
  

 

                                                                                                                                       

 

 

 

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2019. 

Carta 517/19 

 

 

 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

 

 

 

Aos Clientes 

 

Assunto: Uso de Tecnologias Não Letais em Aeronaves 

Referência: MEMORIAL PARA ANÁLISE 

Interessado: 1º BAvOp / CPAER / PMDF e demais Grupamentos Aéreos das 

Polícias Militares, Civis, Federal e Rodoviária Federal 

Data: Agosto de 2019 
 

Fundamento: 

 

          Há algum tempo, notadamente nos últimos dois anos, vêm se intensificando 

questionamentos de diversos grupamentos aéreos policiais, sobre a possibilidade de 

emprego de tecnologias não letais (instrumentos de menor potencial ofensivo- IMPO) a 

partir de helicópteros. 

 

Reafirmando nossa preocupação em atender as demandas e diferentes desafios na 

segurança pública e, considerando toda a  documentação técnica produzida (1e2), além 

dos diversos ensaios em voos realizados, inclusive com demonstração prática para 

representantes da CONDOR TECNOLOGIAS NÃI LETAIS, no dia 16 de julho de 2019, 

em Brasília-DF, pelo 1º BAvOp –PMDF, cumpre-nos informar: 

 

Com base nos testes realizados antes relatados e realizados em conjunto com nossa 

equipe multidisciplinar, pode-se constatar a boa funcionalidade das tecnologias não letais 

testadas, quais sejam: 

 

- Granadas explosivas (GL 307, foi a testada com resultados extensíveis a GL 304 

e GL 305); 

- Granadas de emissão (GL 309, foi a testada), e  

- Cartuchos de emissão lacrimogênea (GL 203L foi o testado com resultados 

extensíveis a GL 203T), na altura de condições preconizadas (150 a 250 ft), em vôos 

pairados e em velocidades até 40 kt. 

                                                           

1 COSTA, Renato de Castro. Uso de instrumentos de menor potencial ofensivo a partir de plataformas policiais 

helitransportadas. 2013 

2 Procedimento Operacional Padrão: Emprego de IMPO a partir dos helicópteros da corporação. 3ª Ed. 2019. 

PMDF 

 



  

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Considerações: 

 

Apesar de não terem sido concebidas para utilização em plataformas aéreas, 

independente da altura e do cenário operacional apresentado, é inegável a necessidade e 

tendência de emprego das tecnologias não letais por helicópteros e até imperativo em 

algumas ocasiões em face da facilidade de envergadura e engajamento tático deste recurso 

no cenário operacional. 

 

Outrossim, o RBAC 90 (Requisitos de Operações Especiais de Aviação Pública) 

publicado em 12 de abril de 2019, regulamenta e ampara o transporte e emprego de TNL 

(IMPO) a partir de plataformas aéreas, abrindo um leque de oportunidades anteriormente 

não previstas. 

 

Como fomentadora do conceito não letal, a Condor nunca desencoraja seus clientes 

e possíveis clientes quanto a novas formas de utilização desta tecnologia, desde que seja 

levado sempre em consideração o caráter de uso proporcional da força com o 

objetivo de evitar mortes e danos irreparáveis.  
 

Desta forma, entendemos que o usuário terá liberdade de enquadrar seus cenários 

operacionais às boas práticas de utilização de cada um dos itens de nosso portfólio, 

respeitando o conceito não letal, além dos necessários programas operacionais padrão 

(POP), doutrina e treinamento adequado. Neste quadro, deve ser estudada a ampliação do 

uso de tecnologias não letais para além da incapacitação temporária. Outros efeitos 

desejados para a utilização a partir de helicópteros deve prever as cinco letras “d” no 

inglês detain, disperse, deterring, deny, delay (deter, dispersar, dissuadir, negar acesso, 

atrasar). 

  

A Condor instituiu, em 2019, uma comissão mista interna para propor, 

futuramente, às organizações que pretendem intensificar o estudo e emprego das 

tecnologias não letais a partir de helicópteros, testes mais complexos para definirmos 

quais materiais e tecnologias precisarão de alterações e/ou ajustes nas características 

funcionais para atender plena e seguramente às missões helitransportadas, mas NÃO faz 

restrição ao uso das três tecnologias testadas nas formas e condições previstas pelo 

BAvOp PMDF. 

 

Há estudos no sentido das munições não letais serem disparadas ou lançadas 

remotamente a partir dos helicópteros. Nos colocamos a disposição para em conjunto 

aprofundarmos estudos para o desenvolvimento de um dispositivo de acionamento 

remoto para emprego de tecnologias não letais, de maneira a prevenir acidentes e mitigar 

suas consequências.  

 



  

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Para o momento a CONDOR recomenda que haja previsão de procedimentos a 

serem tomados no caso de acidentes no interior da aeronave e treinamento exaustivo no 

campo do uso tático e operacional, assim como de mitigação de acidentes, enquanto tais 

dispositivos para acoplamento no helicóptero não estão disponíveis. 

 

Reforçando o compromisso com a disseminação do conceito não letal e 

reconhecendo que as forças de segurança são órgãos especializados, que possuem um 

grande conhecimento táctico e podem identificar o emprego de produtos não letais em 

novos cenários, a CONDOR entende que a decisão de estender o emprego à outras 

tecnologias, cabe exclusivamente à Instituição, levando em conta os necessários 

protocolos de testes, treinamento e operacionais, pesando sempre os riscos e benefícios 

para ser definida, mas sempre respeitando o conceito não letal. 

 

Colocamo-nos sempre à disposição para esclarecimentos e debates que contribuam 

com novas aplicações de tecnologias não letais 
 

 

Atenciosamente, 

 

 
Luiz Cristiano Vallim Monteiro 

Diretor de Relações Institucionais 
 


