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RESUMO 

 

A EFICÁCIA DA TECNOLOGIA MENOS LETAL EM OPERAÇÕES DE 

CONTROLE DE DISTÚRBIOS 

 

AUTOR: Marco Samuel Rodrigues de Sousa 

ORIENTADOR: Vinicius Mendonça 

 

Este trabalho tem como tema: “A eficácia da tecnologia menos letal em operações de controle 

de distúrbios”, e tem por objetivo realizar um estudo acerca da aplicabilidade da tecnologia 

menos letal (armamento e munição) utilizada pelo Exército Brasileiro, que ao longo dos últimos 

anos, tem sido comumente empregada em operações realizadas por Forças Policias; entre elas 

as Operações de Controle de Distúrbios (OCD) e as de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Vale 

ressaltar também a abordagem a respeito do nível de adestramento e preparo técnico das tropas, 

tendo em vista que estará atuando em ambiente urbano e exercendo contato estreito com a 

população, portanto, esse conhecimento é de vital importância para a tropa que está de posse de 

equipamentos e armamentos particulares para esse tipo de situação, estando em condições de 

utilizá-lo de maneira eficiente, executando-os em sua plenitude. Também é importante destacar 

os efeitos que esse tipo de tecnologia menos letal em armamentos e munições exercem sobre 

um indivíduo, e se esses efeitos são realmente suficientes para que as tropas dotadas desse tipo 

de equipamento garantam o êxito no cumprimento de sua missão. Neste estudo também será 

realizado uma apresentação dos principais armamentos e munições mais utilizados durante as 

operações, destacando aqueles mais eficazes. 

 

Palavras-chave: Tecnologia menos letal. Operações de Controle de Distúrbios. Garantia da 

Lei e da Ordem. Nível de adestramento. Efeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECTIVENESS OF LESS LETHAL TECHNOLOGY IN DISTURBANCE 

CONTROL OPERATIONS 

 

AUTHOR: Marco Samuel Rodrigues de Sousa 

ADVISOR: Vinicius Mendonça 

 

This work has as its theme: "The efficacy of less lethal technology in disturbance control 

operations", and aims to study the applicability of less lethal technology (armament and 

ammunition) used by the Brazilian Army, which over the last years, has been commonly 

employed in operations carried out by Police Forces, including Disorder Control (OCD) and 

Law and Order (GLO) Operations. It is also worth mentioning the approach regarding the level 

of training and technical preparation of the troops, considering that it will be working in an 

urban environment and exercising close contact with the population, so this knowledge is of 

vital importance for the troop, and it is in possession of equipment and armaments for this type 

of situation, being in a position to use it in an efficient manner, executing it in its fullness. It is 

also important to emphasize the effects that this type of less lethal technology on armaments 

and ammunition exert on an individual, and if these effects really are sufficient for the troops 

equipped with this type of equipment to guarantee the success in the accomplishment of its 

mission. In this study will also be made a presentation of the main weapons and ammunition 

most used during operations, highlighting those most effective. 

 

Keywords: Less lethal technology. Disorder Control Operations. Guarantee of Law and Order. 

Dressage level. Effects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  O tema “A eficácia da tecnologia menos letal em operações de controle de distúrbios” 

possui bastante relevância na atualidade, tendo em vista que tem se tornado cada vez mais 

comum o emprego desse tipo de tecnologia pelas forças militares, principalmente do Exército 

Brasileiro, no contexto das operações realizadas pelas Forças Policias.  

 Dentro dessas operações, destacam-se as operações de controle de distúrbios, as quais 

estão inseridas nas operações de garantia da lei e da ordem. Desta forma, torna-se indispensável 

que a Instituição esteja preparada, bem equipada e que detenha total domínio sobre as formas 

de emprego de armamentos, granadas e munições menos letais, de maneira que desempenhem 

as funções para as quais foram desenvolvidas de maneira profissional e eficaz; minimizando 

assim, mortes e incapacidades permanente nos seres vivos e danos indesejados à propriedade, 

ao meio ambiente e aos materiais. 

 Faz-se necessário, portanto, que a tropa possua o conhecimento sobre OCD, tendo em 

vista que estará atuando em ambiente urbano e travando contato direto com a população civil; 

esse conhecimento é de vital importância para tropa, pois assim estará em condições de cumprir 

com todo tipo de missão para as quais forem designadas. 

 À vista disso, justifica-se a importância da seguinte pesquisa: devido ao aumento 

considerável do emprego de tropas militares nessas operações, faz-se necessária a avaliação 

acerca da eficácia da tecnologia menos letal (armamento e munição) a ser utilizada nas 

operações, bem como o nível de adestramento e preparo técnico dos militares. Por meio dessa 

avaliação será possível obter uma harmonia entre a eficiência da operação, no que diz respeito 

ao cumprimento das missões OCD, e também respeitar os níveis da proporcionalidade do uso 

da força, tendo em mente que a população deve ser preservada e que a tropa deve estar orientada 

segundo às Normas dos Direitos Humanos elencadas na Magna Carta de 1988; assim, o devido 

respeito à observação preservará a imagem da Instituição. 

 O presente trabalho busca realizar um estudo do tema acerca da funcionalidade que a 

tecnologia menos letal desenvolvida em armamentos, granadas e munições, proporciona ao 

Exército Brasileiro quando este encontra-se realizando operações de controle de distúrbios em 

operações de garantia da lei e da ordem. 

 Desta maneira, o trabalho determina-se a responder os seguintes questionamentos: Qual 

o grau de eficácia da tecnologia menos letal utilizada pelo Exército Brasileiro – EB? Apenas a 

posse de uma boa tecnologia menos letal garante o êxito da missão? 
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 O objetivo geral deste trabalho será verificar a eficácia da tecnologia menos letal usada 

em OCD pelo EB. 

 Serão avaliados os seguintes objetivos específicos: verificar até que ponto as tecnologias 

menos letais empregadas em OCD são eficazes; verificar se apenas a tecnologia menos letal 

define o sucesso da missão; identificar outros fatores que eventualmente possam ser importantes 

para o bom cumprimento da missão. 

 Com a finalidade de que seja obtida a total compreensão do tema, faz-se necessário 

definir sumariamente o conceito fundamental de armamentos menos letais, que será melhor 

definido ao longo do desenvolvimento deste trabalho.  

 Segundo Brasil (2017), “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.” Armas menos letais, como gás lacrimogêneo, spray de pimenta, bala de 

borracha, bombas de efeito moral, jatos d’água e pistolas paralisantes que emitem descargas 

elétricas, são meios de contenção utilizados em todo o mundo, em controle de distúrbios civis, 

para conter ou incapacitar temporariamente arruaceiros em fúria, que agridem a tropa de 

controle, ameaçam gravemente a ordem pública, além de colocarem em risco a incolumidade 

dos demais manifestantes. Ou seja, a finalidade precípua do armamento não letal é justamente 

evitar o confronto físico direto entre forças policiais e manifestantes, o que poderia resultar em 

tragédias, obrigando assim a dispersão dos desordeiros da área de conflito, desencorajando-os 

a prosseguir as ações de distúrbios. 

 Essas armas servem também para proteção da integridade física das tropas de choque, 

que fazem uso de capacetes, escudos, coletes apropriados, cassetetes e mascarás contra gases, 

como meios de proteção e defesa pessoal. 

 As principais fontes de pesquisa para este trabalho foram: Caderno de Instrução 

Tecnologia Menos Letal, 2017; Caderneta Operacional Operações GLO, 2008; As Instruções 

Provisórias IP 85-1: Operações de Garantia da Lei e da Ordem, 2002; Catálogo de Fichas 

Técnicas: Condor Tecnologias Não-letais, 2007; Ministério da Defesa Estado-Maior Conjunto 

das Forças Armadas: Garantia da Lei e da Ordem, 2013; Livros e artigos publicados em revistas, 

além de sites de pesquisa. 

 A execução deste trabalho ficou restrita a uma pesquisa bibliográfica e descritiva. A 

partir dela, tornou-se possível o recolhimento de dados que alicerçaram o trabalho em uma 

apresentação das características técnicas dos armamentos e munições menos letais utilizadas 

pelas forças empregadas no contexto das operações de garantia da lei e da ordem, restringindo 
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ao quadro das operações de controle de distúrbio, proferindo maior notoriedade no conteúdo 

sobre o grau de eficácia da tecnologia menos letal utilizada nessas operações pelo Exército 

Brasileiro. 

 A presente monografia está assim estruturada: 

 Na primeira parte, procurou-se realizar uma revisão da literatura, consequência de dados 

coletados por meio da pesquisa bibliográfica anteriormente realizada, reunindo todo conteúdo 

necessário e de maior relevância já fornecido acerca do tema deste TCC. Desta maneira, buscou-

se abordar essencialmente as operações de garantia da lei e da ordem, ressaltando sua finalidade, 

generalidade, base legal para emprego da Força Terrestre e as ações a serem realizadas, dando 

maior destaque para as operações de controle de distúrbios em razão de que nessas operações 

denota-se com maior frequência o emprego da tecnologia menos letal, dado que se encontra 

com maior regularidade a participação popular, maior possibilidade da presença do ponto de 

vista público, assim como a maior probabilidade de que sejam encontrados transgressores 

desarmados. As principais fontes utilizadas foram as Instruções Provisórias 85-1 85-1 Operação 

de Garantia da Lei e da Ordem; o C 19-1 Operações de Controle de Distúrbios e o livro “Armas 

não-letais: alternativas para os conflitos do século XXI”, do Coronel John B. Alexander. 

 Já na segunda parte, expusemos meticulosamente o tema armamentos menos letais, 

mostrando os benefícios que esse novo tipo de tecnologia proporciona aos militares empregados 

nesse tipo de operação, de modo que os objetivos necessários sejam cumpridos com eficácia, 

de maneira que fosse apresentado os seguintes pontos: o histórico dos armamentos menos letais; 

suas características básicas; os principais efeitos que cada armamento produz quando aplicado 

sobre violadores da ordem pública; a abordagem dos princípios fundamentais para compreensão 

do emprego da tropa; destacando assim, o emprego da tecnologia menos letal para manutenção 

da ordem pública, dando maior vulto para a principal problematização deste trabalho: se a posse 

de uma boa tecnologia menos letal garante o êxito da missão, além de indagar o grau de eficácia 

que essa tecnologia possui quando utilizada pelas forças do Exército Brasileiro. Foram 

utilizadas como fontes de consulta a apostila do Curso Técnicas e Tecnologias Não letais de 

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

(SENASP), do Ministério da Justiça; o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos 

armamentos e munições menos-letais da Condor S.A. Indústria Química e o Caderno de 

Instrução Tecnologia Menos Letal (2017). 
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1.1  OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo Geral 

 

 Verificar a eficácia da tecnologia menos letal usada em OCD pelo EB. 

 

1.1.2  Objetivos específicos 

 

 Verificar até que ponto as tecnologias menos letais empregadas em OCD são eficazes; 

 Verificar se apenas a tecnologia menos letal define o sucesso da missão; 

 Identificar outros fatores que eventualmente possam ser importantes para o bom 

cumprimento da missão. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A proposta deste trabalho é verificar qual é o grau de eficácia da tecnologia menos letal 

utilizada pelo Exército Brasileiro, averiguando se somente a posse de uma boa tecnologia menos 

letal garante o êxito na missão. O tema desta monografia insere-se na área de estudo das 

Operações Militares, conforme definido na Portaria nº 517, de 26 SET 00, do Comandante do 

Exército Brasileiro (BRASIL,2000). 

 

2.1  REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

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

tema “A eficácia da tecnologia menos letal em operações de controle de distúrbios”, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica e descritiva, em que foram consultadas inúmeras 

contribuições científicas e obras sobre o assunto, além de uma pesquisa documental baseada em 

normas, doutrinas e manuais que regulamentam diversos procedimentos adotados pelo Exército 

Brasileiro acerca do emprego da tecnologia menos letal em operações de controle de distúrbios. 

Diante dessas informações, tomamos como base a pesquisa de alguns autores; dentre eles, 

destaca-se a contribuição do Coronel da reserva John B. Alexander, do Exército dos Estados 

Unidos (2003), conhecido estudioso da guerra contemporânea, com ampla obra publicada a 

respeito dos novos armamentos e da estratégia a ser seguida nos conflitos no mundo 

globalizado. Em sua obra, o autor aborda o assunto de um prisma moderno e excepcionalmente 

solene. Mostra, também, situações práticas de épocas em que não havia a existência de 

armamentos menos letais, verificando a necessidade do estudo e o desenvolvimento de 

armamentos e munições menos letais, em razão de o seu emprego ser cada vez mais 

fundamental e imprescindível para que as forças de segurança pública possam intervir de 

maneira que não se encontrem violando leis e acordos internacionais de direitos humanos. 

Concatenado a isso, vale ressaltar a crescente importância do ponto de vista público em qualquer 

operação militar, já que possui grande importância para o êxito desse tipo de operação. 

 Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP, 2007), o termo 

tecnologia menos-letal é definido como um conjunto de conhecimentos e princípios científicos 

utilizados na produção e emprego dos equipamentos menos-letais. Esse tipo de tecnologia 

proporciona o desenvolvimento de armamentos e munições menos-letais, desenvolvidas com o 

propósito de serem projetadas e empregadas, especificamente, para incapacitar pessoal ou 
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material, minimizando mortes, ferimentos permanentes no pessoal, danos indesejáveis à 

propriedade e o comprometimento do meio ambiente. 

  No entanto, para que se tenha a correta execução e o emprego desses tipos de 

armamentos, torna-se necessário o desenvolvimento de técnicas e métodos que têm o objetivo 

de resolver um determinado litígio, de modo a preservar as vidas das pessoas envolvidas na 

situação, conforme é demonstrado no seguinte trecho: 

 

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

mudanças culturais têm exigido muito empenho dos organismos de Segurança no 

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

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

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

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

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

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

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

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

p.4) 

 

 Contudo, o termo menos letal não está relacionado somente ao material em si, mas a 

forma como ele é empregado, pois não se pode descartar a possibilidade de alguém ser morto 

por uma arma de fogo tida como menos letal, por incidentes relativos ao uso indevido, 

motivados pelo desconhecimento, descontrole ou pela falta de treinamento. 

 Existe uma tendência mundial a favor do aumento do emprego e do desenvolvimento 

tecnológico das armas menos letais provocado pelo rigor da legislação relativa à preservação 

dos direitos humanos e das restrições ao uso da força durante ações de coerção. Juntamente a 

esse pensamento, observa-se o amplo desenvolvimento de equipamentos de proteção individual, 

que têm por finalidade não apenas proteger a vida e a integridade física dos militares durante a 

missão, mas, também fornecer a proteção necessária para suportar até uma agressão letal sem 

implicar, necessariamente, em uma reação letal na mesma intensidade, dependendo da 

gravidade da situação. 

 Dentro deste contexto, realizar uma breve análise das mais diversas situações em que 

enfrentam hoje as forças policiais e militares em suas operações de manutenção da lei e 

preservação da ordem pública, e uma observação cautelosa dos possíveis contextos a se 

desenvolverem futuramente, são fundamentais para compreender o papel preponderante que 

poderão desempenhas as armas desenvolvidas pela tecnologia menos-letal. 

 Situações encaradas hoje pelas forças militares, não seriam plausíveis nos anos 1980, e 

as técnicas e tecnologias adotadas naquela época, como a utilização de jatos d´água para 
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dispersar multidões e o uso de cães treinados, na tentativa de solucionar problemas e reduzir a 

perda de vidas em situações de desordem pública, não se mostrariam resolutivas para muitas 

situações atuais. 

 Para estas, tornou-se necessária a adoção de novas ferramentas e tecnologias. A 

tecnologia menos-letal surge em atendimento a essa nova realidade. 

 À vista disso, em apoio às tradicionais e imprescindíveis armas de fogo surge como uma 

nova opção o desenvolvimento da tecnologia de armas não letais, permitindo ao agente da lei o 

cumprimento de sua missão em situações em que o emprego da força letal não seria 

recomendado ou admitido pela sociedade. 

 O uso adequado das tecnologias menos letais, garantem a preservação da vida, objetivo 

principal de sua atribuição. A título de exemplo o spray de pimenta, que é hoje o spray mais 

empregado por forças militares para o controle de distúrbios, funciona como qualquer outro 

spray. No entanto, ao ser acionada a válvula, o líquido contendo capsaicina, um componente 

ativo das pimentas que, ao ser liberado e ao entrar em contato com o agente perturbador da 

ordem pública (APOP), atua nas mucosas dos olhos, nariz e boca, causando irritação, ardor e 

sensação de pânico, limitando a capacidade combativa e operativa do oponente. Cumprindo, 

dessa maneira, de acordo com a finalidade para qual foi elaborado, conforme está expresso no 

Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal (2017) o conceito deste tipo de agente químico 

 

São todas as substâncias que, por atividade química, produzam, quando empregado 

para fins militares, um efeito tóxico, fumígeno ou incendiário. Este efeito tóxico em 

situações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) restringe-se aos agentes inquietantes, 

que tem por finalidade diminuir a capacidade combativa e operativa do oponente. 

(BRASIL, 2017, p. 2-1) 

 

 Assim, as características fundamentais mais valorizadas nas armas menos letais são o 

efeito localizador (atingir apenas o alvo) e a exiguidade de efeitos seguintes (não deixar 

sequelas). 

 Contudo, para que se alcance a eficiência no emprego das técnicas menos letais, é 

necessário que sejam atingidos fatores como doutrina, treinamento, táticas e estratégias assim 

como as medidas de segurança. 

 Neste sentido, o emprego das tecnologias menos letais, sendo realizados de má forma e 

em dissonância com as regras ligadas à eficiência, pode gerar duas situações perigosas e 

distintas.  
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 A primeira é quando se atua abaixo da curva da eficácia, na qual há a ineficácia da 

tecnologia. Essa ineficácia pode causar a ocasião do APOP, entrar em situação de reação de 

luta, tornando-o irracional e mais forte que o normal. 

 A segunda situação, que pode ser provocada pelo emprego incorreto das tecnologias 

menos letais, é do outro extremo, em que ocasiona a morte ou ferimentos permanentes. Essas 

situações são extremamente perigosas para a imagem da operação e da aceitabilidade pública 

do emprego da Força Terrestre. 

 

Figura 1 — Gráfico de eficiência da tecnologia menos letal  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Fonte: Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal 

 

 Diante do exposto, do que foi encontrado na literatura acerca do tema, pode-se constatar 

algumas indagações: como explicar até que momento as tecnologias menos letais utilizadas em 

OCD são eficazes? Como atingir os fatores necessários para que o emprego dessa tecnologia 

esteja sempre dentro da curva da eficácia? Será que somente a posse de uma tecnologia menos 

letal superior é fundamental para o sucesso da missão, sem que haja acidentes? 

 Por meio de alguns dados preliminares pesquisados, a possibilidade de o emprego da 

tecnologia menos letal ser cada vez mais eficaz nas operações em que são utilizadas, tendo em 

vista o crescimento do seu emprego, principalmente por parte do Exército Brasileiro, uma vez 

que há manuais de emprego da tropa para manutenção da ordem pública. 

 

2.2  REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

 

 Visando confirmar o que é apresentado em manuais e artigos sobre o tema proposto, 

formulam-se os seguintes problemas de pesquisa: os armamentos, munições e granadas 
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desenvolvidos pela tecnologia menos letal, na atualidade, empregados pelo Exército Brasileiro 

em operações de controle de distúrbios, introduzidas no âmbito das operações de garantia da 

lei e da ordem, são eficazes? Apenas o domínio de uma boa tecnologia menos letal assegura o 

êxito no cumprimento da missão? 

 Iniciaremos, portanto, do pressuposto de que os armamentos elaborados pela tecnologia 

menos letal, atualmente, utilizados pelas tropas do Exército Brasileiro são eficazes, em virtude 

de que obtêm, associados a outros equipamentos e instrumentos da fração empregada, tanto na 

sua aplicação quanto em sua despersuasão, o sucesso nas operações de controle de distúrbios. 

Ademais, quando utilizados de maneira correta alcançam seu objetivo sem provocar mortes ou 

danos irreversíveis às pessoas feridas por esses armamentos ou danos ao material. 

 Portanto, serão trabalhados os seguintes aspectos: abordagem dos armamentos menos 

letais mais empregados pelas frações do Exército Brasileiro, quando inseridas no contexto das 

operações de garantida de lei e da ordem como força de choque, de forma que sejam exploradas 

as suas principais características, ressaltando sua limitações e capacidades; os efeitos provados 

quando utilizados contra um APOP, concluindo se esses efeitos são suficientes para garantia do 

êxito na missão. Além de destacar a importância do adestramento da tropa e das condições de 

uso desse tipo armamento para manutenção da ordem pública. 

 Nossos objetivos são: expor de uma maneira concisa as principais características que 

aludem sobre os armamentos menos letais, além de apresentar os principais armamentos, 

granadas e munições menos letais adotadas pelo Exército Brasileiro e sua eficácia; identificar 

os conceitos básicos  sobre a doutrina das operações de garantia da lei e da ordem em ambiente 

urbano, dando maior enfoque para as operações de controle de distúrbios  nelas inseridas; 

apresentar fundamentos que legitimem o emprego e a eficácia desses armamentos, além de 

indicar propostas que solucionem problemas encontrados na utilização das munições, no 

preparo e na utilização da força terrestre, de maneira que sejam minimizados danos indesejados 

à propriedade e ao meio ambiente, além de impedir males irreparáveis ou eventuais mortes aos 

cidadãos. 

 Direcionamos o presente trabalho estritamente a apresentar os mais importantes 

armamentos menos letais utilizados pela Força Terrestre nas operações de controle de 

distúrbios, investigando suas suficiências e insuficiências, destacando se somente o domínio de 

uma tecnologia menos letal de ponta é fundamental para garantir o sucesso na missão com 

eficiência. Contudo, vale ressaltar que o exposto estudo também visa enfatizar a importância 

do preparo da tropa naquilo que concerne às regras de aplicação desses armamentos para que 
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verdadeiramente sejam seguidas, tendo a finalidade de acarretar menos efeitos colaterais e de 

impedir mortes às pessoas submetidas aos seus efeitos. 

 Com a finalidade de preparar nosso estudo, foram adotados os seguintes processos 

metodológicos: 

 Inicialmente, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de resgatar na 

literatura o conteúdo necessário que pudesse fornecer a base teórica indispensável para 

prosseguirmos na pesquisa. Desta maneira, a partir desse levantamento, destacam-se os 

manuais disponíveis no site da Condor Tecnologias Não-Letais S/A, dos quais podem ser 

retirados dados numéricos importantes como calibre, cadência de disparos, tipos de munições 

empregadas e seu grau de eficácia de ação em cada tipo de situação, além dos manuais C 19-

15 Operação de Controle de Distúrbios, C 85-1 Operações de Garantia da Lei. Fontes estas que 

apresentam características fundamentais sobre o emprego da Força Terrestre (F Ter) no controle 

e na repressão de distúrbios, dando embasamento necessário para que as missões OCD sejam 

cumpridas dentro da legalidade institucional. Destaca-se também a utilização do Caderno de 

Instrução Tecnologia Menos Letal, apresentando a doutrina básica, as táticas, técnicas e 

procedimentos que devem ser adotados ao se manusear e empregar armamentos, granadas e 

munições menos letais em diversos tipos de missão do âmbito do Exército Brasileiro. 

 Constatou-se que existem poucas obras publicadas acerca do assunto, tornado o tema 

desatualizado em território nacional. Quanto a qualidade das fontes encontradas podemos dizer 

que são de boa procedência, tendo em vista que a maioria das obras foram extraídas de trabalhos 

confeccionados por militares e civis com perícia no assunto, sendo a maioria delas obtidas em 

bibliotecas e em mídias digitais. Ressalta-se ainda, a coleta de dados técnicos do fabricante, 

além das formas de emprego adotadas pelos manuais utilizados pelo Exército Brasileiro. 

 Trabalhamos a pesquisa com uma exposição simples na abordagem dos dados coletados, 

haja vista que algumas indagações podem abrir espaço para a multiplicidade de opiniões. Desta 

forma, priorizamos por apresentar os dados pelas pesquisas bibliográficas. 
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3  OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO) 

 

 Neste capítulo, iremos abordar essencialmente o conceito acerca das operações de 

garantia da lei e da ordem, com a finalidade de integrar as operações de controle de distúrbios 

como uma operação de garantia da lei e da ordem. Essas informações serão necessárias para 

nos fornecer embasamento jurídico básico para o emprego da Força Terrestre (F Ter) nesse tipo 

de operação, além de contribuir como base teórica para nos auxiliar a chegar às respostas dos 

questionamentos desta pesquisa. 

 

3.1  CONCEITUAÇÃO  

 

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

finalidade contribuir para o cumprimento da missão constitucional do Exército; dessa forma, 

realizando a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, 

salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-

estar social. São caracterizadas, particularmente, por serem executadas pelos diversos escalões 

da Força Terrestre (F Ter), em ambientes urbano e rural. São marcadas pelo grande contato com 

a população civil, e pela ampla presença da opinião pública no emprego e atuação das tropas. 

O manual MD-33-M-10 Operações de Garantia da Lei e da Ordem diz o seguinte: 

 

As Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) caracterizam-se como 

operações de “não guerra”, pois, embora empregando o Poder Militar, no âmbito 

interno, não envolve o combate propriamente dito, mas podem, em circunstâncias 

especiais, envolver o uso de força de forma limitada, podendo ocorrer tanto em 

ambiente urbano quanto rural. (BRASIL, 2013, p. 17). 

 

 Portanto, podemos conceituar as operações de garantia da lei e da ordem (Op GLO) 

segundo o manual IP 85-1 Operações de Garantia da Lei e da Ordem como sendo: 

 

Garantia da Lei e da Ordem – Atuação coordenada das Forças Armadas e dos 

órgãos de segurança pública na execução de ações e medidas provenientes de todas 

as expressões do poder nacional em caráter integrado e realçado na expressão militar. 

Tem por finalidade a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. 

(BRASIL, 2002, p. 2-1). 
 

3.2  GENERALIDADES  

 

 De acordo com o manual IP 85-1 Operações de Garantia da Lei e da Ordem, o emprego 

das Forças Armadas em ações de garantia da lei e da ordem é de competência exclusiva do 
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Presidente da República, podendo acontecer em situações de normalidade institucional ou não. 

Esse tipo de operação ocorre de forma episódica, ou seja, por tempo limitado e em área 

previamente estabelecida, tendo como objetivo a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ressalta-se ainda que esse tipo de operação só 

ocorre após o total esgotamento dos instrumentos responsáveis pela preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

 As Forças Armadas têm sido amplamente utilizadas em missões voltadas para o setor da 

segurança pública, haja vista a quantidade de operações nas quais forças militares, que nos 

últimos anos, foram utilizadas como meios garantidores da manutenção da ordem pública. 

Como exemplos, temos o uso de tropas militares em apoio às forças policiais na ocupação de 

algumas comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e pelo crime organizado no Estado do 

Rio de Janeiro. Destaca-se também a presença das ações GLO durante eventos internacionais 

realizados no Brasil como a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável do Rio de Janeiro (Rio + 20), em 2012; na Copa da Confederações da FIFA; na 

visita do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em 2013; na Copa do 

Mundo em 2014 e nos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 As razões para o uso das forças militares no setor da segurança pública, empregando ações 

GLO é evidenciado pelos seguintes fatores relevantes: 

 

a) rigidez do comando na execução das missões, decorrentes da hierarquia e disciplina 

que orientam a organização castrense; b) alta qualificação dos oficiais encarregados, 

que possuem formação de excelência nos assuntos atinentes à segurança nacional e 

demais temas correlatos; c) conta com contingente de pessoal instruído, adestrado e 

em plenas condições de aprestamento; d) necessidade de reaparelhamento das forças 

militares, que é favorecido por meio de investimentos substanciais para a realização 

destas missões, especialmente aquelas relacionadas aos grandes eventos que o Brasil 

vem sediando desde o ano de 2007 (Jogos Pan-Americanos), e cujo ciclo só será 

encerrado com as Olimpíadas em 2016; e) impossibilidade jurídica de deflagração de 

greve pelos militares. (OLIVEIRA NETTO, 2014, s/p). 

 

3.3  BASE LEGAL 

 

 O artigo 142 da Constituição da República Federativa do Brasil, define, dentro das 

missões atribuídas as Forças Armadas, a garantia da lei e da ordem. Esse artigo da Constituição 

Federal é o principal embasamento que fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas 

na garantia da soberania nacional, ora no campo da defesa externa ou interna. Tal afirmação 

encontra amparo segundo o texto do artigo: 
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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. 

 

 No plano de defesa interno destacam-se as operações GLO, instrumento de uso restrito 

do Estado Brasileiro, mediante determinação exclusiva do presidente da República, por 

motivação ou não dos governadores ou dos presidentes dos demais poderes constitucionais. O 

emprego desse tipo de operação ocorre para solucionar quaisquer possíveis problemas internos. 

Nessas situações, o uso das Forças Armadas ocorre de forma restrita, uma vez que sendo uma 

missão subsidiária, ocorre somente por meio de prazos determinados, assim como alguns casos 

específicos, em concordância com o previsto no Art. 15 “caput” e § 2º da Lei Complementar nº 

97, de 9 de junho de 1999: 

 

Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é de 

responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado 

da Defesa a ativação de órgãos operacionais [...]. 

 

§ 2ª A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de 

quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas 

em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à 

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

relacionados no Art. 144 da Constituição Federal. 

 

 Conforme Art. 3º § único, do Decreto nº 3.897 de 2001, consideram-se esgotados os 

meios previstos no artigo 144 da Carta Magna, quando as forças de segurança pública 

responsáveis pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

estiverem, em determinado momento indisponíveis, inexistentes, ou insuficientes ao 

desempenho regular de sua missão constitucional. 

 Mediante esta situação, por meio de anuência do Presidente da República, o emprego das 

Forças Armadas na garantia da lei e da ordem será executado em situações de normalidade e de 

não normalidade, conforme prevê o manual IP 85-1 Operações de Garantia da Lei e da Ordem: 

 

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

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

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

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

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

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

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

caso fique caracterizado o comprometimento da ordem pública.  
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Situação de Não Normalidade – Situação na qual as F Adv, de forma potencial ou 

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

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

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

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

de sítio. (BRASIL, 2002, p. 2-2). 

 

 Nesse sentido, o emprego das ações GLO devem realizadas de forma episódica, em locais 

previamente estabelecidos e com tempo de duração pré-estabelecido, da mesma maneira 

conforme ocorrido na Operação Arcanjo, responsável pelo processo de pacificação dos 

complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Figura 2 — 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado na Operação Arcanjo     

 

Fonte: http://www.eb.mil.br 

 

3.4  FUNDAMENTOS DAS AÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM  

 

 Em concordância com o manual IP 85-1 Operações de Garantia da Lei e da Ordem, 

existem cinco fundamentos principais que norteiam a execução dessas operações. A saber: 

máximo emprego da inteligência, limitação do uso da força e das restrições à população, 

máximo emprego da dissuasão, máximo emprego da comunicação social e a definição da 
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responsabilidade da negociação. A seguir, serão apresentados cada um desses fundamentos de 

acordo com o que é publicado pelo manual, visto que o entendimento de cada um deles é 

fundamental para que possamos concluir sobre até que ponto a tecnologia menos letal 

empregada nessas operações é de fato eficaz. 

 

3.4.1 Máximo Emprego da Inteligência 

 

(1) Nas ações de GLO, o uso da força deve ser restrito ao mínimo absolutamente 

indispensável. Para que isso ocorra, é imprescindível a disponibilidade dos 

conhecimentos necessários sobre as F Adv, sobre o terreno (rural ou urbano) e sobre 

as características da população presente no local da operação. Esses conhecimentos 

devem ser buscados de forma permanente, por meio de adequadas operações de 

inteligência. 

(2) O emprego de ações em força sem o adequado apoio de inteligência fatalmente 

conduzirá a F Ter à desmoralização, ao antagonismo com a opinião pública e ao 

insucesso. 

(3) A inteligência não se limita à produção de conhecimentos para o emprego de ações 

em força, mas também tem o importantíssimo papel de produzir conhecimentos para 

a atividade de Comunicação Social. (p. 2-3) 

 

3.4.2 Limitação do Uso da Força e das Restrições à População 

 

(1) Na GLO, a execução de ações em força podem vir a ser fator de desgaste para as 

forças legais. Esse desgaste cresce em proporção geométrica com o passar do tempo 

e se alimenta de fatos, desde situações graves, como a morte de inocentes, até a 

execução de medidas simples que afetem a rotina da população. 

(2) A necessidade de evitar o desgaste da força legal impõe a limitação, ao mínimo 

necessário do emprego de ações em força ou que sejam restritivas à população. Tal 

limitação refere-se à intensidade e à amplitude no tempo e no espaço. 

(3) Regras de engajamento específicas serão expedidas para cada operação, levando-

se em consideração a necessidade das ações a serem realizadas e a proporcionalidade 

do esforço e dos meios a serem empregados. Nesse sentido, deve ser considerado o 

seguinte: 

 (a) definição de procedimentos para a tropa, abrangendo o maior número de 

situações possíveis; 

 (b) proteção a ser dada para a tropa, os poderes constitucionais, os cidadãos e 

as instalações incluídas na missão; e 

 (c) consolidação dessas regras em documento próprio, com difusão para todos 

os militares e autoridades envolvidos na operação. (p. 2-3 e 2-4). 

 

3.4.3 Máximo Emprego da Dissuasão 

 

O poder de dissuasão deve ser explorado ao máximo visando-se evitar a adoção de 

medidas operativas. Quando estas forem adotadas, a força legal deve procurar limitar 

o uso da força e das restrições à vida normal da população. A dissuasão é obtida por 

meio da utilização do emprego da MASSA, que fica caracterizado ao se atribuir uma 

ampla superioridade de meios às forças legais em relação às F Adv. (p. 2-4). 
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3.4.4 Máximo Emprego da Comunicação Social 

 

O êxito das ações de GLO depende do apoio da população. O uso adequado e intensivo 

da Comunicação Social, em seu sentido mais abrangente (Operações Psicológicas, 

Relações Públicas e Informações Públicas), é básico para a conquista e manutenção 

do apoio da população, bem como, para desenvolver nela uma atitude contrária às F 

Adv. (p. 2-4). 

 

3.4.5 A Definição da Responsabilidade da Negociação 

 

(1) Nas ações de GLO o uso da força deverá ser sempre precedido de negociação, com 

a finalidade de preservar a integridade física de pessoas e/ou bens, bem como de 

preservar a imagem da F Ter. 

(2) A negociação deve ser conduzida por pessoas habilitadas e autorizadas para tanto 

e estranhas à força empregada na operação. Negociar não é atribuição do comandante 

da força empregada, ainda que esse possa oferecer segurança ao(s) negociador(es) ou 

mesmo atuar como elemento de dissuasão durante as negociações. 

(3) O emprego da força é uma consequência da falência da negociação e admite a 

possibilidade de danos a integridade física de pessoas e/ou bens. Tal fato deve ficar 

claro, seja para o(s) negociador(es), seja para a autoridade que determina o emprego 

da força, seja para a opinião pública. (p. 2-4). 

 

3.5 AÇÕES E MEDIDAS DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

  

 Conforme detalhado no manual IP 85-1 Operações de Garantia da Lei e da Ordem, as 

ações e medidas de GLO podem ser separadas em duas categorias: preventivas e operativas. 

Essas ações variam de acordo com o grau e a natureza dos reveses oferecidos pelas ações 

executadas pelas F Adv. 

 

3.5.1 Ações e Medidas Preventivas 

 

As ações e medidas preventivas têm caráter permanente e, normalmente, restringem-

se às atividades de inteligência e comunicação social. Algumas operações tipo polícia, 

de menor porte, poderão ser realizadas, em caráter episódico, num quadro de 

cooperação com os governos estaduais ou com o Ministério da Justiça, visando evitar 

o agravamento da perturbação da ordem. (p. 2-3). 

 

3.5.2 Ações e Medidas Operativas 

 

(1) As ações e medidas operativas deverão ter caráter episódico e poderão ocorrer: 

 (a) numa situação de normalidade, num quadro de cooperação com os 

governos estaduais ou com o Ministério da Justiça, apoiando e/ou coordenando as 

ações dos órgãos de segurança pública, e, até mesmo, atuando por meio de medidas 

operativas; ou 

 (b) numa situação de não normalidade, com aplicação de salvaguardas 

constitucionais. 
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(2) As ações e medidas operativas conduzidas na situação de não normalidade serão 

executadas dentro de uma Zona de Operações (Z Op), que será delimitada, na área 

conturbada, com base no ato legal da autoridade que determinou o emprego da F Ter. 

(p. 2-3). 

 

 Dentro desse contexto, inseridas no quadro das Op GLO, serão abordadas na presente 

monografia especificamente as ações e medidas de OCD que podem apresentar ora o caráter 

preventivo, quando se visualiza, pelo tipo de manifestação, a incapacidade das forças policiais 

de restabelecerem a ordem; ora em caráter preventivo, quando o conflito é intensificado a ponto 

de exigir um força mais eficaz para o reestabelecimento da ordem. Essas operações têm por 

finalidade realizar o controle de multidões que estejam causando desordem, tumulto ou perigo 

à ordem pública, realizando o emprego da tecnologia menos-letal para manutenção da 

segurança da sociedade. 
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4 OPERAÇÕES DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS (OCD) 

 

 As operações de controle de distúrbios são operações que têm por finalidade 

reestabelecer a ordem pública em situações de crise, ou seja, qualquer situação que envolva a 

ameaça a vida. Em uma situação de crise ocorre um desequilíbrio entre a razão e a emoção das 

pessoas envolvidas no evento crítico e uma grave perturbação dos acontecimentos da vida social 

rompendo padrões tradicionais, de alguns ou de todos os grupos integrados na sociedade. 

 De acordo com a Nota de Aula do Centro de Instrução e Operações de Garantia da lei e 

da Ordem (CIGLO), são tratados como exemplos de situações de crise em que haja ameaça da 

vida: 

 

Alguns exemplos: incêndios, inundações, terremotos, ocupações ilegais de terras, 

ocupações ilegais de instalações públicas ou privadas, manifestações, catástrofes, 

acidentes, epidemias, atos terroristas, suicidas, atos marginais, pessoas 

emocionalmente perturbadas tomando vítimas, rebeliões, sequestros, ocorrências com 

objetos suspeitos, entre outras em que haja ameaça de vida. (Nota de Aula. NA – 

Estágio Geral de Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 2ª ed. CIOpGLO, 2015, 

p. 1). 

 

4.1  MISSÕES DE UMA TROPA OCD 

  

 De acordo com o manual C 19-15 Operações de Controle de Distúrbios, algumas 

missões são normalmente atribuídas a uma Força quando utilizada no controle de distúrbios, a 

saber: 

 

- Interditar uma área urbana ou rural, prevenindo a ação de grupos de manifestantes; 

- Evacuar uma área urbana ou rural já ocupada por manifestantes; 

- Restabelecer a ordem pública em situações de vandalismo; 

- Evacuar prédios ou instalações ocupados por manifestantes; 

- Restabelecer a ordem no quadro de um conflito entre as Forças Policiais e a Força 

Adversa; 

- Garantir a integridade do patrimônio público; e 

- Desobstruir vias de circulação. (BRASIL, 1997, p. 2-1). 

 

4.2 CONDICIONANTES 

 

 Ainda em consonância como o manual C 19-15 Operações de Controle de Distúrbios, 

para que as missões atribuídas a uma Força, quando empregada no controle de distúrbios, sejam 

cumpridas com total eficácia, o comandante, em qualquer escalão, deverá cumprir a sua missão, 

atendendo às seguintes condicionantes: 
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- Mínimo de danos à população e ao patrimônio; 

- Mínimo de perdas em sua tropa; 

- Rapidez no cumprimento da missão; 

- Preservação da imagem do Exército junto à opinião pública; 

- Respeito aos preceitos legais vigentes; e 

- Ordens específicas emanadas do escalão superior. (BRASIL, 1997, p. 2-2). 

 

4.3  PRINCÍPIOS BÁSICOS  

 

 Durante as operações de controle de distúrbios, o pelotão empregado como força de 

choque (Pelotão de Choque) deve atender ao máximo todos os princípios irrefutáveis e 

imprescindíveis para o cumprimento de suas missões, de maneira que sejam executadas com o 

maior grau de segurança e que todas suas ações estejam enquadradas dentro da lei. Segundo a 

Nota de Aula do Centro de Instrução e Operações de Garantia da lei e da Ordem, são eles: 

 

(1) O Pelotão de Choque é indivisível. 

(2) Todos os militares são responsáveis pela segurança do pelotão e pelo militar do 

qual está mais próximo. 

(3) Todo militar do pelotão zela e conhece, perfeitamente, seu equipamento 

individual. 

(4) O escudeiro sempre tem prioridade sobre os demais militares do pelotão. 

(5) Todos militares do pelotão devem conhecer a missão e todos os objetivos a 

serem alcançados. 

(6) O pelotão só atua e desembarca mediante ordem de seu comandante. 

(7) O pelotão só atua quando há visibilidade do terreno e do oponente. 

(8) Procurar manter-se distante do oponente. 

(9) Atua estritamente dentro da lei, demonstrando sempre autoridade, deixando as 

questões sociais ou políticas a cargo das pessoas responsáveis. 

(10) Age sempre observando os critérios de prioridade de emprego de meios. (Centro 

de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, Nota de Aula, 2015, p. 

134). 

 

 Além desses, existem seis princípios básicos que devem ser privilegiados quando 

houver o planejamento e execução das operações de controle de distúrbios. De acordo com o 

manual C 19-15 Operações de Controle de Distúrbios, esses princípios são os seguintes:  

 

 a. Massa - Este princípio atende à necessidade de se empregar força com 

suficiente capacidade dissuasória, para cumprir a missão, em princípio, de forma 

pacífica e obtendo sucesso rapidamente. Quando forças forem empregadas, parcelada 

e inadequadamente, podem não dominar a situação; seu insucesso dará mais confiança 

à turba, que pode partir para atos de violência, agravando assim a situação. 

 Obs: MÁXIMO efeito DISSUASÓRIO pela valorização do princípio de 

MASSA. 

 b. Objetivo - O comandante deve compreender a missão e definir claramente 

seu objetivo, bem como apreciar à luz deste, cada ação a realizar e fixar coerentemente 

as missões dos elementos subordinados. A restauração da lei e da ordem deve nortear 

a condução das operações em todas as suas fases. 
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 c. Unidade de comando - O emprego de tropas exige unidade de comando, o 

que assegura convergência de esforços, por meio da coordenação de todas as forças 

empenhadas na manutenção da lei e da ordem; embora nem sempre isso seja possível, 

(isto é, estabelecer um comando único para a coordenação das forças), a coordenação 

deve ser obtida pelos CENTROS DE OPERAÇÕES, de modo a assegurar a integração 

de todos os elementos envolvidos.  

 d. Segurança - Inclui as medidas necessárias para evitar surpresa, preservar a 

liberdade de ação e se contrapor à tática do inimigo; a segurança é melhor obtida pela 

surpresa, mobilidade, emprego judicioso da reserva e atividades de inteligência. 

 e. Surpresa - Proporciona vantagem ou superioridade, mesmo com pouco 

esforço; ela é obtida mediante ação oportuna no local, de maneira que a turba não 

esteja preparada para reagir; a velocidade, a aplicação inesperada de força e 

modificações nos métodos e táticas são fatores que contribuem para a surpresa. 

 f. Manobra - Consiste na adoção dos adequados dispositivos e formações para 

o enfrentamento da força adversa. (BRASIL, 1997, p. 2-2 e 2-3). 

 

4.4 FASES DE UMA OCD 

 

 As operações de controle de distúrbios se apresentam de maneira variada, de maneira 

que se encontram sujeitas às mudanças relacionadas às características da turba causadora da 

desordem pública, da mesma forma que o desdobramento do conflito urbano é um fator que 

contribui diretamente no andamento desse tipo de operação. 

 As ações desenvolvidas em OCD são divididas em três fases, de acordo com o manual 

C 19-15 Operações de Controle de Distúrbios. A primeira fase, caracterizada como fase 

preventiva, na qual são desenvolvidas soluções pacíficas para o fim do conflito; a segunda fase, 

seguida de ações desencadeadas em virtude do esgotamento de todas as medidas de caráter 

preventivo, sendo tipificada como fase operativa; a última fase, qualificada como 

complementar, na qual após o controlado o distúrbio, são direcionadas ações complementares 

que visam a pacificação total da área. 

 

4.5 ATIVIDADES REALIZADAS POR UMA TROPA OCD 

 

 No decorrer das operações de controle de distúrbios são realizadas diversas ações que 

apresentam características distintas de acordo com as fases das operações nas quais estão sendo 

empregadas. Essas ações, todavia, não são desenvolvidas necessariamente seguindo uma ordem 

específica, uma vez que podem ser desenvolvidas durante o transcorrer de todo o conflito, em 

diferentes níveis de intensidade. Em conformidade com BRASIL (1997), as atividades são as 

seguintes: “Inteligência; Operações Psicológicas; Isolamento da Área de Operações; Cerco da 

Área Conturbada; Demonstração de Força; Negociação; Investimento; Vasculhamento de área; 

Segurança da População e Instalações.” 
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4.6 ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS 

 

 O comandante é o principal responsável para a garantia do cumprimento da missão 

recebida. Para essa finalidade, o comandante tem a incumbência de organizar seus homens da 

melhor maneira possível, a fim de que sejam cumpridos todos os objetivos estabelecidos na 

missão, de maneira que sejam evitados eventuais mortes e possíveis incapacidades permanentes 

nos seres vivos, além de danos indesejáveis à propriedade, ao meio ambiente e aos materiais. 

 Desta forma, segundo BRASIL (1997), a força OCD é composta por elementos 

essenciais para a garantia do êxito da missão, sendo cada um desses elementos atribuídos a uma 

missão específica. Ressalta-se ainda que em função de efetivo, material e treinamento de cada 

fração, a organização da força OCD pode ser realizada grupando-se um ou mais desses 

elementos. 

 

Figura 3 — Organograma de uma Força de Controle de Distúrbios 

 

 

 

 

 

 

Fonte: C 19-15 Operações de Controle de Distúrbios 

 

 Segundo as orientações compreendidas no manual C 19-15 Operações de Controle de 

Distúrbios, cada uma dessas forças é constituída, caracterizada e atribuída a uma missão 

específica no contexto da manutenção da ordem pública; portanto, elas serão planejadas em 

função da situação operacional.  

 No entanto, observa-se que, durante a execução dessas operações, é notada a maior 

atenção para as ações executadas pela Força de Choque e pela Força de Reação, tendo em vista 

que essas forças atuam em contato mais cerrado com a população, sendo assim, torna-se mais 

importante nessas situações a constante observância das intervenções realizadas pelas tropas no 

ambiente social. Neste seguimento faz-se necessário a observação de alguns conceitos 

importantes, a saber: 
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(b) Força de Choque 

 1) Constituída por tropas de choque, em princípio do Exército (PE ou Gda), ou 

PM, equipadas com escudos, cassetetes, munição lacrimogênea, viaturas blindadas e 

de remoção de obstáculos, cães, cavalos etc. 

 2) Deve caracterizar-se por uma ação vigorosa, que tem como objetivo 

dispersar a turba e realizar as demais ações policiais decorrentes, visando o 

restabelecimento da ordem. 

 3) Em algumas situações de natureza defensiva, a Força de Choque, numa 1ª 

fase, permanece estática, não devendo ceder espaço e, caso pressionada pela turba, 

reage com vigor, tomando atitude ofensiva, buscando dissolvê-la no mais curto prazo. 

(c) Força de Reação 

 1) Constituída de tropas do Exército, em especial de Unidades de Infantaria e 

Cavalaria que permanecem em 2º escalão em condições de - caso a Força de Choque 

seja hostilizada com armamentos que superem sua capacidade de ação - serem 

empregadas em substituição a ela, utilizando meios mais traumatizantes, tais como 

munição de borracha e, em última instância, munição real. 

 2) Em princípio, a tropa não porta escudos nem capacetes especiais, tendo 

como armamento básico o fuzil com baioneta calada. 

 3) O dispositivo adotado não é emassado e assemelha-se a uma operação 

ofensiva de combate urbano, com progressão por lanços, buscando proteção dos tiros 

e de outros objetos lançados contra a tropa. A reação pelo fogo real só deve ocorrer 

quando determinada pelo Cmt e de acordo com as regras de engajamento 

estabelecidas. 

 4) As equipes de serviços gerais serão úteis para a recuperação do patrimônio 

público, ou privado, que for danificado pela nossa tropa, durante a operação. 

 5) As equipes de serviços públicos e especiais serão utilizadas para reparação 

das redes elétrica, telefônica, de água e outros serviços. ((BRASIL, 1997, p. 2-9 e 2-

10). 
 

 Neste sentido, em virtude da maior incidência do emprego das Forças Armadas nas 

Operações de Controle de Distúrbios, para que seja garantido o êxito nas missões, torna-se cada 

vez mais importante o alto nível de adestramento das tropas que possuem maior contato com a 

sociedade, de forma que fique evidente a legitimidade de suas ações e diminuído ao máximo a 

possibilidade de danos à população civil. O adestramento da tropa para esse tipo de operação 

deve ser garantido em uma doutrina íntegra e recente, além de averiguar a correta utilização 

dos meios de tecnologia menos letal empregados com maior regularidade, nesse contexto. 

Portanto, as armas menos letais utilizadas devem respeitar todos os aspectos primordiais para 

execução, de modo que sejam respeitadas às normas vigentes, observando a correta utilização 

gradativa da força, cumprindo as missões de modo eficaz.  
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5 ARMAMENTOS MENOS LETAIS 

 

5.1 BREVE HISTÓRICO 

  

 A preocupação com o desenvolvimento de armamentos menos letais não é algo recente. 

Essa concepção já sondava a humanidade desde a antiguidade. No entanto, é evidente que, o 

tipo de tecnologia desenvolvida naqueles tempos era rudimentar e rústico e, por conseguinte, 

não alcançava os resultados esperados nem os produtos desejados. Vale ressaltar também que 

o pensamento disseminado na antiguidade sobre os armamentos menos letais era diferente do 

que é empregado atualmente e, desse modo, confundia-se com sua finalidade na utilização 

dessas armas, sendo assim, empregadas com a finalidade de provocar efeitos letais. Sayegh 

(1999, p.90) apresenta a evolução histórica desses armamentos, especialmente dos gases, que 

atualmente são amplamente utilizados para fins menos letais, mostrando que nem sempre eles 

possuíram o objetivo de não provocar mortes: 

 

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

do enxofre foram utilizados pelos espartanos contra os soldados atenienses. Na Idade 

Média, surgiu uma das mais famosas armas químicas, conhecida como fogo grego. 

Tal arma foi usada pelos bizantinos contra os sarracenos no cerco de Constantinopla, 

em 673 d.C. Uma das características interessantes desta arma é que a água não 

apagava o fogo. Possivelmente, tratava-se de uma mistura de breu, piche, enxofre, 

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

provocaria a ignição dos vapores combustíveis. Contudo, a composição do fogo grego 

ainda é motivo de controvérsias, acreditando alguns historiadores que se tratava de 

uma mistura de salitre, piche e enxofre. No Novo Mundo, existem vários relatos dos 

índios das três Américas utilizarem em combate a queima de vegetais que 

desprendiam fumaças ou odores sufocantes. Na Guerra Civil Americana (1861 – 

1865), o governo cogitou do uso do gás cloro (CL2) contra os revoltosos, com o intuito 

de removê-los das eficientes trincheiras desenvolvidas pelas tropas confederadas. [...]. 

A história da utilização de armas químicas começou de fato durante a 1ª Guerra 

Mundial (1914 – 1918), com a morte de mais de 100.000 pessoas entre civis e 

militares. Após a 1ª Guerra, novos usos dos gases atingiriam a Etiópia, durante o seu 

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

usaram iperita junto com agentes biológicos, disseminando a peste bubônica. Na 

Guerra da Coréia, em 1951, os EUA foram acusados de usar agentes asfixiantes 

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

(SAYEGH, 1999, p.90) 

 

 Por meio do avanço tecnológico e da mudança dos conflitos modernos, caracterizado 

pela maior presença da tropa em hostilidades contra civis, esse tipo de tecnologia passou a 

ganhar maior importância, de maneira que fosse aprimorada cada vez mais para que chegassem 

mais perto do seu objetivo principal: não ser um armamento letal, evitando mortes e ferimentos 

permanentes, preservando a vida e o meio ambiente. 
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No passado, baionetas, sabres e tiros de ricochete resvalando no chão eram as armas 

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

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

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

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

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

passo. Com o desenvolvimento de materiais resistentes como Lexan e Kevlar nos anos 

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

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

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

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

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

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

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

 

5.2 CONCEITOS BÁSICOS 

  

 Antes de darmos continuidade à presente pesquisa, torna-se importante ressaltar uma 

falha presente na conceituação dos termos, desmistificando assim alguns conceitos e 

percepções a respeito das armas menos letais. O principal equívoco está presente na 

denominação de armamento menos letal, menos que letal e não letal. Deve-se entender, 

primeiramente, que todos os três termos fazem referência ao mesmo assunto, no entanto, a 

diferenciação está presente apenas para o entendimento de pontos de vista diferentes.  

 Qualificar essas armas como “não letais” torna o termo totalmente inadequado. Munições 

de borracha, por exemplo, consideradas como não letais, já causaram centenas de mortes e 

ferimentos graves ou incapacidades em vários países do mundo, a exemplo temos a Irlanda do 

Norte, Palestina, a região da Caxemira na Índia e até mesmo o Brasil. 

 O gás lacrimogêneo, que será abordado com maior especificidade neste trabalho, quando 

mal-empregado, pode ocasionar parada respiratória, parada cardíaca e até mesmo a morte. O 

mesmo pode ser dito para as armas de eletrochoque. A Amnesty International, sediada em 

Londres, é uma organização não governamental que defende os direitos humanos. Segundo essa 

ONG, desde 2001 até fevereiro de 2009, aproximadamente 500 pessoas morreram após serem 

atingidas pela descarga elétrica dessas armas nos Estados Unidos. 

 Neste sentido, torna-se mais apropriado a utilização do termo “armas de letalidade” 

conforme é adotado pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência de República, ou armamentos de letalidade reduzida, ou 

ainda, o termo armas menos letais, mais utilizado recentemente. 

 Essa diferenciação é elucidada de maneira mais coesa pela Secretaria Nacional de 

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

Policial, módulo I, e é feita da seguinte forma: 
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O conceito não letal é bem antigo, mas vem sendo usado com esse sentido mais 

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

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

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

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

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

inadequadamente.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p. 6) 

 

 Tendo sido realizada essa primeira explanação acerca do tema, concluímos de maneira 

sucinta a nomenclatura mais adequada para denominarmos os armamentos empregados nas 

operações de controle de distúrbios. Partindo deste ponto, torna-se necessário realizar a 

conceituação de alguns termos, de modo que, não haja dúvidas, tendo em vista que a elucidação 

destes termos norteará o estudo durante toda esta pesquisa. 

 Atualmente, em virtude do aumento dos conflitos internos, os armamentos menos letais 

têm sido cada vez mais utilizados, e com isto conquistam ainda mais espaço no contexto das 

operações militares de não guerra. Essa conquista foi motivada pela necessidade da utilização 

de armamentos que pudessem reduzir ao máximo o número de baixas nesses conflitos. 

 Em consequência disso, os armamentos menos letais foram desenvolvidos de maneira 

que possam cumprir com os requisitos políticos, legais e éticos, dando maior importância à 

preservação da vida humana. De acordo com o Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal 

(2017) as armas desenvolvidas por meio da tecnologia menos letal são aquelas projetadas e 

empregadas explicitamente para incapacitar temporariamente as pessoas, minimizando, ao 

mesmo tempo em que busca evitar mortes e ferimentos permanentes, danos às instalações e 

ações que prejudiquem o meio ambiente. 

 Sendo assim, a correta utilização desses armamentos pelas forças empregadas, 

influencia diretamente no resultado final da missão em que são utilizadas, sendo esta positiva 

ou negativa, uma vez que, empregadas de maneira incorreta, apesar de possuírem características 

menos letais, podem acabar não produzindo os efeitos desejados e gerar, dessa maneira, 

letalidade ou danos permanentes, tornando-se assim um grande perigo à segurança dos 
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indivíduos que provocam a desordem pública. De acordo com o Coronel da reserva John B. 

Alexander, em sua obra Armas não letais: alternativa para o século XXI: 

 

[...] “Armas não letais são aquelas projetadas para degradar a capacidade do pessoal 

ou material e, simultaneamente, evitar baixas não desejadas. [...] Com tais armas, as 

mortes ou danos físicos permanentes e sérios aos seres humanos serão poucas, ou 

nenhuma. Sabe-se que algumas baixas poderão ocorrer, devido acidentes ou a má 

utilização de tais sistemas e recomenda-se que armas não letais sejam sempre 

secundadas por uma capacidade de atuação letal.” (ALEXANDER, 2003, p. 35) 

 

 Conclui-se, então, que não existe nenhum armamento totalmente não letal e, sim, 

armamentos que possuem características menos letais, cumprindo com a finalidade para a qual 

foram desenvolvidos, minimizando mortes e incapacidades nos seres vivos, além de danos à 

propriedade e ao ambiente. Por este motivo, torna-se importante o rigoroso adestramento das 

tropas que utilizam esse tipo de armamento fazendo uso de técnicas, táticas e procedimentos 

que irão descartar a possibilidade de alguém ser morto por uma arma tida como menos letal, 

por incidentes relativos ao uso indevido, motivados pelo desconhecido, pelo descontrole ou 

pela falta de treinamento, além de promover a preservação dos direitos humanos e das restrições 

ao uso da força durante ações de coerção. 

 

5.3 DEFINIÇÕES BÁSICAS 

 

 Segundo o Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal (2017), existem diversos 

conceitos estabelecidos que devem ser observados para a garantia do sucesso nas missões que 

necessitam o uso da tecnologia menos letal. De acordo com o manual, os conceitos são os 

seguintes: legalidade, necessidade, proporcionalidade, progressividade, força mínima, 

razoabilidade, ferimentos permanentes e eficiência. 

 No conceito da legalidade, o manual diz que a necessidade das ações praticadas deve 

estar de acordo com os mandamentos da lei, não podendo se afastar, estando sob pena de estar 

praticando ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o 

caso.  

 O conceito da necessidade vincula que as ações e medidas desencadeadas devem estar 

estritamente ligadas ao cumprimento da missão.  

 A proporcionalidade, segundo o manual, estabelece correspondência entre a ação e a 

reação do oponente, de maneira que não haja excessos por parte do integrante da tropa 

empregada na operação. 



37 
 

 

Figura 4 — Pirâmide de proporcionalidade entre ação e reação do oponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal 

 

 O manual estabelece que no conceito da progressividade, o uso da força deve evoluir de 

forma gradual, buscando atingir um nível suficiente para neutralizar a ameaça, visando 

preservar a integridade física das pessoas, do material e das instalações afetadas. 

 

Figura 5 — Diagrama de progressividade referente ao uso da força 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal 

  

 O conceito da força mínima é estabelecido como o menor grau de força necessária para 

desestimular um Agente de Perturbação da Ordem Pública (APOP) e prosseguir nos seus atos, 

provocando o menor dano possível. 

 A razoabilidade é determinada pela compatibilidade entre os meios e os fins da medida. 

As ações devem ser comedidas e moderadas. Os danos provocados pela tropa não podem ser 

maiores que os do APOP. 
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 Os ferimentos permanentes representam, segundo o estabelecido no manual, todos os 

danos irreversíveis causados à sociedade no geral, que prejudicam sua capacidade laboral. Para 

o bom andamento das missões recebidas, os comandantes das forças empregadas devem estar 

atentos a este conceito, de maneira que ele seja minimizado ao máximo. 

 Por último, porém não menos importante, temos o conceito da eficiência, no qual, para 

que se tenha eficiência no emprego das técnicas menos letais, primeiramente devem ser 

atingidos os seguintes fatores: a doutrina, o treinamento, as táticas e estratégias e as medidas de 

segurança.  

 

5.4 CLASSIFICAÇÕES DOS ARMAMENTOS MENOS LETAIS 

 

 Projetados com a finalidade de preservar a integridade física das pessoas, ao mesmo 

tempo que busca evitar mortes e ferimentos permanentes, os armamentos menos letais se 

diferenciam por algumas características particulares. Tais características sinalizarão diferentes 

formas de classificação desses armamentos. 

 O Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal traz essa organização da seguinte 

maneira: 

 

3.2.1 Classificação quanto ao Funcionamento: armas brancas, de fogo e especiais. 

3.2.1.1 Armas Brancas: são todos os materiais que podem causar ferimentos ou mortes 

às pessoas e que não se enquadram inicialmente no conceito de arma, porém com seu 

uso objetivando causar lesões corporais, elas tornam-se armas brancas. As armas 

menos letais mais empregadas nessa categoria são o bastão tonfa, cassetete e o bastão 

retrátil. 

3.2.1.2 Armas de Fogo: são todas as movidas por queima de propelentes para atirar 

projéteis. As armas mais utilizadas nesta categoria são a calibre Gáugio 12 e os 

lançadores de granadas. 

3.2.1.2 Armas Especiais: são as que não estão enquadradas nas categorias anteriores. 

Neste item, é possível citar os lançadores movidos a gás, os espargidores de pimenta 

e as armas de incapacitação neuromuscular temporária. 

3.2.2 Classificação quanto ao Alvo: cuidado especial deve-se ter ao realizar o tiro 

sobre pessoas, no que se refere ao desenvolvimento de tecnologias para que não 

ocorram danos ou mortes que poderão comprometer a missão. 

3.2.3 Classificação quanto à Tecnologia: físicas e químicas. 

3.2.3.1 Físicas: são as tecnologias que envolvem ações estudadas por qualquer 

modalidade da física moderna. Essa tecnologia é subdividida em tecnologias de: 

- impacto: é a tecnologia que faz uso de projéteis que transmitem energia cinética para 

o corpo do objetivo. 

- energia dirigida: é a tecnologia que transmite energia sem que ocorra o toque do 

armamento ou projéteis com o corpo do objetivo. 

- energia conduzida: é a tecnologia que transmite energia de um armamento para o 

corpo do objetivo por meio de fios, dardos ou pelo toque do armamento com a pessoa. 

Sua aplicação principal não se dá através da transmissão de energia cinética. 



39 
 

- barreiras: é a tecnologia que visa impedir o acesso ou controlar a passagem por/para 

determinados locais. 

3.2.3.2 Químicas: são as tecnologias que fazem uso dos conceitos e fenômenos 

estudados na química, sendo esta tecnologia dividida em: 

- irritante: são substâncias que pelas suas características causam efeitos irritantes no 

ser humano. As Convenções de Armas Químicas estabelecem regras e possibilidades 

de emprego por estes tipos de agentes sendo liberados somente aqueles tidos como 

lacrimogêneos. 

- fumaças: são substâncias que visam à modificação do ambiente objetivando a criação 

de cobertura para progressão e obscurecer a visão do APOP. 

- marcadores: são tintas e pigmentos que podem ser lançados por marcadores sprays 

ou outros meios. Têm como objetivo treinamento de pessoal ou marcar pessoas, para 

que posteriormente sejam identificadas. 

- calmantes: são substâncias que geram relaxamento e pacifismo em humanos, 

conhecidos como sedativos, seu uso tem sido extremamente questionado através do 

mundo. 

3.2.4 Classificação quanto ao Lançamento: as armas menos letais (munições) podem 

ser classificadas, quanto ao lançamento, como manual ou por armamento. (Caderno 

de Instrução Tecnologia Menos Letal, 2017, p. 3-1 e p. 3-2). 

 

 

5.5 PRINCIPAIS ARMAMENTOS E MUNIÇÕES MENOS LETAIS UTILIZADOS 

PELO EXÉRCITO BRASILEIRO 

  

 Para a elaboração deste tópico da monografia, por meio da Portaria nº 001, de 05 JAN 

09, foram consultados os principais armamentos e munições menos letais utilizados pelo 

Exército Brasileiro no âmbito das Operações de Controle de Distúrbios. Ressalta-se ainda a 

utilização do catálogo de fichas técnicas da empresa Condo Tecnologias Não Letais (2007), 

instituição esta que é referência na fabricação desse tipo de armamento, sendo ela a principal 

fornecedora desse tipo de material ao Exército Brasileiro. 

 

5.5.1 Granadas menos letais 

 

5.5.1.1 Granada de adentramento GA-100 

  

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos-letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

A granada GA-100 foi projetada para ser utilizada por grupos especiais em operações 

de adestramento em ambientes fechados. A detonação da carga explosiva provoca 

surpresa e atordoamento criando condições favoráveis para uma rápida intervenção, 

sem causar ferimentos letais. Ao ser lançada a granada, o sistema de percussão ejeta 

a alça do acionador, percute a espoleta e inicia o funcionamento da coluna de retardo 

até a detonação da granada. Seu peso e sua rigidez permitem quebrar vidros e penetra 
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em ambientes confinados. Em contato com matérias de fácil combustão pode provocar 

chamas. Granada de retardo curto (1,5 seg), com corpo cilíndrico de aço na cor preta 

e detalhes em amarelo. O artefato é equipado com acionador de percussão tipo EOT 

(espoleta de ogiva de tempo), com argola e grampo de segurança. Pode ser 

apresentada em forma de kit reutilizável com um corpo de cinco refis. (CONDOR 

S.A, 2007) 

 

Figura 6 — Granada de adentramento GA-100 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf#scribd 

 

5.5.1.2 Granada lacrimogênea tríplice GL-300/T 

 

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

A granada GL-300/T foi projetada para ser utilizada em operações de controle de 

distúrbios e combate à criminalidade. Atua através da geração de intenso volume de 

fumaça contendo agente lacrimogêneo emitido por 3 pastilhas que se distribuem no 

solo, dificultando a devolução contra a tropa. Ao ser lançada a granada, após a retirada 

do grampo de segurança, o sistema de acionamento ejeta a alça do acionador, percute 

a espoleta e dá início à queima da coluna de retardo. Em seguida ocorre a detonação 

da carga de depotagem que lança as 3 pastilhas com o misto lacrimogêneo CS 

(ortoclorobenzalmalonitrilo) para fora do corpo da granada. O efeito terminal é a 

emissão do agente lacrimogêneo pelas 3 pastilhas, formando-se de uma grande área 

gasada. Deve ser lançada em ambiente aberto. Em contato com materiais de fácil 

combustão pode provocar chamas. A granada é composta de corpo cilíndrico de 

alumínio, espoleta de percussão, carga de projeção e acionador tipo EOT (espoleta de 

ogiva de tempo), com argola e grampo de segurança e contém 3 pastilhas carregadas 

com misto lacrimogêneo (CS) com orifício para saída do gás. (CONDOR S.A, 2007) 
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Figura 7 — Granada lacrimogênea tríplice GL-300/T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf#scribd 

 

5.5.1.3 Granada lacrimogênea tríplice hyper GL-300/TH 

 

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

A granada GL-300/TH, foi projetada para ser utilizada em operações de controle de 

distúrbios e combate à criminalidade. Atua através da geração de intenso volume de 

fumaça contendo lacrimogêneo emitido por 3 pastilhas que se distribuem no solo, 

dificultando a devolução contra a tropa. Ao ser lançada a granada, após a retirada do 

grampo de segurança, o sistema de acionamento ejeta a alça do acionador, percute a 

espoleta e dá início à queima da coluna de retardo. Em seguida ocorre a detonação da 

carga de depotagem que lança as 3 pastilhas com misto lacrimogêneo CS 

(ortoclorobenzalmalonitrilo) para fora do corpo da granada. O efeito terminal é a 

emissão do agente lacrimogêneo pelas 3 pastilhas, formando-se uma grande área 

gazada. Deve ser lançada em ambiente aberto. Em contato com materiais de fácil 

combustão pode provocar chamas. A granada é composta de corpo cilíndrico de 

alumínio, espoleta de percussão, carga e acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de 

tempo), com argola e grampo de segurança e contém 3 pastilhas carregadas com misto 

lacrimogêneo (CS) com orifício para saída do gás. (CONDOR S.A, 2007) 

 

Figura 8 — Granada lacrimogênea tríplice hyper GL-300/TH 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf#scribd 
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5.5.1.4 Granada lacrimogênea média emissão GL-301 

 

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

A granada GL-301 foi projetada para ser utilizada em operações de controle de 

distúrbios e combate à criminalidade. Atua por saturação de ambientes através da 

geração de intensa nuvem de fumaça contendo agente lacrimogêneo. Ao ser 

tracionado o cordão, o sistema de acionamento, percute a espoleta e inicia o 

funcionamento da coluna de retardo que provoca a queima da carga lacrimogênea. A 

pressão interna gerada pelos gases provoca a abertura dos orifícios de emissão. Em 

contato com materiais de fácil combustão pode provocar chamas. A granada é 

composta de corpo cilíndrico e tampa de alumínio, espoleta e carga lacrimogênea 

(CS). Possui orifícios para saída do agente lacrimogêneo. Pode ser fornecida com 

acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de tempo), com argola e grampo de segurança. 

(CONDOR S.A, 2007) 
 

Figura 9 — Granada lacrimogênea média emissão GL-301 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf#scribd 

 

5.5.1.5 Granada efeito moral GL-304 

 

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

A granada GL-304 foi projetada para ser utilizada em operações de controle de 

distúrbios e combate à criminalidade. Possui grande efeito atordoante provocado pela 

detonação da carga explosiva, associado a uma nuvem de um pó branco de efeito 

moral, sem agressividade química. Ao ser lançada a granada, após a retirada do 

grampo de segurança, o sistema de acionamento ejeta a alça do acionador, percute a 

espoleta e inicia o funcionamento da coluna de retardo até a detonação da granada. 

Com a detonação forma-se uma nuvem de talco inerte. No controle de distúrbios a 

granada deve ser lançada para explodir a uma distância mínima de 10 metros dos 

infratores da lei. Deve ser lançada em ambiente aberto. Em contato com materiais de 



43 
 

fácil combustão pode provocar chamas. Granada de formato cilíndrico, confeccionada 

em borracha na cor branca. É dotada de acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de 

tempo), com argola de grampo de segurança, de duplo estágio, que ejeta o corpo do 

acionador antes da explosão da granada. Possui uma carga de talco inerte. (CONDOR 

S.A, 2007) 

 

Figura 10 — Granada efeito moral GL-304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf#scribd 

 

5.5.1.6 Granada lacrimogênea GL-305 

 

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

A granada GL-305 foi projetada para ser utilizada em operações de controle de 

distúrbios e combate à criminalidade. Possui grande efeito atordoante provocado pela 

detonação da carga explosiva, associado ao efeito do agente lacrimogêneo. Ao ser 

lançada a granada, após a retirada do grampo de segurança, o sistema de acionamento 

ejeta a alça do acionador, percute a espoleta e inicia o funcionamento da coluna de 

retardo até a detonação da granada. Com a detonação forma-se uma nuvem de cristais 

do agente lacrimogêneo CS (ortoclorobenzalmalononitrilo). No controle de distúrbios 

a granada deve ser lançada para explodir a uma distância mínima de 10 metros dos 

infratores da lei. Deve ser lançada em ambiente aberto. Em contato com materiais de 

fácil combustão pode provocar chamas. Granada de forma cilíndrico, confeccionada 

em borracha na cor vermelha. É dotada de acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de 

tempo), com argola e grampo de segurança, de duplo estágio, que ejeta o corpo do 

acionador antes da explosão da granada. Possui uma carga lacrimogênea (CS). 

(CONDOR S.A, 2007) 
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Figura 11 — Granada lacrimogênea GL-305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf#scribd 

 

5.5.1.7 Granada identificadora GL-306 

 

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos-letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

A granada GL-306 foi projetada para ser utilizada em operações de controle de 

distúrbios e combate à criminalidade. Possui grande efeito atordoante provocado pela 

detonação da carga explosiva, associado ao efeito da emissão de partículas de gel à 

base de carboximetilcelulose (CMC) na cor vermelha e não tóxico, que tem por 

finalidade marcar os infratores para posterior identificação. Ao ser lançada a granada, 

após a retirada do grampo de segurança, o sistema de acionamento ejeta a alça do 

acionador, percute a espoleta e inicia o funcionamento da coluna de retardo até a 

detonação da granada. Com a detonação ocorre o lançamento do gel marcador 

vermelho sobre os infratores da lei. No controle de distúrbios a granada deve ser 

lançada para explodir a uma distância mínima de 10 metros dos infratores da lei. 

Devem ser lançadas em ambiente aberto. Em contato com materiais de fácil 

combustão pode provocar chamas. Granada de formato cilíndrico, confeccionada em 

borracha na cor azul. É dotada de acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de tempo), 

com argola e grampo de segurança, de duplo estágio, que ejeta o corpo do acionador 

antes da explosão da granada. Possui uma carga de gel identificador. (CONDOR S.A, 

2007) 
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Figura 12 — Granada identificadora GL-306 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf#scribd 

 

5.5.1.8 Granada luz e som GL-307 

 

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

A granada GL-307 foi projetada para ser utilizada em operações de controle de 

distúrbios e combate à criminalidade. Possui grande efeito atordoante provocado pela 

detonação da carga explosiva associado à luminosidade intensa que ofusca a visão dos 

agressores por alguns segundos, permitindo uma eficiente ação policial. Ao ser 

lançada a granada, após a retirada do grampo de segurança, o sistema de acionamento 

ejeta a alça do acionador, percute a espoleta e inicia o funcionamento da coluna de 

retardo até a detonação da granada. Com a detonação ocorre um flash de luz de alta 

intensidade. No controle de distúrbios a granada deve ser lançada para explodir a uma 

distância mínima de 10 metros dos infratores da lei. Deve ser lançada em ambiente 

aberto. Em contato com materiais de fácil combustão pode provocar chamas. Granada 

de formato cilíndrico, confeccionada em borracha preta. É dotada de acionador tipo 

EOT (espoleta de ogiva de tempo), com argola e grampo de segurança, de duplo 

estágio, que ejeta o corpo do acionador antes da explosão da granada. Possui uma 

massa para produção de flash. (CONDOR S.A, 2007) 
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Figura 13 — Granada luz e som GL-307 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf#scribd 

 

5.5.1.9 Granada pimenta GL-308 

 

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

A granada GL-308 foi projetada para ser utilizada em operações de controle de 

distúrbios graves de combate à criminalidade. Possui grande efeito atordoante 

provocado pela detonação da carga explosiva, associado ao efeito da agente pimenta. 

Ao ser lançada a granada, após a retirada do grampo de segurança, o sistema de 

acionamento ejeta a alça do acionador, percute a espoleta e inicia o funcionamento da 

coluna de retardo até a detonação da granada. Com a detonação forma-se uma nuvem 

contendo agente pimenta. No controle de distúrbios a granada deve ser lançada para 

explodir a uma distância mínima de 10 metros dos infratores da lei. Deve ser lançada 

em ambiente aberto. Em contato com materiais de fácil combustão pode provocar 

chamas. Granada confeccionada em borracha na cor verde. É dotada de acionador tipo 

EOT (espoleta de ogiva de tempo), com argola e grampo de segurança, de duplo 

estágio, que ejeta o corpo do acionador antes da explosão da granada. Possui uma 

carga de agente pimenta (OC) em pó. (CONDOR S.A, 2007) 
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Figura 14 — Granada pimenta GL-308 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf#scribd 

 

5.5.2 Espargidores 

 

5.5.2.1 Espargidor de agente lacrimogêneo GL-108/CS 

 

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

A linha de espargidores de agente lacrimogêneo GL-108/CS foi desenvolvida para 

utilização na defesa pessoal, no controle de distúrbios e combate à criminalidade. A 

ação irritante do CS ocorre em poucos segundos, provocando o fechamento 

involuntário dos olhos e intensa sensação de queimadura nos olhos, boca, nariz e 

garganta. Na iminência de uma agressão, o espargidor de agente lacrimogêneo (CS) 

deve ser acionado diretamente contra a face do agressor. Bastam um ou dois jatos de 

0,5 a 1 segundo para incapacitar o agressor. No controle de distúrbios, sua ação 

irritante das mucosas provoca a dispersão das pessoas afetadas, sem a necessidade de 

emprego de força física. Os efeitos do CS duram em torno de 10 minutos e podem ser 

minimizados lavando com água em abundância e sabão neutro a região atingida. Os 

espargidores contêm uma solução de agente lacrimogêneo (CS) pressurizado com 

micropartículas em suspensão que, ao atingirem a fase do agressor, provocam sua 

incapacitação. (CONDOR S.A, 2007) 
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Figura 15 — Espargidor de agente lacrimogêneo GL-108/CS 

q 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf#scribd 

 

5.5.2.2 Spray de espuma de pimenta GL-108/E 

 

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

A linha de sprays de pimenta na versão espuma foi desenvolvida objetivando atender 

as operações onde se deseja incapacitar pessoas de forma direcionada, sem contaminar 

ambientes e as demais pessoas presentes no local. Um efeito adicional da espuma 

reside no fato de que a pessoa recebe o jato de espuma quando se sente atingida por 

ele, ao tentar limpar a espuma, ele aumentará a área atingida, aumentando, em 

consequência, o efeito da capsaicina. Na iminência de uma agressão, o espargidor de 

espuma de pimenta deve ser acionado diretamente contra a face do agressor. Bastam 

um ou dois jatos de 0,5 a 1 segundo para incapacitar o agressor imediatamente. No 

controle de distúrbios, sua ação irritante das mucosas provoca a dispersão das pessoas 

afetadas, sem necessidade de emprego de força física. Os efeitos do OC geralmente 

duram em torno de 40 minutos e podem ser minimizados lavando com água em 

abundância e sabão neutro a região atingida. O espargimento da agente pimenta na 

forma de espuma e não em um feixe cônico como nos sprays tradicionais, concentra 

seus efeitos na ardência sobre a pele e fechamento involuntário dos olhos. A irritação 

das vias respiratórias é consideravelmente menor, o que possibilita sua utilização em 

ambientes fechados, especialmente em locais nos quais a contaminação de pessoas 

não envolvidas seja altamente indesejável, como é o caso de ambientes hospitalares 

ou shopping centers. (CONDOR S.A, 2007) 
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Figura 16 — Spray de espuma de pimenta GL-108/E  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf#scribd 

 

5.5.2.3 Espargidor de agente pimenta GL-108/OC 

 

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e munições 

menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

A linha de espargidores de agente pimenta GL-108/OC foi desenvolvida para 

utilização na defesa pessoal, no controle de distúrbios e combate à criminalidade. A 

ação do OC é imediata, provocando o fechamento involuntário dos olhos e intensa 

sensação de queimadura nos olhos, boca nariz e garganta. Na iminência de uma 

agressão, o espargidor de agente pimenta (OC) deve ser acionado diretamente contra 

a face do agressor. Bastam um ou dois jatos de 0,5 a 1 segundo para incapacitar o 

agressor imediatamente. No controle de distúrbios, sua ação irritante das mucosas 

provoca a dispersão das pessoas afetadas, sem a necessidade de emprego de força 

física. Os efeitos do OC geralmente duram em torno de 40 minutos e podem ser 

minimizados lavando com água em abundância e sabão neutro a região atingida. Os 

espargidores contêm uma solução de agente pimenta (OC) pressurizada com 

micropartículas em suspensão que, ao atingirem a face do agressor, provocam sua 

incapacitação imediata. (CONDOR S.A, 2007) 

 

Figura 17 — Espargidor de agente pimenta GL-108/OC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf#scribd 
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5.5.3 Lançadores de munições menos letais 

 

5.5.3.1 Lançador cal. 37/38 e 38,1 mm AM-600 

 

 Segundo o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e munições 

menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

O lançador cal. 37/38 e 38,1 mm AM-600 foi desenvolvido para efetuar o disparo de 

toda a linha de munições do mesmo calibre, de fabricação da CONDOR. Através de 

um bocal de lançamento e um cartucho lançador, pode lançar granadas equipadas com 

acionador do tipo EOT (espoleta de ogiva de tempo) com argola e grampo de 

segurança. (CONDOR S.A, 2007) 

 

Figura 18 — Lançador de granada AM-600 

 

 

 

 

 

Fonte: Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal 

 

5.5.4 Armas de energia conduzida 

 

 De acordo com o Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal (2017), esse tipo de 

armamento é apresentado da seguinte forma: 

 

Este conjunto de armas funciona com uma corrente elétrica extremamente baixa em 

uma voltagem bastante alta. Elas possuem dois métodos de uso bastante diferentes, o 

primeiro trabalha com a dor causada pelo choque elétrico de dois polos distantes, cerca 

de seis centímetros. Estas armas são conhecidas como armas de choque. O segundo 

efeito trabalha com pulsos elétricos com frequência de 16 a 19 pulsos por segundo 

que enganam a musculatura humana causando titânia muscular extrema (contração 

muscular involuntária). Estas foram denominadas Armas de Incapacitação 

Neuromuscular Temporária (AINT). (BRASIL, 2017, p. 3-6) 

 

 As AINT são utilizadas para provocar a incapacitação dos APOP, paralisando o agressor, 

interrompendo a comunicação do cérebro com o corpo. O resultado dessa paralização é 

imediata, seguida de queda caso o agressor esteja de pé. O objetivo desse tipo de armamento é, 

portanto, criar uma “janela” de tempo suficiente para que o agente que busca estabelecer a 



51 
 

ordem pública possa algemar o criminoso, levá-lo preso ou solicitar apoio, caso necessite. O 

tempo máximo de paralização pode variar de 10 segundos até mais de 30 minutos, dependendo 

de quantas vezes forem acionados o gatilho. Esse armamento age diretamente no sistema 

nervoso motor, ou seja, causa a interrupção dos comandos enviados pelo cérebro aos músculos, 

causando desordem muscular na pessoa atingida. De maneira diferente de outras formas de 

tecnologia, esta é incapacitante, ou seja, provoca significativa reação involuntária no organismo 

do indivíduo fazendo com que ele perca a possibilidade do controle sobre suas ações. 

 

Figura 19 — Exemplos de AINT 

 

 

  

 

 

Fonte: Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal 

 

5.5.5 Munições menos letais 

 

 Desenvolvidas com objetivo de causar a redução da capacidade operativa e combativa do 

agressor ou oponente, ao mesmo tempo em que buscam evitar mortes e ferimentos permanentes, 

danos desnecessários às instalações e comprometimento do meio ambiente, as munições menos 

letais podem ser empregadas em armas convencionais ou específicas para atuações menos letais. 

Dentro desse grupo, serão destacadas a seguir as principais munições empregadas com maior 

regularidade nas operações de controle de distúrbios. 

 

5.5.5.1 Projétil de borracha AM-403  

 

 De acordo com o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

O cartucho cal. 12 AM-403 foi projetado para ser utilizado no controle de graves 

distúrbios e combate à criminalidade com a finalidade de deter ou dispensar infratores 

da lei, em alternativa ao uso de munições convencionais. As munições de impacto 

controlado possuem alto poder de intimidação psicológica, provocam hematomas e 

fortes dores. Pode ser disparado por qualquer arma cal. 12 de alma lisa, sem “choke”, 

ou pelo lançador CONDOR AM-402. É importante que o cano da arma esteja limpo. 

O disparo deve ser feito apontando-se a arma para as pernas dos infratores da lei. Não 
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atirar contra a cabeça e o baixo ventre. O disparo não deve ser realizado a distâncias 

inferiores a 20 m. O cartucho é composto de estojo de plástico com base e metal, 

espoleta de percussão, carga de projeção e 1 projétil cilíndrico de elastômero macio 

na cor preta. (CONDOR S.A, 2007) 

 

Figura 20 — Projétil de borracha AM-403 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal 

 

5.5.5.2 Três projéteis de borracha AM-403/A  

 

 De acordo com o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

O cartucho cal. 12 AM-403/A foi projetado para ser utilizado no controle de graves 

distúrbios e combate à criminalidade com a finalidade de deter ou dispensar infratores 

da lei em alternativa ao uso de munições convencionais. As munições de impacto 

controlado possuem alto poder de intimidação psicológica, provocam hematomas e 

fortes dores. Pode ser disparado por qualquer arma cal.12 de alma lisa, sem “choke”, 

ou pelo lançador CONDOR AM-402. É importante que o cano da arma esteja limpo. 

O disparo deve ser feito apontando-se a arma para as pernas dos infratores da lei. Não 

atirar contra a cabeça e o baixo ventre. O disparo não deve ser realizado a distâncias 

inferiores a 20 m. O cartucho é composto de estojo de plástico com base de metal, 

espoleta de percussão, carga de projeção e 3 projetis esféricos de elastômero macio na 

cor preta. (CONDOR S.A, 2007) 
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Figura 21 — Três projéteis de borracha AM-403/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal 

 

5.5.5.3 Três projéteis de borracha AM-403/C 

 

 De acordo com o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

O cartucho cal. 12 AM-403/C foi projetado para ser utilizado no controle de graves 

distúrbios e combate à criminalidade com a finalidade de deter ou dispensar infratores 

da lei, em alternativa ao uso de munições convencionais. As munições de impacto 

controlado possuem alto poder de intimidação psicológica, provocam hematomas e 

fortes dores. Pode ser disparado por qualquer arma cal. 12 de alma lisa, sem “choke”, 

ou pelo lançador CONDOR AM-402. É importante que o cano da arma esteja limpo. 

O disparo deve ser feito apontando-se a arma para as pernas dos infratores da lei. Não 

atirar contra a cabeça e o baixo ventre. O disparo não deve ser realizado a distâncias 

inferiores a 20 m. O cartucho é composto de estojo de plástico com base de metal, 

espoleta de percussão, carga de projeção e 3 projetis cilíndricos de elastômero macio 

na cor preta. (CONDOR S.A, 2007) 

 

Figura 22 — Três projéteis de borracha AM-403/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal 
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5.5.5.4 Múltiplos projéteis de borracha AM-403/M 

 

 De acordo com o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

O cartucho cal. 12 AM-403/M foi projetado para ser utilizado no controle de graves 

distúrbios e combate à criminalidade com a finalidade de deter ou dispensar infratores 

da lei, em alternativa ao uso de munições convencionais. As munições de impacto 

controlado possuem alto poder de intimidação psicológica, provocam hematomas e 

fortes dores. Pode ser disparado por qualquer arma cal. 12 de alma lisa, sem “choke”, 

ou pelo lançador CONDOR AM-402. É importante que o cano da arma esteja limpo. 

O disparo deve ser feito apontando-se a arma para as pernas dos infratores da lei. Não 

atirar contra a cabeça e o baixo ventre. O disparo não deve ser realizado a distâncias 

inferiores a 20 m. O cartucho é composto de estojo de plástico com base de metal, 

espoleta de percussão, carga de projeção e múltiplos projetis esféricos de elastômero 

macio na cor preta. (CONDOR S.A, 2007) 

 

Figura 23 — Múltiplos projetis de borracha AM-403/M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal 

 

5.5.5.5 Projéteis de borracha am-403/p 

 

 De acordo com o Catálogo de Fichas Técnicas (2007) do fabricante dos armamentos e 

munições menos letais da Condor S.A. Indústria Química: 

 

O cartucho cal.12 AM-403/P foi projetado para ser utilizado no controle de graves 

distúrbios e combate à criminalidade com a finalidade de deter ou dispensar infratores 

da lei, em alternativa ao uso de munições convencionais. As munições de impacto 

controlado possuem alto poder de intimidação psicológica, provocam hematomas e 

fortes dores. Pode ser disparado por qualquer arma cal. 12 de alma lisa, sem “choke”, 

ou pelo lançador CONDOR AM-402. É importante que o cano da arma esteja limpo. 

O disparo deve ser feito apontando-se a arma para as pernas dos infratores da lei. Não 

atirar contra a cabeça e o baixo ventre. O disparo não deve ser realizado a distâncias 
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inferiores a 20 m. O cartucho é composto de estojo de plástico com base de metal, 

espoleta de percussão, carga de projeção e um projetil de precisão de elastômero 

macio na cor amarela. (CONDOR S.A, 2007) 

 

Figura 24 — Projéteis de borracha AM-403/P 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nossa pesquisa teve como objetivos verificar a eficácia da tecnologia menos letal 

utilizada pelo Exército Brasileiro nas Operações de Controle de Distúrbios, com a finalidade de 

concluir se apenas a posse de uma boa tecnologia menos letal é o fundamental para garantir o 

êxito nas missões; realizar um estudo acerca da funcionalidade dessa tecnologia desenvolvida 

em armamentos, granadas e munições, verificando o grau de eficácia da tecnologia menos letal 

utilizada pelo Exército Brasileiro quando este encontra-se realizando Operações de Controle de 

Distúrbios; avaliar o nível de adestramento e preparo técnico dos militares nesse tipo de 

operação, dando ênfase para as formas de emprego desses armamentos durante as ações, de 

maneira que sejam respeitadas todas as condições específicas de uso, evitando mortes e 

impactos significativos ao meio ambiente. 

 Os resultados encontrados foram consequentes da coleta de dados realizada por meio da 

pesquisa bibliográfica em manuais e de trabalhos confeccionados por militares e civis com 

competência no assunto, obtidas a maior parte em bibliotecas e em mídias digitais. Por meio 

disto, pôde-se notar que os armamentos, granadas e munições menos letais, desenvolvidas por 

meio do advento da tecnologia menos letal, de uma forma geral, possuem grande eficácia e são 

extremamente importantes para a manutenção da ordem social. Pôde se notar também que esses 

armamentos são largamente utilizados, atualmente, pelo Exército Brasileiro, visto que, 

empregados da maneira correta, conseguem cumprir adequadamente com a sua finalidade, 

garantindo a preservação da ordenação pública. 

 Apesar do seu largo emprego, é importante ressaltar que esses armamentos apresentam 

vantagens e desvantagens. Vantagens estas comprovadas pelo seu indispensável uso para êxito 

de uma OCD, permitindo que a tropa cumpra a missão por meio de uma opção humanizada, 

uma vez que tem o objetivo de minimizar mortes e incapacidades permanentes nos seres vivos 

e possíveis danos à propriedade, ao meio ambiente e aos materiais. Outro fator relevante é a 

progressividade do uso da força, buscando a preservação da integridade física das pessoas 

envolvidas em um distúrbio. A desvantagem dessa tecnologia provêm do efeito que sua 

utilização inadequada pode ocasionar. O mal adestramento de uma tropa empregada no controle 

de distúrbios pode ser fatal, pois um procedimento mal executado por um agente de segurança 

pode não apenas trazer risco para a legalidade das ações da tropa, manchando a imagem da 

Instituição perante a sociedade, como também coloca em risco a vida de todos aqueles que 

estiverem envolvidos na agitação pública. 
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 Por este motivo, torna-se essencial que as tropas empregadas em OCD estejam 

prontamente treinadas a enfrentarem qualquer tipo de situação, por meio da exigência de um 

austero treinamento da tropa, com a finalidade expandir a capacidade teórica, prática e técnicas 

dos militares, com a finalidade de reduzir a possibilidade de erros e estabelecer a sistematização 

de procedimentos durante as operações. A tropa bem adestrada representa um fator fundamental 

para a garantia do sucesso das missões, além de reproduzir papel importante da preservação da 

vida. 

 Diante dos resultados obtidos durante a monografia, podemos constatar que não é 

somente a posse de uma boa tecnologia menos letal que irá garantir o sucesso nas missões OCD. 

Conforme apresentado anteriormente, o adestramento da tropa também constitui papel 

indispensável para a garantia de um bom resultado nas operações. Por conseguinte, constata-se 

que o sucesso das operações não depende única e exclusivamente de apenas um fator, mas sim 

da concentração de diversos fatores que irão garantir o bom desempenho da tropa nessas 

operações. 

 Concluímos então que os armamentos, granadas e munições desenvolvidos pela 

tecnologia menos letal, atualmente, são amplamente utilizadas pela Força Terrestre nas 

Operações de Controle de Distúrbios, inseridas no contexto das Operações de Garantia da Lei 

e da Ordem. Ressaltamos ainda que essa tecnologia tem contribuído de maneira eficaz para que 

as tropas empregadas em OCD garantam o bom resultado em suas missões; no entanto, somente 

a posse dessa tecnologia não garantirá o sucesso das operações, mas sim um conjunto de 

variantes que irão determinar o desempenho da tropa nessas operações. 
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