades.  

A configuração de armamento do pelotão empregado, tomando por base o 6º 

Contingente, conforme a revisão da literatura, mostra que o militar que conduzia as 

plataformas de lançamento de projéteis de impacto controlado, levava o fuzil como 
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armamento principal. O estar em condições de efetuar o disparo letal fazia com que 

não estivesse em condições de utilizar a tecnologia menos letal, e vice-versa. 

Na Op, as distâncias entre 5m e 20m não possuíam material adequado, e ao 

acrescentar os dispositivos de energia conduzida, seria reduzido este intervalo para o 

intervalo de 8m e 20m. Necessita-se assim, que a tropa seja equipada com munições 

adequadas a este intervalo.  

As munições de impacto controlado, com distância de segurança de 5m, 

atendem aos requisitos de segurança para esta distância, porém deve-se recordar os 

parâmetros de emprego, e citando o dito pelo representante da Condor, deve ser o 

último recurso a ser utilizado antes da munição letal. 

Através das opiniões, acima mencionadas, acredita-se que as munições com 

alto grau de precisão são as mais indicadas para a solução de crise que envolva APOP 

inserido em ambiente com população, de forma atingir somente o agressor. Munições 

que abrangem área são desaconselháveis, seja a granada mista, seja as munições 

de impacto controlado com dispersão de balotes, de forma a evitar dano colateral a 

população.   

O objetivo específico de apresentar os armamentos e/ou munições menos 

letais em uso no Exército Brasileiro, atingido na revisão da literatura, pode ser 

discutido, frente aos resultados obtidos no questionário e nas entrevistas. E o objetivo 

de verificar a existência de materiais não utilizados pelo Exército Brasileiro foi 

conseguido, porém abre a necessidade de estudos específicos para definir dois 

problemas levantados nessa seção: 

- Qual o calibre de lançador de granada agrega maior capacidade as ações do 

Exército Brasileiro, o 37/38mm ou o 40mm? e 

- qual a configuração de lançador de granada melhor satisfaz às necessidades 

de emprego do EB, com munição menos letal, o armamento em si, ou o acessório 

lançador de granada acoplado ao fuzil, para as Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências?  

 

4.3 RELAÇÃO DA MUNIÇÃO DE IMPACTO CONTROLADO E O PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE 

 

Nesta seção, será realizada a verificação das hipóteses levantadas para a 

pesquisa. 
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Foi considerada a H1 em que os projéteis de impacto controlado, empregados 

contra APOP nas Operações de Cooperação e Coordenação com Agências em 

comunidades carentes, atendem ao princípio da proporcionalidade imposto pelo 

escalão superior.  

Como H0, a negação da afirmação anterior. 

O cálculo do Qui-Quadrado (X²) foi utilizado para avaliar se a variável 

independente interferia na variável dependente, visando à confirmação da hipótese 

elencada como verdadeira, ou se foi mero fruto do acaso. 

Em relação à capacidade de dano das munições de impacto controlado, foi 

solicitado responder qual seria o efeito causado ao APOP, observada a distância de 

segurança, caso a munição atingisse a cabeça ou a região da face, a região abdominal 

ou peitoral, e os membros inferiores ou posteriores. Os gráficos 15, 16 e 17, 

respectivamente, apresentam os dados colhidos para essas perguntas.   

Em relação à atingir a cabeça ou face, apenas 24 Cmt Pel consideraram que o 

dano seria leve, e nenhum disse que não haveria dano. Ambas as respostas foram 

consideradas como proporcionais, isto é, atenderam ao princípio da 

proporcionalidade.  

Oitenta e dois oficiais acreditam que seria gerada alguma forma de 

incapacidade física e 40 que poderia provocar a morte do atingido, o que leva a crer 

que para 83,6% a consequência seria desproporcional. 

 

 

GRÁFICO 15 – Dano causado a atingir a cabeça ou face 
Fonte: O autor 
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Considerando o cálculo do Qui-Quadrado, verificado no quadro abaixo. 

 

  Observado Esperado X² parcial X² crítico 

Não proporcional 122 73 32,89041096   

Proporcional 24 73 32,89041096   

Total 146 146 65,78082192 3,841 

QUADRO 6 – Qui-Quadrado para o caso de atingir um APOP na cabeça ou região da 
face.  

Fonte: O autor 
 

Os quantitativos de respostas para dano desproporcional, aliado à 

comprovação acima exposta do Qui-Quadrado, levavam a refutar a hipótese da 

pesquisa (H1), para a situação de ser efetuado o disparo na cabeça do APOP. 

Em relação à munição vir a atingir o abdômen ou peito, 120 Cmt Pel 

consideraram que o dano seria leve, e 0 (zero) que não haveria ferimento algum. Para 

24 militares geraria no APOP alguma forma de incapacidade e para 2 que poderia 

provocar óbito. 

   

 

GRÁFICO 16 – Dano causado a atingir a região abdominal ou peitoral 
Fonte: O autor 

 

De forma semelhante à questão anterior, esta foi avaliada conforme o método 

de validação das respostas da amostra, gerando o quadro abaixo. 
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  Observado Esperado X² parcial X² crítico 

Não proporcional 26 73 30,26027397   

Proporcional 120 73 30,26027397   

Total 146 146 60,52054795 3,841 

QUADRO 7 – Qui-Quadrado para o caso de atingir um APOP no abdômen ou peito.  
Fonte: O autor 

 

Ao verificar os dados apresentados pelo gráfico 16, e o resultado do Qui-

Quadrado constantes do quadro 7, a amostra considera como resposta proporcional 

a utilização da munição de impacto controlado, quando direcionada à região 

abdominal ou peitoral. 

Em relação à situação de disparo contra os membros inferiores do APOP, foram 

obtidos os índices que remetem à proporcionalidade em 136 respostas, ou seja, dano 

leve, e 5 que mencionaram haver nenhum dano. Apenas 5 respondentes consideram 

que seria causada alguma forma de incapacidade física, e nenhum para o caso de 

possibilidade de óbito.  

Em porcentagem, apenas 3,4% consideram como dano excessivo a utilização 

de munição de impacto controlado, apontando-se para os membros, enquanto para 

96,6%, o dano ao agressor será mínimo. 

 

 

GRÁFICO 17 – Dano causado a atingir os membros 
Fonte: O autor 

 

Aplicando-se o Qui-Quadrado, tem-se o quadro 08. 
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  Observado Esperado X² parcial X² crítico 

Não proporcional 5 73 63,34246575   

Proporcional 141 73 63,34246575   

Total 146 146 126,6849315 3,841 

QUADRO 8 – Qui-Quadrado para o caso de atingir um APOP os membros.  
Fonte: O autor 

 

Verifica-se que, para o disparo efetuado contra os membros do agressor, os 

Cmt Pel da Op São Francisco consideram como uso proporcional, ao gerar apenas 

dano leve, ou nenhum dano, quando da utilização da munição de impacto controlado. 

A opinião destes foi confirmada, através do teste do Qui-Quadrado. 

Dessa forma, os militares que responderam ao questionário consideram que a 

munição de impacto controlado possui comportamento diferente, quanto ao Princípio 

da Proporcionalidade, de acordo com a região corporal atingida. Cabe ressaltar que 

para as perguntas apresentadas anteriormente, a situação é de capacidade da 

munição causar dano, sem estarem inseridas em um contexto de emprego. 

Nessa situação, quando direcionados à cabeça, foi verificado que a amostra de 

respondentes considera o uso de meios contra APOP desproporcional, enquanto, se 

os mesmos forem direcionados à região do peito, abdominal ou aos membros 

inferiores, causará dano leve, sendo considerados, pelos questionados, como 

emprego proporcional. 

No questionário fornecido aos Cmt Pel, foram passadas duas situações 

distintas, e solicitado que respondessem qual seria o resultado esperado, caso 

utilizassem a munição de impacto controlado para solucioná-las. Respeitando-se, 

logicamente, a distância de segurança. 

A primeira situação refere-se a um APOP “agredindo um militar de sua 

fração” com objeto contundente (barra de ferro, pedaço de madeira, ou semelhante). 

Os demais militares da fração estão impossibilitados de se aproximarem do local e 

utilizarem do spray de pimenta, sendo necessário atirar com uma munição de impacto 

controlado (elastômero). A utilização respeitará a distância de segurança prevista. 

A outra situação retrata um APOP “atirando objetos contra sua fração” 

(pedras, tijolos ou semelhantes). Da mesma forma como descrito na situação anterior, 

a fração se encontra impedida de se aproximar da ocorrência e de utilizar o spray de 

pimenta, tendo que empregar a munição de impacto controlado, conforme a distância 

de segurança prevista. 
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Em ambas as situações, foram divididas as perguntas conforme o local do 

corpo a ser atingido, e qual seria o resultado esperado ao acertá-lo.  

A essas perguntas, foram consideradas respostas desproporcionais da tropa 

as que poderiam levar o APOP a óbito ou à incapacidade física. O APOP continuar a 

sua agressão indica que a tropa utilizou um método ineficaz para a solução da crise. 

O cessar da agressão sem causar dano, ou dano leve, implica que o uso foi 

proporcional à agressão sofrida. 

A seguir, serão apresentados os resultados de acordo com o local do corpo 

atingido, e comparado as com as respostas das entrevistas realizadas com 

especialistas. 

 

4.3.1 Proporcionalidade da munição de impacto controlado ao atingir a cabeça 

 

Para os tiros direcionados à cabeça ou à face, na primeira situação, 61 Cmt Pel 

consideraram que a agressão seria cessada e o dano seria leve. Trinta e sete 

acreditam que geraria incapacidade física e 48 levantaram a possibilidade de óbito.  

 

 

GRÁFICO 18 – Situação 1, tiro direcionado a cabeça 
Fonte: Autor 

 

Para a segunda situação, a opinião dos questionados foi, para 65 dos 

respondentes que a agressão iria cessar e no máximo seria causado dano leve. Para 
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51 oficiais a incapacidade física, e para 30 o óbito do agressor. Para ambas as 

situações, nenhum dos Cmt Pel respondeu que o APOP continuaria a agressão. 

 

 

GRÁFICO 19 – Situação 2, tiro na cabeça 
Fonte: Autor 

 

Para a validação da resposta, o cálculo Qui-Quadrado se deu conforme os 

quadros 9 e 10 a seguir. 

 

  Observado Esperado X² parcial X² crítico 

Não proporcional ou ineficaz  85 109,5 5,48173516   

Proporcional 61 36,5 16,44520548   

Total 146 146 21,92694064 3,841 

QUADRO 9 – Qui-Quadrado para situação 1, ao atingir o APOP na cabeça ou face.  
Fonte: Autor 

 

  Observado Esperado X² parcial X² crítico 

Não proporcional ou ineficaz  81 109,5 7,417808219   

Proporcional 65 36,5 22,25342466   

Total 146 146 29,67123288 3,841 

QUADRO 10 – Qui-Quadrado para situação 2, ao atingir o APOP na cabeça ou face.  
Fonte: Autor 

 

Ambos os quadros apresentam valor Qui-Quadrado calculado maior que o 

crítico, o que parece apontar que para a munição de impacto controlado, quando 
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direcionada para a cabeça ou face do agressor é desproporcional, visto que 58,2% 

em uma e 55,4% em outra situação consideraram como excessiva. 

Além do fator distância de utilização, a proporcionalidade da reação está 

condicionada ao local do corpo onde o APOP é atingido. Quando direcionado a cabeça 

ou face, nenhuma das partes integrantes da pesquisa considerou como proporcional. 

As respostas obtidas pelos Cmt Pel levam a crer que o dano causado poderia vir a 

causar óbito ou incapacidade física. E Instrutores do CIOpGLO apresentaram situação 

em que o disparo que acertou um elemento na face fez com que o atingido perdesse 

a visão de um olho, durante a Op Arcanjo, no Complexo do Alemão. 

Desta forma, para o disparo na cabeça, a H0 é confirmada. 

 

4.3.2 Proporcionalidade da munição de impacto controlado ao atingir o 

abdômen ou peito 

 

Quanto a região abdominal ou peitoral, os dados recebidos foram de 106 

incidências, para cessar a agressão com dano leve, ao passo que 30 apontam para 

gerar incapacidade, 2 para óbito, enquanto 8 oficiais acreditam que o APOP 

continuaria a agressão.  

 

 

GRÁFICO 20 – Situação 1, tiro na região abdominal ou peitoral 
Fonte: Autor 

 

Para a segunda situação, foi percebido que para 104 respondentes a agressão 

seria cessada e causaria somente dano leve, para 30 geraria incapacidade física e, 
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segundo 12 Cmt Pel, o APOP continuaria sua ação. Nenhum respondeu haver 

possibilidade de óbito. 

 

 

GRÁFICO 21 – Situação 2, tiro na região abdominal ou peitoral 
Fonte: Autor 

 

Foi verificado ainda que. 

 

  Observado Esperado X² parcial X² crítico 

Não proporcional ou ineficaz  40 109,5 44,11187215   

Proporcional 106 36,5 132,3356164   

Total 146 146 176,4474886 3,841 

QUADRO 11 – Qui-Quadrado para situação 1, ao atingir o APOP no peito ou 
abdômen.  

Fonte: Autor 
 

  Observado Esperado X² parcial X² crítico 

Não proporcional ou ineficaz  42 109,5 41,60958904   

Proporcional 104 36,5 124,8287671   

Total 146 146 166,4383562 3,841 

QUADRO 12 – Qui-Quadrado para situação 2, ao atingir o APOP no peito ou 
abdômen.  

Fonte: Autor 
 

Os valores apresentados nos quadros 11 e 12 anteriormente mostrados 

revelam a relevância das respostas obtidas, e conforme os gráficos 15 e 16 indicam, 

respectivamente,72,6% para a primeira situação e 71,2% para a segunda, que o uso 
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da munição de impacto controlado é proporcional, se direcionado para a região 

abdominal ou peitoral. 

De forma semelhante, os Instrutores do CIOpGLO apresentaram respostas que 

induzem a considerar como proporcional.  

As opiniões de usuários e fabricantes divergem de forma significativa quando 

perguntados em relação a esta parte do corpo.  

O representante da Empresa Condor diz que “quando utilizada em desacordo 

com as instruções previstas da ficha técnica, em especial em distâncias inferiores a 

mínima recomendada ou em local diverso dos membros inferiores”, poderá causar a 

perfuração do atingido.  

O Diretor da Índios Pirotecnia lembra que se deve considerar as fragilidades, 

pois “o corpo humano em sua totalidade possui inúmeras partes sensíveis localizadas 

acima da linha da cintura, que possivelmente com impactos agressivos serão 

ocasionados hematomas, perfurações e fraturas”. 

Diante da divergência de opinião apresentada, é forçoso considerar mais 

relevante a contestação apresentada pelos fabricantes, pois os testes aplicados e 

desenvolvimento tecnológico utilizado para construção do objeto estavam adequados 

ao disparo nos membros inferiores. Ao ser desaconselhável por estes últimos usar 

tais munições para a região abdominal e peitoral, sugere-se desaconselhar ou não 

prescrever esta atitude dentro das Regras de Engajamento. 

Isto posto, apesar de confirmada a H1, durante o questionário, essa deve ser 

refutada, devido a opinião apresentada pelas entrevistas direcionadas aos fabricantes. 

Conclui-se, pois que a H0 é considerada confirmada. Só sendo aceito o tiro 

acima da linha de cintura em situação de Legítima Defesa, em que se procure evitar 

a utilização de munição letal.  

   

4.3.3 Proporcionalidade da munição de impacto controlado ao atingir os 

membros inferiores 

 

Em relação ao impacto nos membros inferiores do agressor, os dados mostram 

que para 121 respondentes a agressão à tropa será interrompida. Para 25, a ação do 

APOP continuará, conforme demonstrado no gráfico 22. Nenhum dos questionados 

respondeu que geraria incapacidade ou o risco de morte. 
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GRÁFICO 22 – Situação 1, tiro nos membros 
Fonte: Autor 

 

Para a segunda situação, de acordo com o gráfico 23 a seguir, 111 militares 

acreditam que cessaria a agressão com dano mínimo, 30 acreditam que o APOP 

continuará a agredir a tropa, enquanto apenas 5 informaram que existe a possibilidade 

de gerar incapacidade física. 

 

 

GRÁFICO 23 – Situação 2, tiro nos membros  
Fonte: Autor 

 

O quadro 13 demonstra o comportamento do Qui-Quadrado. 
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  Observado Esperado X² parcial X² crítico 

Não proporcional ou ineficaz  25 109,5 65,20776256   

Proporcional 121 36,5 195,6232877   

Total 146 146 260,8310502 3,841 

QUADRO 13 – Qui-Quadrado para situação 1, ao atingir o APOP nos membros 
inferiores.  

Fonte: Autor 
 

  Observado Esperado X² parcial X² crítico 

Não proporcional ou ineficaz  35 109,5 50,68721461   

Proporcional 111 36,5 152,0616438   

Total 146 146 202,7488584 3,841 

QUADRO 14 – Qui-Quadrado para situação 2, ao atingir o APOP nos membros 
inferiores.  

Fonte: Autor 
 

Os quadros 13 e 14 indicam a relevância das respostas obtidas, conforme a 

diferença a maior apurada entre os Qui-Quadrado observado e o crítico. Para ambas 

as perguntas, os resultados obtidos indicam a relação de proporcionalidade entre as 

agressões sofridas e o dano causado ao APOP, de forma a levar este a cessar sua 

ação.  

Quando os membros inferiores do APOP forem os alvos da munição de impacto 

controlado, os tenentes que atuaram na Op São Francisco consideraram como 

proporcional. Isto devido a 82,9% na situação de agressão direta, e 76% quando o 

agressor atira objetos. Isto por acreditarem ser possível cessar o ataque, causando 

no máximo dano leve.  

“Na região dos membros inferiores, onde todas as munições de impacto 

controlado devem ser dirigidas, desconhecemos região específica que demonstre 

relevância a ponto de tornar-se a munição mais ou menos eficaz”, conforme opinião 

da Empresa CONDOR. Desta forma, ao atingir as pernas, em qualquer ponto, o dano 

provocado será idêntico, não havendo região que possa levar a incapacidade física 

ou óbito. 

Porém deve-se tomar cuidado ao local, abaixo da cintura, a ser atingido pois 

“temos também os órgãos genitais que são sensíveis a impactos e tendência a danos. 

O local de menor agressão são os membros inferiores (pernas)”, advertência citada 

pelo entrevistado da Empresa Índios Pirotecnia.   
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Desta forma, a região genital deve ter as mesmas considerações apresentadas 

para a região abdominal e peitoral. E os aspectos desse subcapítulo serem voltadas 

apenas as pernas do APOP. 

Desta forma, as respostas apresentadas pelas partes integrantes dos 

instrumentos confirmam a H1, quando direcionada às pernas do APOP. 

A hipótese elaborada para a presente pesquisa, em que os projéteis de impacto 

controlado, empregados contra APOP nas Operações de Cooperação e Coordenação 

com Agências em comunidades carentes, atendem ao princípio da proporcionalidade 

imposto pelo escalão superior, na opinião dos Cmt Pel que atuaram na Op São 

Francisco, foi confirmada parcialmente. Devido ao fato de depender da região corporal 

atingida.  

Sendo possível atingir o objetivo geral da pesquisa, que era apontar um 

armamento e/ou munição a ser (em) utilizado(s) pela tropa para a defesa contra 

agressões de APOP. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa possui elevada importância no 

cenário atual, pois as Operações de Cooperação e Coordenação com Agências são 

constantes. O emprego dos armamentos e munições devem atender às necessidades 

operacionais que esse tipo de missão requer. 

No ambiente interno, cresce de importância a utilização de tecnologias menos 

letais, que possibilitem fazer frente ao APOP que agride a tropa, quando este não usar 

arma de fogo, de forma proporcional.  

A pesquisa buscou utilizar, como objeto de estudo, a Op São Francisco, para 

obter a opinião dos Cmt Pel, através de um questionário. Esses militares empregaram 

os armamentos e munições menos letais para resolver crises em uma missão real, e 

assim se torna possível verificar quais foram as consequências geradas.  

Para possibilitar a discussão dos resultados obtidos, foi buscada a opinião de 

especialistas na área, através da realização de entrevistas com Instrutores do 

CIOpGLO, e de representantes de indústrias voltadas a esse nicho, sendo obtidas as 

respostas da Condor e da Índios Pirotecnia.   

Tudo com a finalidade de solucionar o problema da pesquisa: qual deve ser o 

armamento e/ou munição a ser(em) utilizado(s) para neutralizar a agressão de um 

APOP, sem posse de arma de fogo, no contexto de Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências? 

A pesquisa realizada possibilitou apontar que a munição de impacto controlado 

composta por balote único, de precisão, visa atingir o APOP em meio a população de 

forma mais segura, evitando-se o dano colateral. Esse projétil permitirá não causar 

dano à população que nada tenha feito para justificar ser atingida. Salienta-se que se 

faz necessário ter disponível munições diferentes para a distância de 5m a 20m, e 

outras para além dos 20m, para solucionar o problema em tese de forma segura e 

eficaz, pois a distância de segurança prevista deve ser respeitada. 

A espingarda calibre .12 possui munições com as características anteriormente 

mencionadas, e possibilita a execução de diversos disparos mais rapidamente, caso 

necessário. Dentre os lançadores de granada, o calibre 40mm é o único que possui 

munições de balote único, e possui a vantagem de poder ser conjugado ao fuzil, 

evitando a necessidade de troca de armamento para utilização da tecnologia menos 

letal. Os de Cal. 37/38mm possuem somente projéteis compostos por três ou mais 
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balotes, e isto faz com que o tiro se disperse, podendo gerar impacto em local ou 

pessoa diferente da pontaria executada pelo atirador. 

Verificou que o correto adestramento da tropa, o conhecimento técnico do 

material e sobre o Princípio da Proporcionalidade permitirão aos militares escolher 

adequadamente a tecnologia menos letal que melhor solucione as crises enfrentadas. 

Esses fatores evitarão a ocorrência de excesso do uso da força. A capacidade de 

dano do material tem menor relevância que o treinamento e a forma correta de 

utilização.   

A pesquisa considerou a hipótese de estudo 1 (H1): Os projéteis de impacto 

controlado, empregados contra APOP nas Operações de Cooperação e Coordenação 

com Agências em comunidades carentes, atendem ao princípio da proporcionalidade 

imposto pelo escalão superior. 

Como hipótese de estudo 0 (H0) a negação de H1. 

O questionário e as entrevistas possibilitaram a averiguação de H1, bem como 

levantar as condições que a torna viável ao emprego em Op. Procuraram também 

estabelecer limites ao que seria considerado como aceitável. 

A H1 foi parcialmente comprovada, pois deve-se respeitar a distância de 

segurança de cada projétil, além de depender do local no corpo do agressor para onde 

será direcionado o tiro. Esses fatores elencados devem ser obedecidos para 

considerar a resposta da tropa proporcional. 

Em relação ao atingir as pernas, as respostas de todas as partes integrantes 

da pesquisa levam a crer que a ação será proporcional à agressão realizada.  

Da mesma forma, ao atingir a cabeça ou face, os especialistas e os Cmt Pel 

apresentaram semelhantes opiniões que induzem a considerar refutada a H1, devido 

à alta probabilidade de causar o óbito ou a incapacidade física.   

Caso o impacto acerte a região abdominal ou peitoral, houve discrepância de 

opiniões entre os usuários, Cmt Pel e instrutores do CIOpGLO, e os desenvolvedores 

de tecnologia, Condor e Índios Pirotecnia. Enquanto os usuários a consideraram 

proporcional, os fabricantes discordaram e justificaram que somente o seria ao atingir 

as pernas. 

Cabe ressaltar que o objetivo das tecnologias menos letais é neutralizar 

equipamentos ou incapacitar pessoas temporariamente, com baixa probabilidade de 

causar mortes ou lesões permanentes. Assim, mesmo que a agressão oriunda de um 

APOP, com material contundente, possa causar a morte ou incapacidade física do 

militar, este deve procurar evitar causar este tipo de dano ao agressor. 
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Assim, quando houver disparo de munição de impacto controlado na direção 

do peito ou abdômen do APOP, deverá ser verificado as condições que levaram o 

militar a tomar essa atitude. Deverá ser analisado fatores como: estar impossibilitado 

de visar as pernas, não ter uma alternativa menos letal em condições de utilizar, ou o 

fato de tê-lo feito em Legítima Defesa visando evitar o uso de munição letal. Bem como 

qual era a ação do agressor, e qual a consequência gerada pela munição de impacto 

controlado, para diante de todas as características que circundam o fato, possa ser 

avaliado se houve ou não a proporcionalidade da reação. 

A metodologia empregada e os instrumentos de pesquisa foram suficientes 

para a realização do estudo. As empresas consultadas demostraram grande 

preocupação no desenvolvimento tecnológico no ramo menos letal, o que pode vir a 

trazer novos materiais, futuramente. E com esses novos meios, pesquisas que visem 

a adaptação doutrinária serão necessárias.  

Foi verificado que os Cmt Pel desconheciam as munições de impacto 

controlado para curta distância. Esse fator influenciou em suas respostas. Assim, 

deve-se dar maior importância as instruções, nas escolas de formação e nos corpos 

de tropa, sobre assuntos relacionados aos armamentos e munições menos letais 

disponíveis. Se possível, com participação direta de representantes da indústria 

desenvolvedora, para transmissão da correta utilização de cada material, bem como 

suas possibilidades e limitações.  

Ressalta a necessidade de diversas tecnologias menos letais estarem 

disponíveis a tropa, de forma que diante de uma crise, possa selecionar a que melhor 

solucione. Dentre estas, as munições de impacto controlado de curta distância são 

relevantes para as distâncias de 5m a 20m, para resposta proporcional a agressão de 

APOP com objeto contundente. Munição que não foi disponibilizada durante a Op São 

Francisco. 

Dentre os calibres disponíveis, a Cal. 12 possui vantagens, por ser possível o 

disparo de diversas munições mais rapidamente, caso uma só não seja suficiente para 

cessar a agressão. Enquanto os lançadores de granada, quando fixados ao fuzil, 

permitem ao militar estar em condições de fazer frente a uma ameaça com munição 

letal ou com menos letal, simultaneamente, disponível somente para o Cal. 40mm. 

Assim, ambos os calibres devem ser disponibilizados a todas as frações. 

Cada pelotão deve ter militares conduzindo ao menos um meio menos letal, 

podendo ser espingarda Cal. 12, lançador de granada, granada de mão diversas, 

spray de pimenta, armamento de energia conduzida, entre outros. 
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Em relação as Regras de Engajamento a serem desenvolvidas para Op futuras, 

deve-se priorizar as munições de impacto controlado para a solução de crises 

envolvendo agressões de APOP com objeto contundente. De forma a amparar a ação 

dos militares para este tipo específico de situação. 

No decorrer das futuras Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências, em condições de ambiente operacional e APOP semelhantes ao estudado 

neste trabalho, quando as munições de impacto controlado de curta distância forem 

empregadas pelo EB, novos estudos semelhantes devem ser executados, de forma a 

atestarem sua eficácia ou necessidades de melhorias de tecnologia ou de emprego. 

As demais situações possíveis de serem enfrentadas devem ser foco de 

estudos específicos para determinar qual das tecnologias menos letais solucionariam, 

pois, ataques com objetos perfurantes, cortantes e armas de fogo demandam reação 

diferenciada, e devem ser analisadas separadamente. 

Para detalhar as quantidades de cada variante de munição de impacto 

controlado, bem como os demais materiais, deve ser conduzida por GC ou por Pel, 

nas Op de Cooperação e Coordenação com Agências, necessita-se de pesquisa com 

esse objetivo. 

No decorrer da pesquisa, foi notado que somente no calibre 40mm, o acessório 

lançador de granada é disponível para fixação no fuzil. Além de possibilitar maior 

gama de alternativas de munições para diferentes situações. Desse modo, seria 

recomendável estudos mais profundos, para analisar as vantagens e desvantagens 

da troca do atual padrão 37/38mm, para o 40mm.  

Assim, ao atingir o objetivo geral da pesquisa, é possível padronizar as ações 

da tropa frente aos ataques de APOP, através da elaboração de Regras de 

Engajamento que amparem a utilização do armamento. Será também factível 

desenvolver, em contribuição à Doutrina Militar Terrestre, diversas lições no campo 

das tecnologias menos letais, assim como estabelecer parâmetros de utilização 

segura e eficaz para as munições de impacto controlado. 

Foi verificado que se faz necessário realizar a atualização no EB70-CI-11.415, 

CADERNO DE INSTRUÇÃO TECNOLOGIA MENOS LETAL. Essas estão descritas 

no Apêndice C. 

 

 

____________________________________ 
Thales Costa Monteiro – Cap Inf 
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Apêndice A - Questionário 

(QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CMT PEL DA OP SÃO FRANCISCO) 

O questionário a seguir visa elucidar a opinião de Cmt Pel que já atuaram em 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, em específico a Operação 

São Francisco, desenvolvida no Complexo da Maré.  

Serão realizadas perguntas para elucidar o tema: SOLUÇÃO DE CRISE EM 

OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS: 

UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. Tal estudo destina-se a verificar a aplicabilidade das 

munições de impacto controlado para solucionar crise envolvendo um Agente 

Perturbador da Ordem Pública (APOP), utilizando objeto contundente, pedras, barras 

de metal, madeira, tijolos, entre outros, a fim de agredir elemento da tropa. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para esta 

pesquisa e, em última estância, para o desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre, 

particularmente quanto à atuação das tropas em operações semelhantes.   

Aproveito a oportunidade, para agradecer-lhe antecipadamente pela 

disponibilidade em responder ao presente questionário, salientando que a sua 

participação será fundamental para que se possa alcançar os objetivos propostos no 

presente estudo. 

Desde já, coloco-me à disposição para esclarecimentos, críticas e sugestões 

nos seguintes contatos: 

            - Cap Inf Thales Costa Monteiro (Turma AMAN 2009) 

            - Celular: (21) 99810-0106 

            - Email: monteiro.thales@eb.mil.br 

  

1. Em qual contingente o Senhor atuou na Operação São Francisco?  

(  ) 1º  (  ) 2º  (  ) 3º  (  ) 4º  (  ) 5º  (  ) 6º  (  ) 7º (  ) Marinha 

 

mailto:monteiro.thales@eb.mil.br
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2. Em que Comando Militar de Área o senhor estava servindo, quando atuou na 

Op São Francisco? 

(  ) CMA  (  ) CMN  (  ) CMNE  (  ) CMS   (  )  CMSE (  ) CML  (  ) CMO  (  ) CMP        

(  ) Fuzileiro Naval 

 

3. Em que Organização Militar o Sr estava servindo? 

___________________________________________. 

 

Preparação para a Operação São Francisco 

4. O Sr realizou estágio no Centro de Instrução de Garantia da Lei e da Ordem 

antes de ir para a Op São Francisco?  

(  ) Sim        (  ) Não 

 

5. Ao ser designado para operar no interior de uma comunidade carente, durante 

a Op São Francisco, o Sr considera que as instruções realizadas referentes a como 

reagir em caso de agressões oriundas dos APOP foram suficientes?  

(  ) Sim        (  ) Não 

 

6. O Sr, antes do início da Operação, tinha plenos conhecimentos técnicos dos 

meios recebidos, bem como do modo como empregá-los?  

(  ) Sim       (  ) Não  

 

7. A fração do Sr foi instruída de forma a ter pleno conhecimento técnico dos 

meios recebidos, bem como do modo como empregá-los?  

(  ) Sim       (  ) Não 

 

8. O Sr, como Cmt Pel na Op São Francisco, tinha pleno conhecimento do 

“princípio da proporcionalidade” no emprego do armamento e munição contra os 

APOP?  

(  ) Sim       (  ) Não 

 

9. Os seus subordinados tinham pleno conhecimento do “princípio da 

proporcionalidade” no emprego do armamento e munição contra os APOP?  

(  ) Sim       (  ) Não 
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Conhecimento do armamento e da munição menos letal 

10. Quais os meios recebidos pela sua fração (Armt e Mun) destinados à defesa 

da tropa contra as agressões vindas dos APOP?  

(  ) Espingarda Cal. 12 com munição de elastômero (distância de segurança 20m) 

(  ) Espingarda Cal. 12 com munição de elastômero (distância de segurança 05m) 

(  ) Lançador de granada com munição de elastômero (distância de segurança 20m) 

(  ) Lançador de granada com munição expansível (distância de segurança 05m) 

(  ) Lançador de granada com munição de CS (lacrimogêneo) 

(  ) Granadas mistas (Luz e som, pimenta ou efeito moral) 

(  ) Granada  de CS (lacrimogêneo) 

(  ) Armamento de energia conduzida (Teaser) 

(  ) Spray de pimenta  

(  ) Tonfa 

(  ) Outros _______________________ 

 

11. O Sr tem conhecimento de um armamento ou uma munição menos letal que 

não é utilizado pelo Exercito Brasileiro, e que aumentaria de sobremaneira as 

possibilidades em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências? Qual é 

este meio, e qual a sua finalidade?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 

12. Respeitando-se a distância de segurança da munição de impacto controlado. 

Ao atingir um APOP na cabeça ou região da face. Qual será o dano causado a este?  

(  ) Possibilidade de óbito.        (  ) Alguma forma de incapacidade física.                     

(  ) Dano leve (hematoma).      (  ) Nenhum dano.  

 

13. Respeitando-se a distância de segurança da munição de impacto controlado. 

Ao atingir um APOP na região abdominal ou peitoral. Qual será o dano causado a 

este?  

(  ) Possibilidade de óbito.        (  ) Alguma forma de incapacidade física.                     

(  ) Dano leve (hematoma).      (  ) Nenhum dano. 
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14. Respeitando-se a distância de segurança da munição de impacto controlado. 

Ao atingir um APOP nos membros inferiores (pernas) ou superiores (braços). Qual 

será o dano causado a este?  

(  ) Possibilidade de óbito.        (  ) Alguma forma de incapacidade física.                     

(  ) Dano leve (hematoma).      (  ) Nenhum dano. 

 

Situação 1 

Para as próximas perguntas, imagine-se em uma situação em que um APOP está 

agredindo um militar de sua fração com objeto contundente (barra de ferro, pedaço 

de madeira, ou semelhante). Os demais militares da fração estão impossibilitados de 

se aproximarem da situação e utilizarem do spray de pimenta, e será necessário atirar 

com uma munição de impacto controlado (elastômero). A utilização respeitará a 

distância de segurança prevista para a sua utilização.  

 

15. Ao atingir o APOP na cabeça ou face. Qual seria o resultado esperado?  

(  ) Possibilidade de óbito.                 

(  ) Gerar incapacidade física.                   

(  ) Cessar a agressão sem causar dano, ou no máximo dano leve (ex: hematoma).                 

(  ) O APOP irá continuar sua agressão.  

 

16. Ao atingir o APOP na região abdominal ou peitoral. Qual seria o resultado 

esperado?  

(  ) Possibilidade de óbito.                 

(  ) Gerar incapacidade física.                   

(  ) Cessar a agressão sem causar dano, ou no máximo dano leve (ex: hematoma).                 

(  ) O APOP irá continuar sua agressão. 



133 

 

 

17.  Ao atingir o APOP nos membros inferiores (pernas) ou superiores (braços). 

Qual seria o resultado esperado?  

(  ) Possibilidade de óbito.                 

(  ) Gerar incapacidade física.                   

(  ) Cessar a agressão sem causar dano, ou no máximo dano leve (ex: hematoma).                 

(  ) O APOP irá continuar sua agressão. 

 

Situação 2 

Para as próximas perguntas, imagine-se em uma situação em que um APOP está 

atirando objetos contra sua fração (pedras, tijolos ou semelhantes). Os militares da 

fração estão impossibilitados de se aproximarem da situação e utilizarem do spray de 

pimenta, e será necessário atirar com uma munição de impacto controlado. Esta 

utilização respeitará a distância de segurança prevista para a sua utilização.  

 

18. Ao atingir o APOP na cabeça ou face. Qual seria o resultado esperado? 

(  ) Possibilidade de óbito.                 

(  ) Gerar incapacidade física.                   

(  ) Cessar a agressão sem causar dano, ou no máximo dano leve (ex: hematoma).                 

(  ) O APOP irá continuar sua agressão.  

 

19. Ao atingir o APOP na região abdominal ou peitoral. Qual seria o resultado 

esperado?  

(  ) Possibilidade de óbito.                 

(  ) Gerar incapacidade física.                   
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(  ) Cessar a agressão sem causar dano, ou no máximo dano leve (ex: hematoma).                 

(  ) O APOP irá continuar sua agressão. 

 

20.  Ao atingir o APOP nos membros inferiores (pernas) ou superiores (braços). 

Qual seria o resultado esperado?  

(  ) Possibilidade de óbito.                 

(  ) Gerar incapacidade física.                   

(  ) Cessar a agressão sem causar dano, ou no máximo dano leve (ex: hematoma).                 

(  ) O APOP irá continuar sua agressão. 

 

Opinião sobre a munição de impacto controlado (elastômero) 

 

21. O Sr considera que a utilização de munição de elastômero, ou outra munição 

de impacto controlado semelhante, atende ao Princípio da Proporcionalidade, nos 

casos acima mencionados?  

(  ) Sim    (  ) Não 

 

22. Durante a operação, a fração do Sr foi agredida por APOP, de forma 

semelhante as situações mencionadas anteriormente, e foi utilizado munição de 

elastômero ou semelhante? Quantas vezes?  

(  ) Não 

(  ) Sim, 1 vez 

(  ) Sim, entre 2 e 5 vezes 

(  ) Sim, mais de 5 vezes 

 

23. Caso tenha acontecido situação semelhante, de quem partiu a iniciativa de usar 

tal munição?  

(  ) Cmt Pel    (  ) Cmt GC    (  ) Do próprio atirador (Cb ou Sd)  
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24. Qual foi a consequência da utilização da munição de impacto controlado 

(elastômero) ?  

___________________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

25. Houve, em seu contingente, situação em que a incorreta utilização de munição 

de elastômero gerou distúrbio (tumulto) dentro da comunidade, ou manifestação 

contrária a presença da tropa naquele local?  

(   ) Sim 

(   ) Não. 

(   ) Desconheço 

 Em caso positivo na pergunta anterior, qual foi a consequência da utilização deste 

tipo de munição? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

26. Dentre os meios abaixo descritos, qual o Sr considera como mais adequado a 

solução do problema apresentado anteriormente, caso este APOP esteja entre 5m e 

20m de distância do restante da fração?  

(  ) Espingarda Cal. 12 com munição de elastômero (distância de segurança 20m) 

(  ) Espingarda Cal. 12 com munição de elastômero (distância de segurança 05m) 

(  ) Lançador de granada com munição de elastômero (distância de segurança 20m) 

(  ) Lançador de granada com munição expansível (distância de segurança 05m) 

(  ) Lançador de granada com munição de CS (lacrimogêneo) 

(  ) Granadas mistas (Luz e som, pimenta ou efeito moral) 

(  ) Granada  de CS (lacrimogêneo) 

(  ) Outro ________________ 

 

27. Dentre os meios abaixo descritos, qual o Sr considera como mais adequado a 

solução do problema apresentado anteriormente, caso este APOP esteja a mais de 

20m de distância do restante da fração?  

(  ) Espingarda Cal. 12 com munição de elastômero (distância de segurança 20m) 

(  ) Espingarda Cal. 12 com munição de elastômero (distância de segurança 05m) 

(  ) Lançador de granada com munição de elastômero (distância de segurança 20m) 
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(  ) Lançador de granada com munição expansível (distância de segurança 05m) 

(  ) Lançador de granada com munição de CS (lacrimogêneo) 

(  ) Granadas mistas (Luz e som, pimenta ou efeito moral) 

(  ) Granada  de CS (lacrimogêneo) 

(  ) Outro ________________ 

 

28. Segundo a sua experiência, quais as vantagens de se utilizar a munição de 

elastômero ou semelhante nas ações contra um APOP que agride a tropa?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

29.  Segundo a sua experiência, quais as desvantagens de se utilizar a munição 

de elastômero ou semelhante nas ações contra um APOP que agride a tropa?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

30. O senhor tem algo mais a adicionar a pesquisa realizada? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

OBRIGADO PELA COOPERAÇÃO 
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Apêndice B – Entrevistas 

(ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS INSTRUTORES DO CIOPGLO) 

A entrevista a seguir visa elucidar a opinião dos instrutores do CIOpGLO em 

relação a Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, em específico a 

Operação São Francisco, desenvolvida no Complexo da Maré.  

Serão realizadas perguntas para elucidar o tema: SOLUÇÃO DE CRISE EM 

OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS: 

UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. Tal estudo destina-se a verificar a aplicabilidade das 

munições de impacto controlado para solucionar crise envolvendo um Agente 

Perturbador da Ordem Pública (APOP), utilizando objeto contundente, pedras, barras 

de metal, madeira, tijolos, entre outros, a fim de agredir elemento da tropa. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para esta 

pesquisa e, em última estância, para o desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre, 

particularmente quanto à atuação das tropas em operações semelhantes.   

Aproveito a oportunidade, para agradecer-lhe antecipadamente pela 

disponibilidade em responder à presente entrevista, salientando que a sua 

participação será fundamental para que se possa alcançar os objetivos propostos no 

presente estudo. 

Desde já, coloco-me à disposição para esclarecimentos, críticas e sugestões 

nos seguintes contatos: 

            - Cap Inf Thales Costa Monteiro (Turma AMAN 2009) 

            - Celular: (21) 99810-0106 

            - Email: monteiro.thales@eb.mil.br 

Para alcançar este objetivo, será seguido o seguinte roteiro: 

Identificação do entrevistado 

Posto/Graduação: _________________________ 

Nome: __________________________________ 

Função exercida: __________________________ 

Tempo na função: _________________________ 

Cursos e estágios em GLO: __________________ 

Experiência em Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências:___________________________________________________________ 

 

mailto:monteiro.thales@eb.mil.br
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1. Os Cmt Pel que atuaram na Operação São Francisco, no Complexo da Maré, 

passaram por estágios no CIOpGLO? Durante estes, eram apresentados o Princípio 

da Proporcionalidade, as técnicas, táticas e procedimentos para a utilização das 

munições de impacto controlado, e as consequências esperadas pelo uso deste meio.  

Quais as instruções realizadas e qual a importância destas, visando a Op São 

Francisco?  

 

2. O uso da munição de impacto controlado (elastômero) gerou dano colateral à 

população ou dano excessivo (óbito ou incapacidade física) a algum APOP, que tenha 

chegado a conhecimento dos instrutores do CIOpGLO? Caso positivo, como ocorreu 

e quais as consequências geradas? 

 

3. Como o CIOpGLO considera a configuração ideal de armamento e munição 

(tipo e quantidade) menos letal para o GC e para o Pel Fuz, em atividades de 

patrulhamento ostensivo, quando em Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências?  

 

4. De que forma o Ambiente Operacional pode interferir na escolha do armamento 

e/ou munição menos letal a ser utilizado nos aspectos: 

- Dimensão Física 

- Dimensão Humana 

- Dimensão Informacional 

 

5. Considerando a seguinte situação hipotética: 

   - um APOP está agredindo um militar de uma determinada fração com objeto 

contundente (barra de ferro, pedaço de madeira, ou semelhante), ou atirando 

objetos contra sua fração (pedras, tijolos ou semelhantes);  

    - o local onde acontece tal situação é o interior de uma comunidade carente, 

com espaço estreito, pouca ventilação e presença de população nas proximidades; 

    - os demais militares da fração estão impossibilitados de se aproximarem da 

situação e utilizarem do spray de pimenta, e não dispõe de equipamento teaser. 
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 Pergunta: Qual será o armamento e/ou munição menos letal necessário para 

solucionar esta situação? Justifique. 

 

6. Em que medida a distância do militar em relação ao APOP interfere no 

armamento e munição menos letal a ser utilizado durante situações como a descrita 

acima? 

 

7. Qual a diferença entre a munição de impacto controlado normal e as 

consideradas short range (para curta distância)? Quanto à utilização das munições 

short range, qual a indicação do CIOpGLO sobre quando e que forma deve ser 

realizada a sua utilização? 

 

8. De que maneira o local do corpo a ser atingido pela munição de impacto 

controlado interfere na capacidade de dano desta? Ao acertar a cabeça, o tronco e os 

membros serão atendidas o Principio da Proporcionalidade? Justifique.   

 

9. O senhor acredita que os armamentos que utilizam munições de impacto 

controlado atendem ao Princípio da Proporcionalidade? Justifique.  

 

10. O senhor tem algo mais a acrescentar à pesquisa realizada. 
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(ROTEIRO DE ENTREVISTA A EMPRESAS NACIONAIS DO RAMO DE 

TECNOLOGIA MENOS LETAL) 

A entrevista a seguir visa elucidar a opinião de Empresa Nacional especializada 

em Armamentos e Munições Menos Letais, em relação a Operações de Cooperação 

e Coordenação com Agências, desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, em específico 

a Operação São Francisco, desenvolvida no Complexo da Maré, nos anos de 2014 e 

2015.  

Serão realizadas perguntas para elucidar o tema: SOLUÇÃO DE CRISE EM 

OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS: 

UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. Tal estudo destina-se a verificar a aplicabilidade das 

munições de impacto controlado para solucionar crise envolvendo um Agente 

Perturbador da Ordem Pública (APOP), utilizando objeto contundente, pedras, barras 

de metal, madeira, tijolos, entre outros, a fim de agredir elemento da tropa. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para esta 

pesquisa e, em última estância, para o desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre, 

particularmente quanto à atuação das tropas em operações semelhantes.   

Aproveito a oportunidade, para agradecer-lhe antecipadamente pela 

disponibilidade em responder à presente entrevista, salientando que a sua 

participação será fundamental para que se possa alcançar os objetivos propostos no 

presente estudo. 

Desde já, coloco-me à disposição para esclarecimentos, críticas e sugestões 

nos seguintes contatos: 

            - Cap Inf Thales Costa Monteiro (Turma AMAN 2009) 

            - Celular: (21) 99810-0106 

            - Email: monteiro.thales@eb.mil.br 

Para alcançar este objetivo, será seguido o seguinte roteiro: 

Identificação do entrevistado 

Empresa: ___________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________ 

Função exercida: _____________________________________________ 

Tempo na função: ____________________________________________ 

Formação Superior: ___________________________________________ 

Cursos voltados a segurança pública:______________________________ 

 

mailto:monteiro.thales@eb.mil.br
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1. A sua instituição conhece o Princípio da Proporcionalidade adotado pelo 

Exército Brasileiro durante as operações de garantia da lei e da ordem? Caso positivo, 

qual o seu entendimento a respeito desse princípio?  

 

2. Quando um agente aplicador da lei é agredido por objeto contundente, o Sr 

considera cabível a utilização de munição de impacto controlado, como o de 

elastômero (borracha), ou similar, para a reação à agressão sofrida? Por quê? 

 

3. Considerando a seguinte situação hipotética: 

   - um APOP está agredindo um militar de uma determinada fração com objeto 

contundente (barra de ferro, pedaço de madeira, ou semelhante), ou atirando 

objetos contra sua fração (pedras, tijolos ou semelhantes);  

    - o local onde acontece tal situação é o interior de uma comunidade carente, 

com espaço estreito, pouca ventilação e presença de população nas proximidades; 

    - os demais militares da fração estão impossibilitados de se aproximarem da 

situação e utilizarem do spray de pimenta, e não dispõe de equipamento teaser. 

 

   - será necessário utilizar outro armamento ou munição menos letal. 

 

 Qual seria a indicação de sua instituição para solucionar a situação exposta? Peço 

justificar a escolha do material. 

 

4. Para a situação acima exposta, sua instituição considera armamento e 

munições diferentes para situações com distâncias maiores de 20 metros, e outra para 

menores de 20 metros? Quais seriam? 

 

5. Qual a diferença entre a munição de impacto controlado normal e as 

consideradas short range (para curta distância)? Quanto a utilização das munições 

short range, qual a indicação da empresa de quando e de que forma deve ser 

realizada a sua utilização?  
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6. Quais parâmetros técnicos devem ser atendidos para se definir a distância de 

segurança das munições de impacto controlado? 

 

7. As munições de impacto controlado vendidas ao Exército Brasileiro atendem 

aos requisitos listados no item 5? Poderia ser relatado os resultados dos testes 

aplicados pela empresa?  

 

8. O Sr considera que a utilização da munição de impacto controlado, de acordo 

com a distância de segurança prevista, causaria dano desproporcional ao agressor 

que se utiliza de pedras, barras de ferro ou madeira para agredir um agente da lei, 

militar ou policial? E ser for utilizado desrespeitando esta distância, para a mesma 

situação, será proporcional a agressão ou não?  

 

9. O local do corpo que o agressor for atingido interfere na capacidade de dano 

das munições de impacto controlado? De que maneira? 

 

10. A munição de impacto controlado visa não perfurar o atingido, de forma a evitar 

dano letal. Em que condições a munição pode vir a perfurar o atingido? 

 

11. O senhor tem algo mais a acrescentar a pesquisa realizada. 
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APÊNDICE C – ATUALIZAÇÃO DO CAPITULO IV DO EB70-11.415 

 

 

 

Onde se lê: 

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). 

 

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; 

Fig 13 - Exemplo de projéteis 
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- 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 

Estojo de alumímnio 

Tamp a 

Carga de projeção 

Carga lacrimogênea 

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. 

 

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  

Estojo de plástico 

Projetil de borracha 

Carga de projeção 

Espoleta 
a 
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- prazo de validade: 5 anos. 

 

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. 

 

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; 
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- 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. 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

Sugere-se ser alterado para: 

(PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO CAP IV DO EB70-11.415: CADERNO DE 

INSTRUÇÃO DE TECNOLOGIA MENOS LETAL) 

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 Emprego: As munições podem ser classificadas pelo emprego em jato direto, 

ou de impacto controlado. 

4.2.3 Jato Direto: são munições que possuem no interior de seu corpo uma solução 

de agente químico lacrimogêneo ou pimenta que deve ser lançada fora da direção do 

rosto das pessoas, preferencialmente acima das pessoas que estejam sendo alvo 

desta tecnologia. 

4.2.3.1 Especificações de Jato Direto 

4.2.3.1.1 Jato Direto com Calibre 12 (Fig 12): 

- nome comum: “jato direto”; 

- carga principal: CS ou OC (micro pulverizado); 

- carga de projeção: pólvora negra; 

- distância mínima de disparo: 3 metros; 

- disparo: espingardas de alma lisa, de repetição ou não, cassetete lançador ou tonfa 

lançadora; e 
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- prazo de validade: 5 anos. 

 

Fig 12 - 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. 

4.2.3.1.2 Jato Direto com Calibres 37/38, 38,1 e 40 mm (Fig 13): 

- nome comum: “jato direto”; 

- carga principal: CS ou OC (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. 

 

Fig 13 - Exemplo de munição de impacto controlado ‘‘jato direto’’ com Calibres 

37/38, 38,1 e 40 mm 

4.2.4 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 
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do corpo a ser alvejado. Procuram influenciar um determinado comportamento no 

atingido, através do incomodo físico gerado pela dor causada pela munição. Podem 

ser classificadas em dois grupos: munições rígidas e deformáveis. 

4.2.4.1 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 14). 

 

 Fig 14 - Projéteis Rígidos 

4.2.4.2 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 pode 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 

15). 
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4.2.4.3 Especificações das Munições de Impacto Controlado 

4.2.4.3.1 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. 

 

Fig 15 - Exemplo de projéteis deformáveis 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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

e) calibre 12 (precision short range) (Fig 20):  

- nome comum: ‘‘precision short range’’; 

- material do projétil: elastômero macio com saia estabilizadora; 

- massa de projétil: 8 gramas; 

- velocidade do projétil: não mensurada; 
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- energia cinética do projétil: não mensurada; 

- carga de projeção: Smokeless powder; 

- distância de segurança: 5 metros; 

- região a ser atingida: pernas; 

- armamento: espingarda Cal 12; e  

- prazo de validade: 5 anos. 

 

Fig 20 - Exemplo de munição de elastômero Calibre 12 de precisão de curta distância 

f) Calibre 37/38, 38,1 e 40 mm (três esferas) (Fig 21): 

- 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. 
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Fig 21 - Exemplo de munição de elastômero Calibre 37/38 mm, 38,1 mm ou 40 mm  

(três esferas) 

g) Calibre 37/38 mm, 38,1mm e 40 mm (doze esferas) (Fig 21-A): 

- 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. 

 

Fig 21-A - Exemplo de munição de elastômero Calibre 37/38 mm, 38,1 mm ou 40 mm 

(doze esferas) 

Estojo de alumínio 

Projetil de borracha 

Carga de projeção 

Espoleta 



158 

 

h) Calibre 37/38, 38,1 e 40 mm (expansível) (Fig 21-B): 

- nome comum: “expansível”; 

- quantidade de projéteis: 1; 

- material do projétil: expansível; 

- massa de cada projétil: 95 gramas; 

- velocidade de cada projétil: não mensurada; 

- energia cinética de cada projétil: não mensurada; 

- carga de projeção: pólvora negra; 

- distância de segurança: 5 metros; 

- região a ser atingida: pernas; 

- armamento: calibres 37/38 mm, 38.1 mm ou 40 mm; e 

- prazo de validade: 5 anos. 

 

Fig 21-B - Exemplo de munição de elastômero Calibre 37/38 mm, 38,1 mm ou 40 mm 

(expansível) 

i) Calibre 40 mm (espuma) (Fig 21-C): 

- nome comum: “espuma”; 

- quantidade de projéteis: 1; 

- material do projétil: espuma; 

- massa de cada munição: entre 91 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: calibre 40 mm; e 
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- prazo de validade: 5 anos. 

 

Fig 21-C - Exemplo de munição de espuma Calibre 40mm 

j) Calibre 40 mm (espuma com cápsula frangível) (Fig 21-D): 

- nome comum: “espuma”; 

- quantidade de projéteis: 1; 

- material do projétil: ponta de espuma com cápsula frangível contendo CS, pó inerte 

ou gel marcador; 

- massa de cada munição: entre 96 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: calibre 40 mm; e 

- prazo de validade: 5 anos. 
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Fig 21-D - Exemplo de munição de espuma com cápsula frangível Calibre 40mm 

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. 
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APÊNDICE D – ATUALIZAÇÃO DO EB70-11.415 

 

 

 

Onde se lê: 

 

 

Fig 45 - Diagrama de Utilização de Técnicas Menos Letais 

 

Sugere-se que seja escrito: 

 

 

Fig 45 - Diagrama de Utilização de Técnicas Menos Letais 
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APÊNDICE E – NECESSIDADES PARA O ADESTRAMENTO DO 

ATIRADOR DE PROJETIL MENOS LETAL 

 

 

 

As instruções necessárias ao adestramento do atirador de projetil menos letal 

devem priorizar o conhecimento das características do material, as possibilidades e 

limitações em seu uso, e as Regras de Engajamento a serem seguidas durante a 

operação. Devem caracterizar por: 

1. Conhecimento técnico dos armamentos lançadores de munição menos letal. 

Objetivos de Instrução:  

- Identificar as características da espingarda calibre 12; 

- executar a manutenção da espingarda calibre 12; 

- identificar as características dos lançadores de granada calibre 37/38mm e 

40mm; e 

- executar a manutenção dos lançadores de granada.     

2. Conhecimento técnico das munições menos letais. 

Objetivos de Instrução: 

- Identificar as características das munições de jato direto; 

- identificar as características das granadas de emissão de agente químico; 

- identificar as características das munições de impacto direto; 

- identificar as possibilidades e limitações das munições de jato direto; 

- identificar as possibilidades e limitações das granadas de emissão de 

agente químico; 

- identificar as possibilidades e limitações das munições de impacto direto; 

e 

- executar o correto procedimento de selecionar, alimentar, carregar e 

apontar a direção correta para o tiro.  

3. Princípios da utilização dos armamentos e munições menos letais. 

Objetivos de instrução: 

- Conhecer o Princípio da Legalidade; 

- conhecer o Princípio da Necessidade; 

- conhecer o Princípio da Proporcionalidade; 

- conhecer o Princípio da Progressividade; 
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4. Módulo de tiro. 

Objetivos de instrução: 

- Executar o módulo de tiro básico dos armamentos lançadores de 

munições menos letais para as munições de jato direto; 

- executar o módulo de tiro básico dos armamentos lançadores de 

munições menos letais para as granadas de emissão de agente químico;  

- executar o módulo de tiro básico dos armamentos lançadores de 

munições menos letais para as munições de impacto direto; e 

- executar o módulo de tiro dos armamentos lançadores de munições de 

impacto controlado em movimento, e em alvo móvel. 

5. Adestramento da reação do atirador em situações simuladas, conforme 

Regras de Engajamento generalizadas. 

Objetivos de instrução: 

- Executar a correta seleção de munição, alimentar o armamento (SFC), 

carregar (SFC) e atirar (SFC), dentro de um contexto simulado, individualmente; 

- executar a correta seleção de munição, alimentar o armamento (SFC), 

carregar (SFC) e atirar (SFC), dentro de um contexto simulado, inserido em um grupo 

de combate; e 

- executar a correta seleção de munição, alimentar o armamento (SFC), 

carregar (SFC) e atirar (SFC), dentro de um contexto simulado, inserido em um 

pelotão. 

6. Adestramento da reação do atirador em situações simuladas, conforme 

Regras de Engajamento específicas da Operação em vigor. 

Objetivos de instrução: 

- Executar a correta seleção de munição, alimentar o armamento (SFC), 

carregar (SFC) e atirar (SFC), dentro de um contexto simulado, de acordo com a 

Operação em vigor, individualmente; 

- executar a correta seleção de munição, alimentar o armamento (SFC), 

carregar (SFC) e atirar (SFC), dentro de um contexto simulado, de acordo com a 

Operação em vigor, inserido em um grupo de combate; e 

- executar a correta seleção de munição, alimentar o armamento (SFC), 

carregar (SFC) e atirar (SFC), dentro de um contexto simulado, de acordo com a 

Operação em vigor, inserido em um pelotão. 


