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Resumo

O uso da força por agentes públicos é assunto recorrente desde a criação do Estado,
que tem nas instituições policiais as responsáveis pela preservação da ordem e pelo
controle da criminalidade. O ordenamento jurídico brasileiro exige que o Estado
garanta o direito fundamental e inviolável à vida e que suas organizações, por
intermédio dos seus servidores constituídos, façam o uso da força em ocasiões
extremas. Com o decorrer dos anos, a evolução tecnológica permitiu o incremento de
novas técnicas e táticas que passaram a ser utilizadas na atividade policial. Dentre os
novos equipamentos está uma das maravilhas do mundo moderno: o helicóptero.
Tornou-se frequente a presença de policiais embarcados em aeronaves de asas
rotativas, não somente provendo suporte aéreo ao efetivo em solo, mas também
atuando efetivamente para o êxito da missão. Os instrumentos de menor potencial
ofensivo são uma opção para o uso diferenciado da força, com a finalidade de
assegurar o direito fundamental à vida mesmo diante de fatos em que a decisão letal
esteja amparada. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo é o responsável por
todas as missões em que seja necessário o emprego de uma aeronave para
atendimento da população capixaba ou das instituições públicas, como a Polícia Militar
do Espírito Santo. Buscou-se analisar a viabilidade da utilização de instrumentos de
menor potencial ofensivo a bordo das aeronaves, respeitando o direito fundamental à
vida e a doutrina de uso diferenciado da força. A legislação que rege os órgãos de
Aviação de Segurança Pública permite o transporte, disparos e lançamentos desses
instrumentos em aeronaves, desde que respeitados alguns requisitos. Como não
existem artefatos desenvolvidos exclusivamente para operações aéreas, foram
realizados testes com os equipamentos para o uso terrestre a fim de verificar a
possibilidade de utilização em aeronaves e propor adequações importantes para a
produção de instrumentos específicos.

Palavras-chave: Direito à vida. Uso diferenciado da força. Instrumentos de menor
potencial ofensivo. Helicóptero. Operações aéreas policiais. Núcleo de Operações e
Transporte Aéreo.



Abstract

The use of force is inserted since the creation of the state, which has the police
institutions as those responsible for preserving order and controlling crime. The Brazilian
legal system requires the state to guarantee the fundamental and inviolable right to life
and that its institutions, through their constituted agents, make use of force in extreme
occasions. Over the years, technological evolution has allowed the development of
new techniques and tactics that are now used in police activity, among them one of
the wonders of the modern world: the helicopter. Police on board rotary-wing aircraft
became frequent, not only providing air support to the ground crew, but also actively
acting for the success of the mission. The non-lethal wepons are an option for the
progressive use of force, in order to ensure the fundamental right to life even in the
face of facts in which the lethal decision is supported. The Transport and Air Operations
Department is responsible for all missions where it is necessary to use an aircraft to
serve the population of Espírito Santo or public institutions, such as the Military Police of
Espírito Santo. This paper analyzes the feasibility of using non-lethal weapons aboard
aircraft, respecting the fundamental right to life and the doctrine of differentiated use
of force. Legislation of Public Safety Aviation bodies allows the transport, shooting
and launching of non-lethal weapons on board aircraft, provided certain requirements
are met. As there aren’t non-lethal weapons available for Military Police developed
exclusively for air operations, tests were performed with the ground use equipment
to verify the possibility of use in aircraft and to propose important adjustments for the
production of specific equipment.

Keywords: right to life, progressive use of force, non-lethal weapons, helicopter, police
air operations, Transport and Air Operations Department.
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1 INTRODUÇÃO

A vida é a garantia suprema que deve ser assegurada pelo Estado. Vários
ordenamentos jurídicos internacionais em que o Brasil é signatário e as legislações
pátrias buscam salvaguardar o direito universal à vida. A partir da sua proteção,
surgem outros tantos direitos fundamentais, como a liberdade e a dignidade da pessoa
humana.

O mesmo Estado, responsável por garantir os direitos fundamentais, detém o monopólio
do uso da força legítimo por intermédio das suas organizações policiais, o que pode
parecer um paradoxo numa análise superficial, mas não é.

O uso da força por parte do Estado está intimamente ligado desde a sua própria
concepção, construída por meio do contrato social, cuja função primordial é garantir a
propriedade, a paz e a segurança. Na realidade, a força letal deverá ser empregada
somente como último recurso e em situações excepcionalíssimas, quando não houver
outra alternativa.

Inserido nesse contexto está o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo
(IMPO), que se tornou bastante comum no hodierno cenário policial. Alicerçado na
doutrina internacional de Direitos Humanos, o conceito não letal passou a ter bastante
notoriedade, chegando às vezes a ser confundido com o uso moderado da força. A
utilização desses instrumentos, entretanto, ainda é exordial nas operações aéreas
policiais.

O surgimento da aviação remonta às primeiras décadas do Século XX e se desenvolveu
sobremaneira durante a 2ª Guerra Mundial e nos anos subsequentes. Nesse período,
a aviação ficava restrita ao meio militar e ao transporte de passageiros em escala
comercial. Conforme registros históricos datados de 1923 da Força Pública de São
Paulo, é possível identificar apenas um embrião da Aviação de Segurança Pública no
país.

Esse segmento começou a ser desenvolvido de fato, no Brasil, apenas no final da
década de 1970 e início da década de 1980, com a criação dos primeiros grupamentos
aéreos nas polícias estaduais. Atualmente, existem 57 órgãos que realizam essa
atividade, tanto em nível federal como estadual, com uma frota de cerca de 176
helicópteros e 86 aviões1 e está em plena expansão.

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) concentra todas as missões de
suporte aéreo no Espírito Santo, haja vista que é o único setor dentre todos os órgãos
públicos do Estado que possui aeronaves para servir a população capixaba.
1 Dados do ano de 2016 extraídos da Área Técnica de Aviação na sua última atualização (SENASP /

MJ). Disponível em <https://www.pilotopolicial.com.br/frota/>. Acesso em 13 ago. 2019.
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Dentre as variadas missões que o NOTAER desempenha, está o apoio às unidades da
Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em ocorrências como localização de
suspeitos em áreas de difícil acesso, acompanhamento de veículos em fuga e
radiopatrulhamento aéreo preventivo. Acrescente-se ainda que, em operações policiais
planejadas, como cumprimentos de mandados de busca e apreensão, é recorrente a
presença da aeronave em auxílio às guarnições em solo.

Os variados modelos de uso moderado da força relacionam a ação de um suspeito
com uma resposta policial. Para uma ação de normalidade, haverá apenas a presença
física do policial. Para um suspeito cooperativo, haverá uma verbalização. Com uma
resistência passiva, utilizar-se-á o controle de contato. Se houver uma resistência física,
o policial deverá agir com o controle físico. Caso haja uma agressão não letal, serão
usadas técnicas defensivas menos letais. E como uma última alternativa, se o infrator
optar por uma agressão letal, o policial estará autorizado a fazer o uso da força letal.

Em se tratando de operações aéreas, por peculiaridades evidentes, uma vez que a
tripulação está embarcada no helicóptero e a uma distância razoável do suspeito,
a resposta policial é muito restrita. Se não for considerada a utilização de técnicas
defensivas menos letais, resta apenas a presença policial e o uso da força letal.

A principal fornecedora desses equipamentos para a PMES possui um vultoso catálogo
com vários modelos e tipos de armamentos, granadas ofensivas e munições de impacto
controlado, todavia, não há nenhum desenvolvido para uso exclusivo em aeronaves.

Diante dessa conjuntura, propõe-se a responder o seguinte problema: a utilização
dos instrumentos de menor potencial ofensivo a bordo das aeronaves do NOTAER é
compatível com o direito fundamental à vida?

Com o fito de se buscar uma resposta para esse problema, tem-se como objetivos:
apresentar estudos e conhecimentos referentes ao direito fundamental à vida e à
doutrina sobre o uso diferenciado da força, associados às legislações aeronáuticas que
regulam a Aviação de Segurança Pública.

Outro objetivo foi analisar a viabilidade de utilização desses instrumentos a bordo
das aeronaves do NOTAER, por meio da realização de experimentos práticos com a
finalidade de verificar se os instrumentos desenvolvidos para uso em solo são eficientes
quando lançados da aeronave. Ao final, foram propostas algumas sugestões para
utilização dos IMPO, com base nos resultados e constatações dos testes.

Concatenada com a relevância do tema, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)
organizou o 1º Seminário de Operações Aéreas Policiais, nos dias 05, 06 e 07 de
dezembro de 2018, com o escopo de trocar experiências entre as unidades e de discutir
assuntos voltados exclusivamente para a Aviação de Segurança Pública.
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Na temática sobre o emprego IMPO, foram convidados pilotos e operadores aerotáticos2

das Polícias Militares de Alagoas, do Distrito Federal e do Espírito Santo. O NOTAER e
a PMES foram representados nesse evento com o propósito de compartilhar a expertise
no estudo da legislação sobre o tema, bem como a respeito da utilização do lançador
não letal FN 303.

Como discutido no seminário, percebe-se que é um mote bastante atual e de interesse
dos órgãos de Aviação de Segurança Pública, fato este que corrobora a importância
em produzir conhecimento sobre isso. Cabe enaltecer que a pesquisa trouxe resultados
importantíssimos para o avanço do conhecimento e do serviço prestado pela PMES,
sendo esse pioneirismo fundamental e plenamente justificável.

A metodologia utilizada fundamenta-se numa análise indutiva em relação ao direito
fundamental à vida, do uso diferenciado da força e das legislações aeronáuticas, além
de pesquisas alusivas à Aviação de Segurança Pública e sobre equipamentos não
letais.

Seguindo a classificação sugerida por Gil (2008, p. 12), a pesquisa pode ser
considerada do ponto de vista da sua natureza como aplicada, uma vez que objetiva
gerar conhecimentos para aplicações práticas dirigidas à solução de problemas
específicos. A forma de abordagem é qualitativa e os procedimentos técnicos utilizados
foram as pesquisas bibliográficas, documental e experimental.

O trabalho está dividido em seis capítulos. Além desta introdução, considerada o
primeiro, o segundo busca tratar do direito fundamental à vida, das normas e doutrinas
relacionadas ao uso diferenciado da força, desde os filósofos contratualistas dos séculos
XVII e XVIII, até os dias atuais.

O capítulo 3 versa sobre o NOTAER, como o único setor público que realiza as
atividades de operações aéreas em todo o Espírito Santo, as especificidades do direito
aeronáutico e os regulamentos que disciplinam a Aviação de Segurança Pública.

O quarto capítulo descreve os testes práticos a partir da utilização dos IMPO em
plataforma elevada, inicialmente, para em seguida esmiuçar os testes realizados a
bordo dos helicópteros do NOTAER. O capítulo 5 propõe, por meio dos resultados dos
testes descritos no capítulo anterior, formas de utilização desses instrumentos.

O trabalho se encerra com as considerações finais, ratificando a importância da
proteção do direito fundamental à vida e da necessidade imperiosa de respeitar as
normas do uso da força. Ressalta ainda a permissão legal para utilização de IMPO a
bordo de aeronaves e sugere algumas adaptações dos equipamentos já existentes.

2 Agente público que exerce atividades de segurança e táticas específicas da Unidade Aérea Pública.
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2 RELAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA COM O USO
DIFERENCIADO DA FORÇA

A finalidade preponderante quando se faz o uso de instrumentos de menor potencial
ofensivo é a preservação da vida de cidadãos infratores, por meio da atuação dos
agentes responsáveis pela aplicação da lei. De acordo com Dworkin (2003, p. 50), “a
vida tem um valor intrínseco e sagrado que devemos nos empenhar em não sacrificar”.

O principal documento norteador de toda a doutrina dos direitos humanos desde o pós
Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), no
seu art. 3°, dispõe que “todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal”(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948).

A Declaração Universal não é considerada um tratado. Piovesan (2013, p. 208) a
define como uma resolução e justifica sua tese, sustentando-a numa assertiva feita
por Eleanor Roosevelt, à época presidente da Comissão dos Direitos Humanos das
Nações Unidas, que elaborou e aprovou a DUDH. Já Comparato (2017, p. 226-227)
a classifica tecnicamente como uma recomendação e, por consequência, não possui
status de lei.

Mesmo não sendo um tratado internacional de direitos humanos, os dois autores
compreendem que a DUDH tem caráter jurídico obrigatório e vinculante (pacta sunt
servanda). Por isso, os países signatários têm o compromisso de garantir todo o
conteúdo descrito na Declaração.

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos foi ratificado pelo Brasil em 1992,
por meio do Decreto n° 592. O § 1° do art. 6º estabelece que “o direito à vida é inerente
à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser
arbitrariamente privado de sua vida” (BRASIL, 1992).

Dentro do capítulo dos Direitos Civis e Políticos da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, no §1º do art. 4º, também prevê que “toda pessoa tem o direito de que se
respeite sua vida”(CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, 1969).
O caput do art. 5º da Constituição Federal (CF/88) também garante aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (BRASIL, 1988).

O professor português e jurista Canotilho (2003, p. 493) afirma que

o direito à vida é um direito subjetivo de defesa, pois é indiscutível o direito
de o indivíduo afirmar o direito de viver, com a garantia da “não agressão” ao
direito à vida, implicando também a garantia de uma dimensão protetiva deste
direito à vida.

O doutrinador alemão Alexy (1986, p. 195) leciona que o direito à vida é garantido pelo
Estado, que deve agir sob duas formas: negativamente, de modo a evitar sobretudo
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o homicídio estatalmente organizado, e positivamente, quando o Estado deve intervir
visando à proteção da vida, protegendo as pessoas contra intervenções ilegais de
terceiros.

Pela classificação preconizada por Bonavides (2008, p. 563) e por Pedra (2018, p.
178), a vida é um direito fundamental de primeira geração, inserida como um dos
direitos à liberdade, que tem por titular o indivíduo. Os direitos de primeira geração
também possuem como características serem oponíveis ao Estado e se traduzem
como atributos da pessoa que ostentam uma subjetividade.

Apenas como uma diferença terminológica, outros autores como Sarlet (2003, p. 55),
utilizam o termo dimensão, porque esta fornece uma interpretação de caráter cumulativo
do processo evolutivo e aquela expressa uma ideia de exclusão de direitos após a
origem de uma nova geração. Todos os autores, no entanto, coadunam com a mesma
classificação que a vida é um direito fundamental de primeira geração/dimensão.

2.1 USO DA FORÇA SOB A ÉGIDE DOS FILÓSOFOS CONTRATUALISTAS

A origem das polícias como instituições responsáveis pela manutenção da ordem e
de controle ocorreu pela necessidade de uma convivência pacífica entre os homens,
dentro de limites previamente estabelecidos em uma determinada sociedade. Ainda
hoje, todavia, são corriqueiros os questionamentos quanto à legitimidade da existência
dessas corporações e a prerrogativa do uso da força para a manutenção da ordem
pública.

O homem, anteriormente à constituição de uma sociedade civil, vivia sob o estado de
natureza, sem relações verticais de poder e sem organização. A criação do Estado,
segundo os pensadores contratualistas, adveio por meio de um contrato, em que é
abandonado o antigo estado de natureza para viver sob regras de convívio social e de
subordinação política, já que o homem é um ser gregário por essência.

Nesse contexto, alguns filósofos dos séculos XVII e XVIII, como Thomas Hobbes, John
Locke e Jean-Jacques Rousseau desenvolveram teorias para explicar que a formação
do Estado se deu a partir de um contrato firmado pelo consenso dos indivíduos.

Todos os três autores são considerados contratualistas, conforme Ribeiro (2011, p. 44):

filósofos que, entre o século XVI e o XVIII (basicamente), afirmaram que a
origem do Estado e/ou da sociedade está num contrato: os homens viveriam,
naturalmente, sem poder e sem organização — que somente surgiriam depois
de um pacto firmado por eles, estabelecendo as regras de convívio social e
de subordinação política.

Thomas Hobbes escreveu grande parte da sua obra mais famosa, O Leviatã, por volta
de 1650. John Locke é considerado o pai do liberalismo e publicou suas principais
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obras: Cartas sobre a tolerância e os Dois tratados sobre o governo civil, nos meados
de 1690. O Contrato social de Rousseau foi publicado em 1762.

O estudo das teorias desses três contratualistas ainda se demonstra bastante
admissível e de extrema importância, visto que corrobora para o entendimento da
atuação das instituições policiais no cenário atual.

2.1.1 Thomas Hobbes

Como um dos teóricos que defendia o absolutismo, Hobbes acreditava que o homem
é mal e egoísta por natureza. Os três principais fatores que geram discórdia entre
os homens são: a competição, pois visa o lucro; a desconfiança, que ocasiona uma
ameaça à segurança; e a glória, que enxovalha a reputação. Para ele, a vida é o bem
maior a ser preservado.

Os homens viveriam numa constante e interminável guerra de todos contra todos,
porque as leis da natureza seriam respeitadas apenas quando os homens tivessem
vontade e houvesse segurança para fazer. Para solucionar tal imbróglio, os indivíduos
formaram uma multidão unida chamada “República” e firmaram um pacto recíproco,
necessário para garantir a vida e prover a segurança para a sociedade.

A sociedade, segundo Hobbes, nasce a partir da existência do Estado, “dotado da
espada, armado, para forçar os homens ao respeito. Desta maneira, aliás, a
imaginação será regulada melhor, porque cada um receberá o que o soberano
determinar” (RIBEIRO, 2011, p. 50).

Nesse contexto é que está inserido o uso da força, uma vez que ratifica o poder ilimitado
do monarca, assegurando a paz aos cidadãos e “os pactos sem a espada não passam
de palavras, sem força para dar segurança a ninguém” (HOBBES, 2003, p. 143).

2.1.2 John Locke

Assim como Hobbes, John Locke também é um dos representantes do jusnaturalismo.
Só que para Locke, o homem no estado de natureza vivia numa relativa paz, usufruindo
de sua liberdade, além de ser proprietário de sua pessoa e de seu trabalho.

Essa relativa paz não eximia os homens de certos infortúnios, como a violação da
propriedade, que engloba a vida, a liberdade e os bens. Como o desígnio primordial é
a preservação da propriedade, os homens deixaram o estado de natureza, por meio de
um contrato, para viver sob a égide de uma sociedade civil, com o objetivo de proteger
a comunidade, tanto dos perigos internos quanto das invasões de povos estrangeiros.

Locke compreendeu que a soberania é do povo e não do governante. Os conflitos entre
os homens se intensificaram a partir da criação da moeda, o que permitiu o acúmulo
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da riqueza além da capacidade laboral de cada homem.

A propriedade passou a ser ilimitada e alguns conseguiram auferir lucros e concentrar
fortunas muito mais do que outros, gerando desigualdades e tensões sociais. Mas
o Estado, para Locke, teria a função de preservar propriedade e não de resolver os
conflitos, somente mitigá-los.

A segurança é um direito natural inalienável, imprescritível e reconhecido desde a
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, escrita durante a primeira fase da
Revolução Francesa de 1789. Nesse mesmo histórico documento, influenciado pelas
ideias de Locke, também já preconizava a existência de um aparato de força estatal
para assegurar os direitos: “a garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita
de uma força pública. Esta força é, pois, instituída para fruição por todos, e não para
utilidade particular daqueles a quem é confiada” (FRANÇA, 1789, art. 12).

2.1.3 Jean-Jaques Rousseau

Outro contratualista que propôs o exercício da soberania pelo povo, considerado
o patrono da Revolução Francesa, foi Rousseau. Para esse filósofo iluminista, os
funcionários do Estado seriam empregados do povo e as leis também viriam deste. A
soberania deveria ser do povo e sua vontade é que deveria ser respeitada.

Por intermédio da educação, que seria o pilar da república, obter-se-ia a vontade geral
e seriam desenvolvidas virtudes cívicas, um compromisso com as demandas coletivas
e uma preocupação com o bem comum. Como nas ideias propostas por Rousseau os
próprios cidadãos elaborariam as leis, obedecê-las seria um ato de liberdade.

Numa clara crítica ao estado de natureza de Hobbes, Rousseau acreditava que o
homem não é naturalmente cruel e que não necessita de polícia para amansá-lo. No
estado de natureza de Rousseau, o homem é livre, feliz, dócil e bom. Ele é impedido
pela piedade natural de fazer mal a alguém, mesmo depois de atingido por algum
mal. Rousseau, no entanto, ratifica a ideia de Locke que não haveria conflito onde não
existisse propriedade.

Quando os homens perceberam a inevitável necessidade do trabalho coletivo, surgiu a
propriedade. A igualdade desapareceu, no entanto, a escravidão e a miséria
germinaram e cresceram. O homem deve obedecer exclusivamente ao poder legítimo
e a força não produz o direito. A solução para esse conflito viria a partir do contrato
social, para proteger as pessoas e defender os bens de cada associado (ROUSSEAU,
1999, p. 20).
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2.1.4 O Uso da Força e seus Limites nos Dias Atuais

O direito à vida está intimamente relacionado com a atuação do Estado e o uso da
força por parte dos seus representantes legais. Na era dos direitos em que se vive
nos dias atuais, Bobbio (1992, p. 176) esclarece que o Estado age de modo mediato,
reflexivo e racional, além de possuir o privilégio e o benefício do monopólio da força
legítima.

O conceito de força é extraído da Portaria Interministerial n° 4.226, que é a “intervenção
coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de segurança
pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei” (BRASIL, 2010b).

O uso da força, porém, é limitado a ocasiões que sejam estritamente necessárias
e na medida exigida para o cumprimento do seu dever, conforme estabelece o art.
3° do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei
(ROVER; BIENERT, 2017, p. 36). Quando for necessário o uso da força, os princípios de
legalidade, necessidade, proporcionalidade e responsabilização devem ser respeitados
em sua plenitude.

No ordenamento jurídico brasileiro, o emprego da força também é bastante restritivo,
salvo em situações indispensáveis de resistência ou de tentativa de fuga do preso, de
acordo com o art. 284 do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941). O Código de
Processo Penal Militar, no seu art. 234, acrescenta-o também nos casos de
desobediência (BRASIL, 1969).

Durante uma ação policial com o intento de garantir o direito à vida de alguém ou dos
próprios agentes aplicadores da lei, poderá haver o uso da força, por meio de armas
de fogo ou por instrumentos de menor potencial ofensivo. Caso seja necessário, Greco
(2010, p. 122-123) preceitua que a conduta do policial estará amparada pela excludente
de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 23, III, do Código Penal) ou
pelo instituto da legítima defesa (art. 25 do Código Penal), quando houver uma injusta
agressão atual ou iminente contra o próprio policial, ou mesmo contra terceiros.

Os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo Pelos Funcionários
Responsáveis pela Aplicação da Lei, no art. 2º, orientam,

os Governos e os organismos de aplicação da lei devem desenvolver um
leque de meios tão amplo quanto possível e habilitar os funcionários
responsáveis pela aplicação da lei com diversos tipos de armas e de
munições, que permitam uma utilização diferenciada da força e das armas de
fogo. Para o efeito, deveriam ser desenvolvidas armas neutralizadoras não
letais, para uso nas situações apropriadas, tendo em vista limitar de modo
crescente o recurso a meios que possam causar a morte ou lesões corporais
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1990).

O emprego de tecnologias não letais deve ser incentivada pelos órgãos que compõem
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o aparato de segurança pública. Tanto que a Lei Federal nº 13.060, no art. 2°, dispõe
que deverá ser priorizada a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo,
desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais,
obedecendo aos princípios da legalidade, da necessidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade (BRASIL, 2014).

O art. 5° do mesmo diploma legal estabelece que o poder público tem o dever de
fornecer a todo agente de segurança pública, instrumentos de menor potencial ofensivo
para o uso racional da força.

A utilização dos IMPO é justamente para preservar a vida, pois ainda que haja uma
injusta agressão atual e iminente, o policial deverá fazer o uso da força por meio de
equipamentos menos letais, capazes de cessar a ação de um agressor, sem produzir o
resultado morte.

A jurisprudência também pacifica a utilização desses instrumentos pelos agentes de
segurança pública. No caso concreto a seguir, policiais militares utilizaram armas não
letais para deter um indivíduo que se recusou a parar num ponto de fiscalização:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL COM ABUSO DE PODER –
RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO DOS APELADOS –
IMPOSSIBILIDADE – POLICIAIS QUE PERSEGUEM EM VIATURA PESSOA
QUE SE NEGOU A PARAR EM FISCALIZAÇÃO POLICIAL – PESSOA QUE
FUGIU EM ALTA VELOCIDADE E COM MANOBRAS PERIGOSAS –
POLICIAIS MILITARES QUE AGIRAM SOB A EXCLUDENTE DO ESTRITO
CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, DISPARANDO ARMA NÃO LETAL
PARA DETER A FUGA – NÃO COMPROVAÇÃO DE AGRESSÕES EM
ABUSO DE PODER – RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em condenação
dos apelantes pelo crime de lesão corporal com abuso de poder se todo
ocorrido se deu sob a égide da excludente do estrito cumprimento do dever
legal. Se a vítima se nega a parar na fiscalização policial e foge em alta
velocidade e manobras perigosas, e os policiais perseguem até conseguirem
deter a fuga, com disparo de arma não letal, não se considera que ocorreu
abuso de poder na ação policial. Recurso improvido, contra o parecer. (TJ-MS
- APL: 00324641620138120001 MS 0032464-16.2013.8.12.0001, Relator:
Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1ª
Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/06/2016) (MATO GROSSO DO SUL,
2016).

Na mesma linha de raciocínio, o Acórdão do Agravo Regimental do processo n°
2226136-60.2016.8.26.0000/50000, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, negou provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública, que tinha a
intenção de retirar o efeito suspensivo da apelação contra a sentença de primeira
instância, que determinava:

[. . . ] a apresentação, no prazo de 30 dias, de projeto definindo parâmetros de
atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo em policiamento de
manifestações públicas; b) abstenção de impor condições ou limites de tempo
e lugar às reuniões e manifestações públicas; c) abstenção de portar arma
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de fogo, inclusive com munição de elastômero, por policiais
acompanhando e fiscalizando as manifestações, salvo na exclusiva
hipótese de legítima defesa própria ou de terceiro para afastar grave
risco de morte; d) identificação de todos os policiais atuando em
acompanhamento de manifestações públicas; dentre outras determinações,
tudo sob pena de multa (grifo nosso) (SÃO PAULO, 2017).

O Desembargador Paulo Dimas Mascaretti justificou assim o não provimento do recurso:

Conforme ponderado na decisão hostilizada, a despeito dos fundamentos
trazidos na decisão combatida, a prevalência da decisão de primeira instância
acarretaria dano maior à ordem e segurança públicas, pois cria embaraços à
regular atividade policial no desempenho de sua missão institucional.
Ainda que a decisão questionada preveja a possibilidade de utilização
de balas de borracha, gás lacrimogênio e outros meios mais vigorosos
“em situação excepcionalíssima, quando o protesto perca, no seu todo,
seu caráter pacífico”, é certo que tal situação pode gerar dúvida na atuação
da polícia militar, que deve ter condições plenas para acompanhar
manifestações e intervir imediatamente na hipótese de quebra da ordem.
(grifo nosso) (SÃO PAULO, 2017).

A força deve ser empregada apenas em situações excepcionais e de forma proporcional.
Se houver excesso ou alguma ilegalidade, o Estado e seus agentes públicos podem
ser responsabilizados. Exemplo disso foi a condenação do Estado de Santa Catarina a
indenizar em R$ 20.000, 00 (vinte mil reais) por danos morais e R$ 545,00 (quinhentos
e quarenta e cinco reais) por danos materiais, um indivíduo, portador de esquizofrenia,
que resistiu a uma ação policial.

O fato ocorreu em 24 de fevereiro de 2012, quando a família do senhor Joacir João
Pereira decidiu interná-lo numa clínica. Para conduzi-lo, foi requisitada uma equipe
de enfermeiros, que solicitou a ajuda da polícia militar. Diante do estado emocional
bastante agressivo do senhor Joacir, foi necessário o apoio de aproximadamente vinte
policiais. Cerca de seis horas depois, o indivíduo foi imobilizado após os militares
utilizarem armas não letais.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PORTADOR DE
NECESSIDADES ESPECIAIS (DEFICIÊNCIA MENTAL). NECESSIDADE DE
INTERNAÇÃO. AUXÍLIO POLICIAL REQUERIDO PELA CURADORA (IRMÃ
DO AUTOR). USO EXCESSIVO DOS MEIOS (BALA DE BORRACHA,
TASER, SPRAY DE PIMENTA E BOMBAS DE EFEITO MORAL). AUTOR
QUE SE ENCONTRAVA EM SURTO E PORTAVA UMA FACA.
DESLOCAMENTO DE, APROXIMADAMENTE, 20 POLICIAIS, POR 6
HORAS. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS. ATUAÇÃO QUE
CULMINOU EM DIVERSOS FERIMENTOS NO INCAPAZ. DANO E NEXO
CAUSAL COMPROVADOS. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$
20.000,00. DANO MATERIAL DE R$ 545,00 (DESPESA COMPROVADA).
RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
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RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - AC: 00018283120128240078 Urussanga
0001828-31.2012.8.24.0078, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento:
28/06/2018, Quinta Câmara de Direito Público) (SANTA CATARINA, 2018).

Com o intuito de proteger direitos fundamentais como a vida, verifica-se que o uso de
IMPO é previsto e até priorizado pelas normas que regem o direito, ratificado também
pelos precedentes dos tribunais pátrios. Mas havendo excesso, doloso ou culposo,
na utilização desses equipamentos (art. 23, parágrafo único, do Código Penal), os
encarregados responsáveis pela aplicação da lei poderão ser responsabilizados.

2.2 MODELOS DE USO DA FORÇA

Quando se trata dos modelos gráficos acerca do uso da força, é imperioso realizar uma
breve contextualização sobre alguns termos relacionados. Anteriormente, a expressão
uso progressivo da força era empregada quase de forma unânime pelas instituições
policiais e, até hoje, percebe-se que ainda é disposta incorretamente.

O equívoco está na escolha da palavra “progressão”, porque remete a uma sequência
escalonada e que não retroage, ou seja, a ação de um indivíduo resultará numa resposta
policial correspondente, iniciando da reação mais branda, seguindo necessariamente
por todas as possibilidades até a última alternativa, que é a força letal.

Com o avanço dos estudos relativos ao tema e a partir da edição da Portaria
Interministerial nº 4.226/10, foram estabelecidas diretrizes sobre o uso da força pelos
agentes de segurança pública no Brasil e trouxe alguns conceitos importantes.

Dentre eles, está o uso diferenciado da força, que é “a seleção apropriada do nível de
uso da força em resposta a uma ameaça real ou potencial visando a limitar o recurso a
meios que possam causar ferimentos ou mortes”(BRASIL, 2010b).

Para outros autores, como Cunha e Cassimiro (2011, p. 32), o melhor termo seria o
uso seletivo da força, que é “a seleção adequada de opções de força pelo policial em
resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado”.

Betini e Duarte (2013, p. 23), em contrapartida, adotam a terminologia uso diferenciado
da força:

Entre o agente da lei e a situação que exige sua atuação existe uma ferramenta
que determinará as técnicas ou níveis de força a serem empregados para
solucionar, da melhor maneira possível e dentro dos princípios da Necessidade,
Proporcionalidade, Moderação e Ética, o conflito entre de um lado o elemento
volitivo individual, e, de outro, a “vontade” do Estado. A este “ferramental”, a
este conjunto de instrumentos e técnicas, damos o nome de Uso Diferenciado
da Força.

Como nível do uso da força, entende-se que é a “intensidade da força escolhida pelo
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agente de segurança pública em resposta a uma ameaça real ou potencial“ (BRASIL,
2010b).

A citada portaria também referendou alguns princípios previamente estabelecidos
como a legalidade, necessidade, proporcionalidade e trouxe outros dois que foram os
princípios da moderação e da conveniência.

Diante dessa perspectiva, verifica-se que a melhor expressão que se adequa à realidade
policial é o uso diferenciado da força, uma vez que a ação policial deverá ser pautada
de acordo com o grau de ameaça do cidadão infrator e o nível da força pode variar
perante um mesmo fato.

2.2.1 Modelo FLETC

Desenvolvido pelo Centro de Treinamento da Polícia Federal dos Estados Unidos, o
diagrama FLETC indica cinco formas que o policial pode responder a uma pretensa
atitude do agressor. O formato em escada, combinado com as cores, retrata uma
progressão gradual do nível da força. De acordo com Blanco (2008), o modelo “implica
a seleção adequada de opções de força em resposta ao nível de submissão do indivíduo
a ser controlado”.

Figura 1 – Modelo FLETC

Fonte: Blanco, 2008.

2.2.2 Modelo Gillespie

Esse modelo foi proposto por Gillespie, Hart e Boren (1998) e relaciona uma resposta
adequada da polícia frente ao comportamento específico de um determinado infrator.
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Baseia-se num controle reativo, em que os policiais podem fazer uma avaliação
instantânea do comportamento de um sujeito e formular um nível apropriado de
resposta da força, conforme definido no precedente legal.

O modelo Gillespie busca abranger todas as formas possíveis que um suspeito pode
se comportar frente a uma ação policial, desde a cooperação até a ameaça mortal,
mas é simples o suficiente para ser usado em incidentes complexos, em que as ações
acontecem rapidamente e podem evoluir para situações que sejam necessárias o uso
da força letal.

Figura 2 – Modelo Gillespie

Fonte: Gillespie, Hart e Boren, 1998.

2.2.3 Modelo Canadense

A análise do modelo canadense deve ser feita a partir dos círculos menores, do interior
para o exterior. Diante de uma determinada situação, as forças policiais devem avaliar
(assess), planejar (plan) e agir (act).
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As formas de ação do suspeito estão em seguida, divididas em cinco níveis, iniciando
pela cor branca até a cor preta, aumentando a tonalidade do preenchimento na medida
que agrava a ameaça. Os suspeitos podem se comportar de forma cooperativa
(cooperative), com resistência passiva (passive resistant), com resistência ativa (active
resistant), com agressividade (assaultive), e que podem gerar sérios danos à
integridade física ou a morte (serious bodily harms or death).

Os círculos coloridos e mais externos correspondem à reação policial. Observa-se
que o policial pode atuar sob diferentes formas perante um mesmo comportamento do
suspeito, permitindo constatar que onde termina um nível de força, outras alternativas
ainda estão presentes.

A reação perpassa pela presença policial (officer presence), verbalização
(comunication), controle físico (physical control), armas intermediárias (intermediate
weapons), que seriam os instrumentos de menor potencial ofensivo, e o uso da força
letal (lethal force).

Figura 3 – Modelo Canadense

Fonte: <http://agendadacidadania.blogspot.com>. Acesso em 04 set. 19

2.2.4 Modelo da Polícia de Charlotte

O Departamento de Polícia da cidade de Charlotte, localizada no condado de
Mecklenburg, Estados Unidos, distribui as maneiras de como o suspeito pode se
comportar em cooperativo (cooperative), sem verbalização e com uma comunicação
inadequada (non-verbal and verbal non-compliance), resistência passiva (passive
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resistance), resistência defensiva (defensive resistance), agressão ativa (active
aggression) e agressão qualificada ativa (aggravated active aggression).

Diferente do canadense, o modelo da polícia de Charlotte estratifica as formas de
atuação da polícia em níveis de controle, em que são exemplificados algumas técnicas
e instrumentos que o policial deve utilizar para reagir a uma suposta ação do suspeito.

Na medida em que a ação do suspeito se agrava, aumenta o número de possibilidades
que o policial pode reagir. Dessa forma, perante uma agressão qualificada ativa, as
forças policiais podem utilizar uma ou a conjugação de várias alternativas.

Por exemplo, apenas com a presença policial (professional presence), por comandos
verbais e diálogos (verbal dialogue and commands), por meio do controle suave,
utilizando as mãos vazias (soft empty hand control), usando o espargidor de agente
lacrimogêneo (oleoresin capsicum spray), ou pelo controle forte, utilizando as mãos
vazias (hardy empty hand control), armas de eletrochoque (conducted energy weapon),
armas que disparam munições de impacto controlado (impact weapon) e armas letais.

Esse é um modelo de quadro situacional que, segundo Butler (2008, p. 4), “tenta definir
mais claramente como o policial observa determinada situação, considerando todas
as circunstâncias e todo os fatores objetivos e subjetivos, para, então, escolher qual a
resposta apropriada” (tradução nossa).

Figura 4 – Modelo da Polícia de Charlotte

Fonte: Buttler, 2008.

2.2.5 Modelo Básico de Uso Legal da Força

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) apresentou alguns modelos
de uso da força e propôs um modelo básico (XAVIER, 2009, p. 27). Baseou-se no
modelo canadense, mas sua representação gráfica se assemelha ao modelo FLETC,
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apresentando seis possibilidades de ação de um suspeito e, na coluna ao lado, a
respectiva reação policial para cada uma.

Figura 5 – Modelo Proposto pela SENASP

Fonte: SENASP, 2006.

Como a aeronave está sempre a uma determinada distância do suspeito, se não for
considerada a alternativa das técnicas defensivas não letais prevista no modelo da
SENASP, restaria apenas a presença policial e o uso da força letal, já que toda a
tripulação carrega consigo armas de porte e os operadores aerotáticos têm à sua
disposição carabinas calibre 5,56 mm.

Recomenda-se utilizar instrumentos de menor potencial ofensivo nas seguintes
situações, de acordo com o NIJ3 (National Institute of Justice): quando a força letal não
é apropriada; quando a força letal é justificada, mas uma força moderada pode
controlar a situação; ou quando a força letal é justificada, mas seu uso pode gerar
efeitos colaterais (PEREIRA, 2016).

Seguindo essa lógica, algumas missões que o NOTAER realiza em apoio ao efetivo
policial, como ocorrências de distúrbios civis, fuga de presos e localização de suspeitos
em áreas de difícil acesso se enquadram perfeitamente nas situações recomendadas
para o uso desses instrumentos.

3 Agência de Pesquisa, Desenvolvimento e Avaliação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
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3 O NOTAER NO CONTEXTO DA AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

A aviação pública no Espírito Santo teve início em 1986, quando foi adquirido o primeiro
helicóptero para o fim específico de atendimento aos voos governamentais. Em 1990, o
então 1° Ten PM Carlos Eduardo Marques Magnago passou a participar como copiloto
nessas missões4.

Com o objetivo de operacionalizar a aeronave em atividades de preservação da ordem
pública, no ano de 1992, foi criado o Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo
(GRAer), para utilização do helicóptero em ocorrências policiais e nos resgates, já que
o Corpo de Bombeiros ainda era integrado à Polícia Militar.

Após um período conturbado, as operações aéreas policiais foram paralisadas. E no
ano de 2003, foi criado o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, subordinado à
Secretaria da Casa Militar, com as seguintes atribuições:

[. . . ]o planejamento, a coordenação, o controle e a execução das atividades
de operações e transportes aéreos do Governador , seus familiares,
autoridades em visita ou missão no Estado, operações policiais e outras
que exijam o emprego de aeronaves; a coordenação das atividades
referentes à manutenção das aeronaves; e outras missões correlatas
(ESPÍRITO SANTO, 2003).

O NOTAER possui, atualmente, uma frota de cinco aeronaves e o rol de atividades
é muito diversificado. Assim como na época da aquisição da primeira aeronave, são
realizadas missões de transporte de dignitários, como o governador do Estado.

No campo da segurança pública, são desenvolvidas missões de apoio às operações
policiais de cumprimentos de mandados de prisão e de busca e apreensão, localização
de suspeitos e/ou criminosos em áreas de homizio, acompanhamento de veículos em
fuga, suporte aéreo em ocorrências de controle de distúrbios civis e transporte de tropa
especializada para locais de alto risco e de difícil acesso.

Quando se refere a ações de defesa civil e de socorro à população, o NOTAER realiza
missões de avaliação de catástrofes, desastres ou calamidades, remoção de vítimas
isoladas, combate a incêndios, transporte aeromédico, transporte inter-hospitalar de
pacientes, captação de órgãos humanos, resgate de vítimas de afogamento, de
naufrágio ou de pessoas em embarcação à deriva e remoção de cadáveres.

3.1 ESPECIFICIDADES DO DIREITO AERONÁUTICO

A Constituição Federal, no seu art. 22, inciso I, determina que é competência privativa
da União legislar sobre direito aeronáutico, sobre navegação aérea e infraestrutura
4 Nessa época, havia um piloto civil que possuía uma carga comissionada no Governo do Estado e

assumia a função de comandante da aeronave.
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aeroportuária (art. 21, inciso XXII, “c”, da CF/88). Cabe ao Congresso Nacional,
mediante sanção do Presidente da República, dispor sobre os limites do espaço aéreo
brasileiro (art. 48, inciso V da CF/88) e que a lei disporá sobre a ordenação do
transporte aéreo, de acordo com o art. 178 da CF/88 (BRASIL, 1988).

O Brasil, assim como todos os países que são membros da Organização Internacional
da Aviação Civil (ICAO), buscou estruturar suas respectivas normas de direito
aeronáutico conforme os princípios e regras previstas nos tratados, convenções e atos
internacionais. O Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), os decretos e as leis
especiais sobre matéria complementam esse específico ramo do direito.

Sendo uma agência especializada da ONU, a ICAO publica suas normas por meio de
Anexos. A Convenção da Aviação Civil Internacional de 1944, que foi o embrião para
a criação da ICAO, no art. 3º dispõe que as suas regras são aplicadas apenas para
aeronaves civis, não sendo estendida para as aeronaves de propriedade do governo,
que são aquelas usadas para serviços militares, alfandegários ou policiais (BRASIL,
1946).

O aparato normativo brasileiro, entretanto, optou por outro viés. O art. 107 do CBA
adotou a classificação das aeronaves em civis e militares (BRASIL, 1986). Dentre as
aeronaves civis, estas são subdivididas em públicas e privadas. É por intermédio dessa
classificação que se inicia um complexo imbróglio referente à Aviação de Segurança
Pública. O parágrafo 5º do art. 107 prevê que o CBA, salvo disposições em contrário,
não é aplicado às aeronaves militares.

Embora as polícias militares e os corpos de bombeiros sejam forças auxiliares e
reservas do Exército Brasileiro (art. 144, parágrafo 6º da CF/88), as aeronaves que
pertencem a essas instituições são classificadas como civis e públicas, devendo
respeitar as regras do CBA e as normas internas expedidas pela Agência Nacional da
Aviação Civil (ANAC). As aeronaves civis públicas são tratadas pelo mesmo
ordenamento jurídico que regulam a aviação civil e são tripuladas por servidores
militares.

Para agravar ainda mais a situação, no período em que foi sancionado o CBA, a Aviação
de Segurança Pública estava no início do seu desenvolvimento e nenhum dos seus
324 artigos foi escrito com o intuito de atender as especificidades desse segmento, que
se desenvolveu bastante nas últimas três décadas e que não possui equiparação com
a aviação civil.

Honorato (2012, p. 254) destaca que o CBA não estabeleceu nenhuma regra específica
para as aeronaves das forças policiais militares e bombeiros militares e que, diante do
silêncio da norma, surgiram interpretações incompatíveis.

Também inserida nesse cenário, a ANAC possui atribuições de regular e de fiscalizar



31

as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária (BRASIL,
2005). Com a incumbência de cumprir com suas obrigações, a ANAC edita várias
normas como os Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil (RBAC).

Como as aeronaves civis e militares ocupam o mesmo espaço aéreo, existem normas
que devem ser cumpridas e respeitadas por todos os aeronautas. A Força Aérea
Brasileira (FAB), além de ser a instituição militar responsável por defender a soberania
do espaço aéreo nacional, também lhe é atribuída a edição de normas que regulem às
atividades de controle do espaço aéreo.

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) é o órgão da FAB
responsável por planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas com o
controle do espaço aéreo, com a proteção ao voo, com o serviço de busca e
salvamento e com as telecomunicações do Comando da Aeronáutica (BRASIL,
2010a).

Além da regulamentação e do cumprimento de acordos, normas e regras internacionais,
o trabalho do DECEA é “garantir a fluidez, regularidade e segurança da circulação
aérea no país, gerenciando a movimentação de aeronaves, tanto militares quanto civis,
simultaneamente” (COSTA FILHO, 2015, p. 8).

Um dos documentos editados pelo DECEA é a Instrução do Comando da Aeronáutica
(ICA) 100 -12, que ratifica o Anexo 2 da ICAO e versa sobre as regras do ar. Essas
regras são semelhantes para todos os entes signatários da ICAO, uma vez que as
aeronaves são o principal meio de transporte utilizado para se locomover entre os
países. A ICA 100-12 repete o texto previsto no Anexo 2 da ICAO e imputa
responsabilidade ao comandante da aeronave por toda a operação, quer esteja
manobrando os comandos ou não, conforme as regras do ar
(COMANDO DA AERONÁUTICA, 2018).

3.2 REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL 90

O NOTAER está subordinado à Secretaria da Casa Militar e quase a totalidade do seu
efetivo é composto por policiais e bombeiros militares. Mesmo assim, a legislação que
regula as atividades de operações aéreas dos órgãos de segurança pública no país é o
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) número 90. Esse documento passou
a ter validade recentemente, a partir de 11 de julho de 2019.

Quanto ao transporte de artigos perigosos e produtos controlados, que englobam todos
os instrumentos de menor potencial ofensivo, o RBAC 90 traz algumas normatizações
na subparte S. Esses equipamentos podem ser transportados dentro de caixas próprias
contra a ativação acidental, resistentes ao fogo e que contenham as indicações dos
materiais existentes, desde que seja previsto no manual de operações da unidade
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aérea e em procedimento operacional específico.

O RBAC 90, mesmo de forma genérica, permite a utilização de armas e de munições a
bordo de aeronaves, desde que previamente coordenado com o piloto em comando.
Acrescente-se ainda que deve estar em conformidade com procedimentos operacionais
padronizados e a tripulação deve estar devidamente treinada para esta operação.

São listadas algumas armas, como espingardas, carabinas e fuzis. Determinados
artefatos são tratados, genericamente, como munições, por exemplo, cartuchos e
projéteis de armas, bombas de gás que emitem fumaça e de efeito moral e munições
de borracha.

Os IMPO podem ser utilizados manualmente ou o dispositivo de acionamento pode
estar associado a alguma arma listada anteriormente, como as espingardas calibre
12, que são amplamente usadas para o disparo de munições de impacto controlado. A
subparte T trata das condições possíveis de executar o tiro embarcado, como pode-se
observar in verbis:

SUBPARTE T
90.295 Uso de armas e munições embarcadas (tiro embarcado)

(a) Para uso de armas e munições embarcadas (tiro embarcado) o órgão ou
ente público deverá realizar o gerenciamento do risco de tal modo que os
riscos à aeronave, aos tripulantes, às outras pessoas com função a bordo,
aos passageiros, às pessoas e propriedades em solo encontrem-se dentro do
NADSO5, estabelecido na matriz de risco para a segurança operacional.
(b) O uso de armas e munições a bordo de aeronaves civis públicas, incluindo,
mas não se limitando ao tiro embarcado e lançamento de munições
realizados por órgãos e entes públicos, com a devida atribuição legal, deverá
observar os seguintes procedimentos:
(1) a realização de disparos, tais como tiro embarcado ou lançamento de
munição de dentro do helicóptero, só poderá ser efetuada quando:
(i) previamente coordenado com o piloto em comando da aeronave;
(ii) em conformidade com os SOP6 e o MOP7 da UAP8;
(iii) a tripulação e as outras pessoas com função a bordo estiverem
devidamente treinadas para esta operação nos termos delineados pela UAP
(BRASIL, 2019).

A subparte W do RBAC 90 estabelece as condições que são permitidas o lançamento
de objetos durante uma determinada operação policial. Como requisito inicial, é possível
o lançamento de objetos se todo o risco inerente à operação seja controlado, incluindo
a proteção da aeronave e da tripulação.

O lançamento de objetos deve ser, obrigatoriamente, coordenado com o piloto em
comando, previsto no manual de operações da unidade aérea e em procedimento
operacional específico. O terreno onde o objeto será lançado deverá ser analisado,
5 Nível Aceitável de Desempenho da Segurança Operacional. sigla proposta pelo mesmo Regulamento.
6 Procedimento Operacional Padrão.
7 Manual de Operações.
8 Unidade Aérea Pública.



33

bem como a área deve possuir as dimensões adequadas e uma distância segura de
terceiros, visando a mitigar erros.

O risco de impacto do objeto arremessado com alguma parte móvel (rotores principal
e de cauda), além de toda a fuselagem da aeronave, deve ser analisado. O RBAC
90 prevê a opção de acoplar um lastro, caso o objeto tenha um peso exíguo, para
minimizar a possibilidade de colisão. É permitido até realizar o lançamento de pétalas
de flores sobre eventos comemorativos ou cerimônias fúnebres se o controle do risco
for aceitável.

3.3 REALIDADE DO NOTAER

A utilização desses equipamentos é muito incipiente no NOTAER. Até o ano de 2008,
era comum as tripulações de serviço transportarem um bornal com algumas granadas
ofensivas explosivas, que poderiam ser usadas em ocorrências policiais. A referida
prática não possuía nenhum estudo, nem tampouco procedimento que padronizasse a
rotina operacional para essa finalidade.

Quando a frota de aeronaves passou a ter cobertura de seguros, a partir de 2008,
pensava-se que a apólice vedava o transporte e a utilização de explosivos a bordo
das aeronaves. Ou seja, caso acontecesse algum acidente ou incidente aeronáutico,
o seguro não arcaria com os custos do sinistro. Por isso, essa prática deixou de ser
realizada.

Esse entendimento, contudo, estava equivocado. Tanto que após uma análise minuciosa
da apólice e uma consulta à seguradora, esta confirmou que é pago pelo Estado uma
cláusula adicional chamada “cobertura de guerra”, que assegura o recebimento do
prêmio a um eventual sinistro decorrente de utilização ou transporte de explosivos.

Como único setor para onde convergem todas as solicitações da aviação pública de
todo o Estado do Espírito Santo, o NOTAER concentra um amplo quadro de missões.
Para fins de estatística, a Seção de Operações as dividiu em Policial, Administrativo,
Aeromédico, Busca e Salvamento, Defesa Civil, Governamental, Instrução e
Manutenção. O gráfico a seguir mostra a quantidade de horas de voo por missões ao
longo do ano de 2019, até o dia 12 de outubro.
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Gráfico 1 – Horas de Voo por Missão - 2019

Fonte: Seção de Operações do NOTAER

As missões policiais totalizaram 145,1 horas de voo nesse período. As naturezas
dessas missões são subdivididas em radiopatrulhamento aéreo preventivo,
acompanhamento de veículos em fuga, localização de suspeitos e/ou criminosos,
mandado de busca e apreensão, controle de distúrbios civis, saturação de área,
ocorrências em estabelecimentos prisionais, transporte de efetivo, transporte de
equipamentos, fiscalização ambiental e fiscalização de trânsito.

A rotina para atendimento dos voos de natureza policial se inicia com a assunção da
equipe de serviço às 07h00min em todos os dias do ano. A aeronave é submetida a
uma inspeção pré-voo pelo mecânico, enquanto o copiloto entra em contato telefônico
com Centro Integrado de Operações e Defesa Social (CIODES) informando que a
tripulação está pronta e em condições para apoiar alguma ocorrência que surgir da
Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar. Informa-se também à
central de regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), em
caso de necessidade de emprego da aeronave do NOTAER em missões de resgate ou
transporte aeromédico.

A equipe permanece no hangar pronta para algum acionamento até o horário
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estipulado pela tabela do pôr do sol9. No período noturno, os membros da tripulação
permanecem de sobreaviso em suas respectivas residências para um eventual
acionamento inopinado, visto que as possibilidades de apoio da aeronave são bastante
restritas devido à pouca luminosidade e a quantidade de acionamentos das equipes do
NOTAER cai vertiginosamente.

Gráfico 2 – Porcentagem de Horas de Voo por Missão - 2019

Fonte: Seção de Operações do NOTAER

O gráfico acima demonstra que os voos policiais corresponderam a 20,7 % das horas de
voo de todas as missões realizadas pelo NOTAER, ficando apenas com um percentual
abaixo dos voos aeromédicos. Essas missões abrangem o transporte inter-hospitalar
de pacientes, transporte de órgãos humanos e atendimento pré-hospitalar de urgências.
A maioria desses voos são feitos para o interior do Estado, trazendo vítimas para os
hospitais com maior infraestrutura da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Já os voos policiais concentram, em sua maioria, nessa região e são de curta duração.
A análise mais fidedigna passa a ser da quantidade de missões, em que se percebe que
o número dos voos policiais é a principal missão que o NOTAER atendeu no período
analisado, com 172 acionamentos, o que corresponde a 27,7% de todas as missões.

9 As operações aéreas policiais são executadas sob as regras de voo visual. Como no período noturno
as regras são bastante restritivas, segue-se a tabela do pôr do sol para finalizar a disponibilidade da
aeronave para os CIODES, iniciando o período de sobreaviso da tripulação.



36

Gráfico 3 – Acionamentos do NOTAER - 2019

Fonte: Seção de Operações do NOTAER

Algumas instituições policiais já tiveram a necessidade de usar IMPO a bordo de
helicópteros em missões policiais, inclusive aqui no Espírito Santo, quando houve uma
crise no sistema prisional, no ano de 2006. Durante uma rebelião na Penitenciária
Regional de Linhares, foi necessário o desembarque de uma fração de tropa do
Batalhão de Missões Especiais na caixa d’água do presídio, onde foram utilizadas
granadas e disparos de munições de impacto controlado para conter a população
carcerária rebelada.

Mais recentemente, em algumas áreas de alto risco, como o complexo do Bairro da
Penha, em Vitória, cidadãos infratores passaram a arremessar fogos de artifício contra
as aeronaves do NOTAER em operações de suporte aéreo avançado, com o intuito de
impedir o voo à baixa altura para identificar os membros de organizações criminosas.
Nesses casos, é perfeitamente admitida a utilização de IMPO, uma vez que gera uma
alternativa tática diferenciada para a tripulação.

A utilização de tecnologias menos letais no NOTAER restringe-se ao lançador não
letal, calibre.68, FN Herstal 303, previsto em procedimento operacional específico.
Em situações de distúrbios civis, arremessos de objetos e fogos de artifícios contra a
aeronave, que possam gerar risco à tripulação, mas que a utilização do armamento
letal não seja adequada, poderá ser utilizado o FN 303. Esse armamento utiliza ar
comprimido para disparar projéteis que incapacitam o alvo através de traumatismo
contundente, sem causar lesões críticas.
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4 DESCRIÇÃO DOS TESTES REALIZADOS

Antes de descrever como os testes foram planejados e executados, é necessário
realizar um breve introito sobre os tipos de instrumentos de menor potencial ofensivo
disponíveis no mercado e o critério de seleção utilizado na escolha desses instrumentos
para os testes.

4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS IMPO

A nomenclatura que abrange os instrumentos de menor potencial ofensivo veio a
substituir o consagrado conceito de armas não letais. As próprias normas internacionais
de direitos humanos já citadas trazem no seu texto essa expressão. A definição de
armas não letais, proposta por Alexander (2003, p. 19), é a seguinte:

Aquelas especificamente projetadas e empregadas para incapacitar pessoal
ou material, ao mesmo tempo em que minimizam mortes, ferimentos
permanentes no pessoal, danos indesejáveis à propriedade e
comprometimento do meio ambiente.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (USDOD) ainda utiliza a terminologia
non-lethal weapons (armas não letais):

Armas, dispositivos e munições que são projetados e empregados
principalmente para incapacitar pessoas ou materiais imediatamente,
minimizando fatalidades, ferimentos permanentes ao pessoal e danos não
desejados à propriedade ou ao meio ambiente. Seus efeitos tendem a ser
reversíveis tanto em pessoas quanto nos materiais (USDOD, 2015, p. 54)
(tradução nossa).

Outra expressão bastante utilizada, só que pelas polícias norte-americanas e difundida
para todo o mundo, é a de armas menos letais (less-lethal weapons), destinadas a
ter um potencial menos lesivo do que uma arma convencional. Em algumas ocasiões,
quando esses equipamentos são empregados sem cumprir suas normas técnicas,
podem provocar o resultado morte.

No Brasil, para corrigir um erro teorético, porque armas não letais ou menos letais
podem matar, além de abranger equipamentos utilizados contra objetos, utiliza-se o
conceito de instrumento de menor potencial ofensivo: “conjunto de armas, munições e
equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e minimizar danos à
integridade das pessoas” (BRASIL, 2010b).

Uma taxonomia bastante conhecida nesse cenário e apontada por Alexander (2003, p.
315) é separar os instrumentos quanto ao tipo do alvo (antipessoal e antimaterial). Como
antipessoais, existem os instrumentos físicos (munições de impacto controlado, canhão
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d’água), químicos (granadas ofensivas fumígenas e explosivas), de energia dirigida
(granadas de luz e som) e biológicas (ilegais, pois utilizam agentes patogênicos).

Contra alvos materiais, a indústria bélica também fabrica instrumentos físicos (redes
que param veículos e tiras de espetos), químicos (espumas aderentes), de energia
dirigida (laser contra-sensores) e biológicos (agentes degradantes).

Os equipamentos de menor potencial ofensivo disponibilizados para a PMES são
voltados, basicamente, para os alvos antipessoais. Exemplos disso são as munições
de impacto controlado, os variados modelos de granadas ofensivas (explosivas,
fumígenas, e multi-impacto), espargidores de agente lacrimogêneo e dispositivos
elétricos incapacitantes (CONDOR TECNOLOGIAS NÃO-LETAIS, 2018).

O Manual de Operações de Choque da PMES ainda traz outras subdivisões. De
acordo com a tecnologia, podem ser físicas (funciona por meio de impacto cinético,
restrição física ou perfuração), química (opera pela reação química entre o agente e a
pessoa que é o alvo), de energia dirigida (funciona por meio de aplicação de energia
eletromagnética ou acústica sobre o alvo), biológica (opera por meio de uma reação
biológica entre o agente e o material objeto), de guerra de informação (opera baseada
na tecnologia da informação), e de operações psicológicas (opera influenciando o
pensamento e o processo de tomada de decisão do inimigo).

Quanto ao emprego tático, podem ser incapacitantes (atuam diretamente no sistema
nervoso, causando reações involuntárias do organismo, como confusão mental e
desordem muscular), debilitantes (baseiam-se principalmente na dor, no desconforto
ou na inquietação, reduzindo a capacidade combativa e operativa do oponente) e de
proteção (usados para a proteção da vida dos agentes da lei, proporcionando-lhes
maior tranquilidade para usar as técnicas não letais) (FAHNING et al., 2012, p. 142).

4.2 CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DOS IMPO UTILIZADOS NOS TESTES

Para a realização dos testes, os IMPO foram divididos em quatro grupos: as munições
de impacto controlado, as granadas explosivas outdoor, granadas fumígenas e
lacrimogêneas aerossol e os projéteis de emissão lacrimogêneos. A classificação
obedeceu à nomenclatura contida no catálogo de produtos da empresa Condor
Tecnologias Não-Letais, a quem foi solicitado os instrumentos e, prontamente, foram
cedidos.

Cabe ressaltar as razões para o uso dos produtos da Condor. Trata-se, pois, da empresa
mais antiga neste setor, fornecendo produtos para a PMES desde a década de 1990.
Há outras indústrias, principalmente estrangeiras, que também fornecem aos órgãos
de segurança pública e privada de outros estados da federação, mas para o Espirito
Santo não se tem essa diversidade.
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Tabela 1 – Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo doados pela Condor Tecnologias
Não-Letais

Munições de Impacto Controlado

Tipo Quantidade

AM - 403 P 20

AM - 404 20

AM 404 12 E 20

AM 470 20

NT 901 20

Granadas Explosivas Outdoor

GL - 304 05

GL - 305 05

GL - 308 05

GL - 700 15

Granadas Fumígenas e Lacrimogêneas Aerossol

GL - 302 10

GL - 300/TH 20

GL - 310 05

GL - 120/CS 20

GL - 120/OC 20

Projéteis de Emissão Lacrimogênea Calibre 37/40 mm

GL - 202 10

GL - 203/T 10

GL - 203/L 10

TOTAL 235

Fonte: o autor
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Desde 2012 a PMES realiza licitações amplas através de pregões eletrônicos e a
aludida empresa sempre se sagra vencedora dos certames, ofertando um produto de
qualidade e confiável ao uso policial, enquanto as demais fabricantes, tem-se ciência
de alguns acidentes, o que reforça ainda mais a manutenção dos testes restritos à
marca em questão.

A Condor não possuía em seu estoque munições do lançador não letal FN 303, logo,
foi necessário encontrar outra forma para conseguir essas munições. A Companhia
Independente de Missões Especiais (CIMEsp) cedeu 80 munições desse armamento.

Para garantir que os testes seguissem uma mesma regularidade, buscou-se realizá-los
sob as mesmas condições de altura, velocidade do vento e temperatura.

A mensuração da distância do atirador até os alvos foi obtida por meio de um telêmetro
mónoculo marca Leupold, modelo RX-1000i. A altura da aeronave no momento dos
lançamentos das granadas, dos disparos das munições de impacto controlado e dos
projéteis lacrimogêneos foi medida pelo altímetro da aeronave.

As condições meteorológicas foram obtidas através do Informe Meteorológico Regular
(METAR10) do aeroporto de Vitória (designativo SBVT), distante 02 NM11 (milhas
náuticas) do local onde os testes foram realizados. Para medir o vento provocado pelo
fluxo de ar do helicóptero, o copiloto realizava a aferição durante o voo a partir do
anemômetro digital marca Minipa, modelo MDA-10A.

Os alvos utilizados foram pintados pretendendo simular silhuetas humanas de 1,70 m.
Os testes foram realizados no dia 09 de outubro de 2019, com início às 09h30min e
término às 17h10min, na Pedreira do Bairro Joana D’arc, em Vitória. Quatro operadores
aerotáticos do NOTAER foram os responsáveis pelo manuseio de todos os IMPO
testados, sendo que o mesmo militar realizava todos os disparos e/ou lançamentos
com o mesmo tipo de IMPO selecionado.

4.2.1 Munições de Impacto Controlado

Compreendem-se como possibilidades de utilização em operações que seja essencial
o desembarque de tropa em áreas elevadas como telhados de presídios, prédios e
casas, onde há uma resistência que tenta impossibilitar a aproximação da aeronave.

Foram efetuados disparos com as munições de impacto controlado numa plataforma
que estava a 30 m de altura e a intenção era acertar os alvos que estavam distantes
a 50 m numa trajetória descendente. O período compreendido foi entre 10h16min
e 10h21min, com a temperatura do ar a 27°C, velocidade do vento consultada pelo
10 As informações meteorológicas do METAR foram obtidas pelo endereço eletrônico <https://www.rede

met.aer.mil.br/?i=produtos&p=consulta-de-mensagens-opmet>. Acesso 09 out. 19.
11 Unidade de medida de comprimento bastante utilizada na aviação para aferir distâncias horizontais.

Cada 1 NM corresponde a 1,852 quilômetros.
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METAR de 10 Kt12 (nós) e vento aferido próximo do alvo pelo anemômetro digital de 02
Kt.

Figura 6 – Disparos de IMPO na Plataforma de 30 m de Altura

Fonte: o autor

Para as munições que utilizam a espingarda calibre 12 como mecanismo de
acionamento, foi escolhido o projétil de borracha de precisão (AM-403 P). Essa
munição possui alcance efetivo de 20 a 50 m. Isso é de suma importância, devido à
necessidade de uma distância razoável entre o operador aerotático, que estará a bordo
da aeronave e será o responsável pelo disparo, e o alvo a ser atingido.

Dos dez disparos feitos com a AM-403 P, sete não acertaram o alvo, dois acertaram na
região abdominal e apenas um na região dos membros inferiores. Nessa distância e
com uma trajetória descendente, a munição AM-403 P apresentou pouca eficiência,
mesmo sendo considerada e denominada pela fabricante como precisa.

Em seguida, outro atirador efetuou cinco disparos com o lançador de munição 40
mm (AM-640) utilizando a munição AM-404, que dispersa três esferas de elastômero.
12 Unidade de medida de velocidade utilizada na aviação, também conhecida como milha náutica por

hora. Cada 1 Kt equivale a 1,852 quilômetros por hora.
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Nenhuma das esferas colidiu contra o alvo. O atirador relatou que a razão da imprecisão
foi motivada pelo vento que provocava uma mudança na trajetória das esferas.

Na sequência, foram realizados cinco disparos com a AM-404 12 E, que dispersa doze
esferas menores de elastômero. Vários projéteis acertaram o alvo, fato este confirmado
visualmente e pelo barulho das esferas colidindo contra a madeira que compunha
o alvo. Contudo, os projéteis não produziram nenhuma espécie de deformação na
silhueta, o que suscita a baixa eficácia para a distância dos disparos.

Ato contínuo, foram executados cinco disparos com o Projétil de Impacto Expansível Soft
Punch (AM-470). Embora o catálogo da fabricante descreva que essa munição deva ser
utilizada para distâncias entre cinco a vinte metros, percebeu-se uma inconstância na
sua energia de disparo. Nos primeiros, os projéteis caíram bem antes do alvo. Optou-se
por uma tentativa de disparo com uma trajetória parabólica, porém, nenhum projétil soft
punch acertou a silhueta, mesmo detendo uma grande massa.

Logo após, cinco disparos com o projétil de espuma (NT-901) foram efetuados, sendo
que dois projéteis acertaram os membros inferiores da silhueta e os outros três
passaram bem próximo. Pôde ser percebido que a munição atingia o alvo com muita
energia cinética, mostrando a sua efetividade mesmo a uma distância de 50 m. Tais
munições provocaram certa deformidade na madeira que compunha o alvo.

Finalizando os testes na plataforma de 30 m, utilizou-se o lançador não letal FN 303
para efetuar dez disparos, com o objetivo de acertar toda a silhueta, exceto a cabeça e
o pescoço. Seis projéteis acertaram no alvo, evidenciando uma melhor precisão dentre
todos os equipamentos testados.

A partir da análise dos disparos da plataforma, foi possível identificar algumas
características de como as munições de impacto controlado se comportavam numa
trajetória inclinada para baixo, que foram de suma importância para os testes na
aeronave.

Havia questionamentos contundentes se os disparos efetuados de uma área elevada
conseguiriam acertar os membros inferiores, como a fabricante recomenda, ou se
atingiriam a região da cabeça. Ficou constatado que é possível acertar a linha do baixo
ventre com algumas munições, em especial a NT-901 e qualquer uma das munições
específicas para o lançador não letal FN 303.

Posteriormente aos disparos feitos na plataforma elevada, partiu-se para os disparos
feitos da aeronave em voo, no período entre as 11h16min e 11h57min. A temperatura
do ar permaneceu 27°C, a informação da velocidade do vento disponibilizada pelo
METAR era 10 Kt e o vento medido através do anemômetro digital que estava com o
copiloto variou entre 17 a 24 Kt.

Utilizando a espingarda calibre 12, foram efetuados dez disparos com a munição AM-
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403 P pelo lado direito da aeronave, a 50 ft13 (pés) de altura e a 30 m de distância do
alvo, e a 100 ft com 50 m. Semelhante ao que ocorreu na plataforma elevada, essa
munição apresentou pouca eficiência, sendo que oito disparos não acertaram no alvo,
um disparo acertou abaixo da linha da silhueta e um acertou na cavidade abdominal.

De posse do lançador AM-640, foram realizados quinze disparos com a munição AM-
404, sendo que cinco destas apresentaram pane. Como cada munição possui três
projéteis de borracha, havia oito marcações no alvo e apenas um abaixo da linha
da cintura. Totalizando 30 esferas dos disparos efetivos, indica-se que 26,67% das
esferas conseguiram acertar o alvo, o que aponta mais estranheza ao teste porque as
condições do vento permaneceram as mesmas que os feitos na plataforma elevada e
houve uma melhora na eficiência dos disparos.

Figura 7 – Disparos de IMPO a Bordo de Helicóptero

Fonte: o autor

Nos quinze disparos com o projétil AM-404 12 E, a 100 ft de altura e 50 m do alvo, os
projéteis não atingiram o alvo. Nos quinze disparos com o Projétil de Impacto Expansível
Soft Punch (AM-470) nas mesma distâncias, os projéteis também não acertaram o
alvo.

Já com os Projéteis de Espuma NT-901, devido à massa do projétil ser maior que os
demais, sofreu pouca interferência do vento e do deslocamento de ar provocado pelos
rotores. Cinco dos quinze disparos acertaram na região do alvo, sendo três na região
abaixo da linha da cintura.
13 Unidade de medida de comprimento bastante utilizada na aviação para aferir distâncias verticais

(altura e altitude). Cada 1 ft corresponde a doze polegadas, o equivalente a 30,48 centímetros.
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Com o lançador não letal FN 303, foram efetuados 70 disparos a bordo da aeronave.
Desses, havia 23 marcações na silhueta, todavia, alguns projéteis estavam intactos
próximo ao alvo, ou seja, provavelmente devido à distância, a munição chegou com
pouca energia cinética. Ao colidir com o alvo, o invólucro plástico não rompeu e nem
marcou a silhueta. Outras três munições ficaram intactas e presas na madeira que
servia de anteparo para os alvos.

Os últimos dez disparos foram feitos com o lançador não letal FN 303 acoplado no
trilho da carabina calibre 5,56 mm, marca Imbel, modelo IA2. O atirador expôs que o
armamento fica mais pesado e que a qualidade dos disparos reduziu, entretanto, que
era plenamente possível realizar os disparos, exigindo apenas treinamento e adaptação.
De todos equipamentos testados, o FN 303 demonstrou ser o mais eficiente para as
munições de impacto controlado.

Figura 8 – Lançador não letal FN 303 acoplado à Carabina Imbel IA 2

Fonte: o autor

4.2.2 Granadas Explosivas Outdoor

A deflagração dessas granadas provoca um efeito atordoante e que pode ser útil em
situações extremas. Uma área de 100 m2 na vegetação rasteira foi demarcada, onde o
operador aerotático tinha a intenção de lançar as granadas no centro desse quadrado.
Além disso, foram colocados alguns alvos a dez metros do centro do quadrado, com
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a finalidade de identificar se as granadas poderiam danificá-los, caso viessem a ser
deflagradas muito próximas.

Não foram necessários realizar lançamentos prévios da plataforma de 30 m e nem
utilizar o telêmetro, uma vez que a intenção era encontrar a distância ideal entre a
aeronave e os alvos a fim de que os artefatos deflagrassem próximos ao solo e essa
distância seria medida através do altímetro da aeronave.

Outrossim, as granadas explosivas podem ser utilizadas em situações diversas
daquelas em que os disparos de munições de impacto controlado são recomendados.
De modo a dispersar um grupo de pessoas que estão provocando desordem e
danificando os patrimônios públicos e/ou privados, longe do alcance de uma tropa de
choque, as granadas explosivas são úteis. Outra possibilidade é na busca de
indivíduos suspeitos que estão escondidos numa área de difícil acesso, onde é
essencial criar um incômodo para que eles se movimentem e sejam identificados.

Para mitigar os riscos por transportar e manusear substâncias explosivas a bordo
de aeronaves, foram adotadas algumas medidas de segurança. As granadas foram
transportadas dentro de uma maleta produzida pela Condor Tecnologias Não-Letais
denominada Kit Tático Operacional (KTO), que foi ancorada no piso próximo dos
assentos traseiros da aeronave. Todos os lançamentos foram realizados pelo operador
aerotático pelo lado direito, com o objetivo de coordenar com o comandante, que
também está sentado à direita, a correta posição da aeronave.

A fonia operacional entre o comandante da aeronave e o operador aerotático foi
padronizada, bem como estabelecida uma detalhada rotina que se iniciou desde a
disposição das granadas no KTO até o seu arremesso. Apenas há poucos instantes
antes do lançamento era que o operador aerotático, que já estava posicionado no esqui
ou no piso da cabine, projetando seu corpo para fora da aeronave, retirava a granada
do KTO.

Todos os operadores aerotáticos eram destros e seguravam a granada com a mão
direita, sendo que alça de segurança ficava voltada para a palma da mão. Com o
helicóptero na posição ideal e, após a autorização do comandante da aeronave, o
operador aerotático retirava o pino e a argola de segurança da granada com um dos
dedos, indicador ou anelar, da mão esquerda, apontando a Espoleta de Ogiva de
Tempo (EOT) para fora da aeronave, com o intuito de evitar que nem a alça e nem a
própria EOT viesse a colidir com alguma parte da aeronave, ou ser lançada de volta
para dentro da cabine. Depois de observar todos esses procedimentos, o operador
aerotático arremessava a granada, mas sem imprimir força para baixo, deixando a
granada cair sob os efeitos da força da gravidade.

Os arremessos foram realizados entre o período das 14h25min até às 14h51min. A
temperatura do ar estava 28°C e o vento observado pelo código METAR de SBVT
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era de 18 Kt. Já o vento medido pelo copiloto por meio do anemômetro digital variou
bastante, de 10 Kt até 40 Kt, quando se deslocava à frente. Foi possível perceber
que, para acertar no quadrado demarcado, o operador aerotático tinha que observar a
influência do vento e compensar no momento do lançamento.

As posições onde a aeronave se encontrava variaram tanto em altura (de 100 a 300
ft) quanto em velocidade (do pairado e até 20 Kt). Cabe enfatizar que quanto maior
for a altura da aeronave, mais segura fica a operação. Isso porque com a aeronave
mais distante do solo, as chances de arremessos de objetos e de agressão contra a
tripulação são reduzidas. A perturbação da aeronave próxima do solo, principalmente
em áreas urbanas, pode gerar efeitos indesejáveis, como destelhamento de casas,
colisão com fios entre outros.

O propósito era que as granadas sempre deflagrassem no centro do quadrado e no
instante do seu toque no solo. Tal medida objetivava garantir uma utilização eficaz,
pois se algum componente da granada atingir uma pessoa, principalmente a região da
cabeça, pode provocar sérias lesões ou mesmo a morte.

Figura 9 – Lançamento da GL-308

Fonte: o autor

As Granadas Explosivas de Efeito Moral (GL-304), Lacrimogênea (GL-305) e Pimenta
(GL-308) possuem as mesmas especificações (elastômero como corpo do material, 54
mm de diâmetro, 127 mm de comprimento, forma de acionamento por EOT e 2,5 seg
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de retardo).

Existe uma pequena variação no peso das granadas (220 g, 225 g e 205 g
respectivamente), além da GL-304 liberar um talco inerte na sua deflagração, a GL-305
o agente lacrimogêneo CS (ortoclorobenzilmalononitrilo), e a GL-308 o agente químico
OC (oleoresina de capsaicina).

Adotou-se o mesmo procedimento para essas granadas, uma vez que o mecanismo
de acionamento é igual, variando apenas o peso e a finalidade de cada artefato. Ao
todo, foram lançadas quinze granadas, sendo cinco de cada. Em todos os lançamentos
feitos a 200 e a 300 ft de altura, as granadas deflagraram no ar, antes de tocar o solo, o
que não era o desejado.

Nos lançamentos em que as granadas deflagraram próximo ao solo, a 100 ft e a 150 ft,
o próprio deslocamento de ar provocado pelo fluxo dos rotores do helicóptero dispersou
rapidamente os agentes lacrimogêneos das granadas GL-305 e 308.

A Granada de Explosão Múltipla Seven Bang (GL-700) apresentou resultados mais
satisfatórios. As especificações são semelhantes às outras granadas explosivas
testadas (60 mm de diâmetro, 110 mm de comprimento, forma de acionamento por
EOT e 2,5 seg de retardo), contudo, seu invólucro é feito de polímero e no seu interior
existem sete cargas explosivas. Cada uma possui uma quantidade diferente de pólvora
em suas colunas de retardo, ocasionando as explosões em tempos diferenciados.

Quando ocorre a deflagração da GL-700, as cargas são liberadas pelo fundo da granada
e o restante permanece intacta, uma vez que a EOT não é ejetada. Não há, por isso,
uma explosão do corpo da granada, apenas das cargas. Essa característica peculiar da
GL-700 permitiu lançamentos mais precisos e eficientes a 100, 150 e a 200 ft de altura.

Depois de realizado o último arremesso, verificou-se que os alvos espalhados pela
área delimitada não apresentavam nenhum dano que pudesse indicar uma potencial
ameaça para lançar as granadas explosivas.

4.2.3 Granadas Fumígenas e Lacrimogêneas Aerossol

A área escolhida para o lançamento das granadas fumígenas e lacrimogêneas aerossol
foi a mesma das granadas explosivas. A temperatura do ar permaneceu com 28ºC e o
vento reduziu para 14 Kt, no período compreendido entre as 15h36min e 16h18min. A
aferição do vento através do anemômetro feita pelo copiloto variou de 09 a 30 Kt.

A Granada Lacrimogênea de Alta Emissão (GL-302) libera uma intensa nuvem de
fumaça contendo agente lacrimogêneo CS por um período mínimo de 30 seg. O
acionamento é feito também por uma EOT, mas esta não é ejetada. Após a retirada
do pino e do grampo de segurança, a alça de segurança é liberada, permitindo que
o percussor sobre tensão de mola (PSTM) atinja a espoleta. Em seguida, inicia-se a
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combustão da coluna de retardo e do reforçador de centelha, até encontrar o misto
lacrimogêneo, composto do agente químico CS, graxa e pólvora de bismuto (COIMBRA,
2014).

Há uma combustão no interior da granada e uma nuvem de fumaça lacrimogênea
é liberada através de quatro orifícios existentes no lado superior do artefato. Nesse
instante, a granada, que seguia uma trajetória vertical, desviava seu percurso, às vezes
de forma perigosa, para baixo da aeronave, principalmente nos lançamentos a 300 ft
de altura. Como essa granada não explode, pode ser arremessada próximo do local
pretendido, desde que não acerte diretamente uma pessoa, uma vez que dependendo
da altura, esse objeto de 175 g pode causar ferimentos graves.

Nos lançamentos a 100 ft de altura, o próprio deslocamento de ar provocado pelos
rotores do helicóptero dispersava a nuvem de agente lacrimogêneo. Os lançamentos
a 200 ft foram mais efetivos, visto que a granada iniciava a dispersão já próxima do
solo e, como o vento estava soprando a 14 Kt, o operador aerotático tinha uma maior
precisão a essa altura. Ao todo, foram utilizadas dez GL-302.

A Granada Lacrimogênea Tríplice Hyper (GL-300/TH) possui a mesma finalidade da
GL-302, entretanto, o agente químico CS é liberado por meio de três pastilhas que são
ejetadas pelo fundo do artefato após 2,5 seg do seu acionamento. O misto lacrimogêneo
da GL-300/TH é composto pelo agente CS, clorato de potássio e lactose, que possui
uma velocidade de queima e um efeito lacrimogêneo maiores do que o misto da GL-302,
mas um tempo de dispersão menor.

Em todas as alturas testadas (100, 200 e 300 ft) e em todos os lançamentos das vinte
GL-300/TH, as pastilhas caíram dentro ou muito próximas da área demarcada, o que
foi muito positivo. Mas como as pastilhas ficam muito quentes no momento em que
estão liberando o agente químico, houve um princípio de fogo na vegetação, que foi
imediatamente contido pelos militares que estavam em solo.

A Granada Lacrimogênea de Movimentos Aleatórios - “Bailarina” - (GL-310) possui
duas pastilhas no seu interior com o mesmo misto lacrimogêneo da GL-300/TH. Só
que essas pastilhas não são ejetadas. A nuvem de agente lacrimogêneo é liberada
através de orifícios que estão dispostos no corpo da granada em várias posições,
tendo a função de originar os movimentos aleatórios do artefato após seu acionamento,
ampliando a área atingida e dificultando seu arremesso contra a tropa.

Como as pastilhas não são ejetadas, não houve nenhum incidente que viesse a
ocasionar um incêndio. Mas como o tempo de retardo é menor (entre 1 e 2 seg), nos
lançamentos a 300 ft de altura, o acionamento da granada se iniciou longe do solo,
havendo desperdício do agente lacrimogêneo. Os lançamentos a 100 ft e a 200 ft foram
mais efetivos e, devido à superfície da área ser composta por uma vegetação rasteira e
com pequenos arbustos, os movimentos aleatórios da granada foram restritos. Foram
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realizados cinco lançamentos da GL-310.

Figura 10 – Precisão nos Lançamentos das Granadas Fumígenas

Fonte: o autor

Diferente de todas as granadas fumígenas testadas, que liberam o agente químico por
meio de combustão, as Granadas Lacrimogêneas Aerossol - (GL-120) dispersam o
agente químico por meio de espargimento. Não é produzida nem a nuvem de fumaça
lacrimogênea e não há o risco de incêndio.

Ocorre que o projeto da GL-120 foi pensado para sua utilização em ambientes
confinados e, como os lançamentos foram realizados a partir do helicóptero, o agente
lacrimogêneo dispersou rapidamente, influenciado também pelo fluxo de ar deslocado
pelos rotores. Alguns militares chegaram a ficar próximo da área do lançamento das
granadas e sentiram com pouca intensidade o efeito lacrimogêneo do agente químico,
um desconforto momentâneo e irritação das vias aéreas, na pele e em cavidades.

Os arremessos a 300 ft de altura dispersaram o agente químico numa altura elevada, o
que não fazia sentir os efeitos de quem estava próximo da área. Já os lançamentos
a 100, 150 e a 200 ft foram efetivos. Foram realizados ao todo 40 lançamentos das
GL-120, sendo vinte CS e vinte OC.
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4.2.4 Projéteis de Emissão Lacrimogêneos

Os agentes lacrimogêneos podem ser dispersos através de projéteis que utilizam o AM-
640 como mecanismo de acionamento. As munições escolhidas para os testes foram
o projétil de longo alcance lacrimogêneo (GL-202), carga lacrimogênea tríplice (GL-
203/T) e carga lacrimogênea múltipla (GL-203/L), sendo realizados dez disparos com
cada munição. As condições meteorológicas permaneceram as mesmas (temperatura
27°C, velocidade do vento 14 Kt e vento na cabine variando de 09 a 30 Kt) no período
compreendido das 16h35min às 16h52min.

Sua utilização é recomendada em situações que a tripulação tenha que manter uma
distância segura, quando houver ameaça de lançamento de objetos contra a aeronave,
ou quando as condições do terreno não permitirem uma aproximação.

Na altura de 100 ft e a uma distância de 50 m da área demarcada, foi possível perceber
uma boa precisão nos disparos, mas todas as três munições chegavam com muita
energia ao solo, principalmente a GL-202. Tanto a 200 ft de altura e 60 m de distância,
quanto a 300 ft com 70 m, os disparos foram efetivos. Cabe acrescentar ainda que, por
ser constituída por cinco pastilhas, a GL-203/L dispersa mais do que as outras duas
munições.

Não houve disparos com a trajetória parabólica, uma vez que os projéteis poderiam
colidir com as pás do rotor principal. O atirador apontava o armamento com a inclinação
necessária para que as cargas lacrimogêneas atingissem a área demarcada. Assim
como as granadas explosivas, não foram encontradas marcas nos alvos espalhados no
local pretendido.

Máscaras contra gases estavam disponíveis durante todos os testes. Como não houve
nenhum incidente e ninguém da tripulação se queixou de sentir os efeitos dos agentes
químicos, foi solicitado a um dos operadores aerotáticos que realizasse os disparos
com o AM-640 utilizando a máscara contra gases.

O atirador mencionou que era muito difícil realizar a visada para os disparos,
principalmente porque a máscara prejudicava a visão e ele necessitava posicionar o
armamento com o cano para baixo, o que era atrapalhado pelo elemento filtrante. A
comunicação via rádio entre ele e os outros membros da tripulação ficou muito
prejudicada.
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Figura 11 – Utilização de Máscaras Contra Gases pelo Operador Aerotático

Fonte: o autor

Nessa última fase dos testes, o copiloto também ficou a todo momento usando uma
máscara. A fonia operacional estava muito ruim, bem como a visão periférica, ainda
mais utilizando o capacete de voo. Nos deslocamentos laterais com a aeronave, o
copiloto teve muita dificuldade em realizar os movimentos com a cabeça. Além disso,
como a temperatura da cabine costuma ficar muito quente, a viseira da máscara ficou
muito embaçada devido à transpiração do copiloto.

Após 3,3 horas de voo, a tripulação retornou ao hangar do NOTAER, onde foi realizada
uma minuciosa inspeção na aeronave. Mesmo depois da utilização de vários
equipamentos ao longo do dia (235 no total), não houve nenhuma avaria e não foi
encontrada nenhum vestígio na aeronave que pudesse identificar um possível dano
provocado por algum IMPO utilizado.
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5 PROPOSITURA DE UTILIZAÇÃO DE IMPO NAS AÇÕES DO NOTAER

Ao se enveredar pela pesquisa, é necessário considerar uma importante
contextualização, já que outras duas unidades aéreas no país estão realizando
estudos e experimentos simultaneamente, e há uma troca de informações entre os
responsáveis pelos testes.

A PMDF, por meio do Batalhão de Aviação Operacional (BAvOp), vem realizando testes
com a utilização de IMPO nas operações aéreas desde o ano de 2013, principalmente
após sucessivas ocorrências de distúrbios civis em que houve a presença de aeronaves
para prover suporte tático ao efetivo em solo (COSTA, 2013).

Figura 12 – Operação Policial do BAvOp da PMDF em 2016

Fonte: Barreto, 2016.

Durante operação de reintegração de posse, no ano de 2016, a PMDF utilizou duas
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aeronaves para desembarque de tropa no topo de um hotel abandonado, que fora
invadido por algumas pessoas e resistiam a ação policial, arremessando tijolos, pedras
e telhas em direção da aeronave. Os invasores chegaram a usar um fogão e um botijão
de gás para atear fogo no alto do prédio. Foram utilizados alguns IMPO, dentre eles
granadas explosivas e munições de impacto controlado (BARRETO, 2016).

Pretendendo construir uma doutrina, os testes na PMDF ainda continuam. Neste ano,
após a realização de novos experimentos, foi produzido um memorial para análise com
o intuito de apresentar para a empresa Condor Tecnologias Não-Letais, os estudos
realizados pelo BAvOp acerca da possibilidade, efetividade e segurança do emprego
de IMPO a partir dos helicópteros (POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2019).

A partir desse memorial, a Condor, que acompanhou esses experimentos com uma de
suas equipes técnicas, pronunciou-se formalmente e reconheceu, de forma inédita, a
possibilidade de utilização de alguns dos seus produtos, desde que obedecidos aos
mesmos critérios e condições descritas nos testes realizados pelo BAvOp. Por meio da
Carta n° 517/19, anexa a este trabalho, a Condor reconheceu a boa funcionalidade das
tecnologias não letais testadas, apesar de não terem sido concebidas para utilização
em plataformas aéreas.

A empresa não fez restrição ao uso dos instrumentos testados. Pelo contrário, instituiu
uma comissão interna para propor às organizações que pretendem intensificar o
estudo e o emprego dos equipamentos não letais a partir de helicópteros. Testes mais
complexos poderão ser realizados, a fim de se definir quais materiais e tecnologias
precisarão de alterações e/ou ajustes nas características funcionais para atender plena
e seguramente as missões helitransportadas.

Com a mesma finalidade, o Comando de Aviação do Estado (COMAVE) da Polícia
Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou experimentos com a utilização de IMPO a
bordo de suas aeronaves, nos dias 23 e 24 de abril de 2019. Foi produzido um relatório
técnico, que sugeriu a padronização das ações de pilotos e operadores aerotáticos em
apoio ao efetivo em terra que esteja executando missões decorrentes de controle de
distúrbios.

Além de militares da PMMG, integrantes do BAvOp da PMDF, agentes da Polícia
Rodoviária Federal (PRF) e funcionários da Condor também participaram dos testes. Os
técnicos da empresa relataram que, embora os equipamentos não foram desenvolvidos
pensando nesta utilização, que a Condor estaria disposta a discutir internamente a
possibilidade de criar uma linha para esta aplicação (FERREIRA, 2019).

No Espírito Santo, a fim de seguir na mesma linha de ação, uma vez que a rotina
operacional já demonstrou uma necessidade premente, também foram realizados
experimentos. E com o apoio da Condor, que cedeu todos os IMPO solicitados, foi
possível testar uma quantidade maior de equipamentos e em variadas condições.
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A recente normatização que regula os órgãos que executam as operações especiais
da aviação pública permite o transporte, o manuseio e o lançamento de IMPO a bordo
de aeronaves, desde que obedecidos aos seguintes critérios: que seja previamente
coordenado com o comandante da aeronave, que esteja previsto no Manual de
Operações (MOP) e em Procedimentos Operacionais Padrão da unidade aérea, e que
toda a tripulação envolvida esteja devidamente treinada para este tipo de operação.

O MOP do NOTAER está em fase de produção, já que o RBAC 90 deu um prazo até
12 de abril de 2020 para sua elaboração e até 12 de julho de 2020 para aprovação do
gestor da unidade aérea. Com relação aos Procedimentos Operacionais Padrão, que
o RBAC 90 denominou como SOP (Standard Operating Procedures), os prazos são
iguais. Para ter validade, a utilização de IMPO deve estar prevista tanto no MOP quanto
em procedimentos específicos.

Os testes realizados foram importantíssimos para a produção desses documentos
exigidos pela ANAC. O transporte de IMPO deve ser feito numa caixa apropriada, por
exemplo no KTO, dispostos separadamente dentro desse compartimento, colocado
sobre o piso da cabine e ancorado nos assentos traseiros da aeronave.

O lançador não letal FN 303 demonstrou ser o equipamento mais eficiente para efetuar
disparos com munições de impacto controlado, com a aeronave a 100 ft de altura e a
50 m do alvo pretendido. As aletas existentes no projétil promovem um deslocamento
rotacional em torno do seu eixo longitudinal, o que favorece uma acentuada melhora
na sua aerodinâmica, estabilidade e precisão, em contraponto à sua baixa massa.

Essa eficiência foi demonstrada tanto em precisão quanto por permitir uma área maior
de contato, em toda a região do corpo humano, com exceção da cabeça e do pescoço,
numa distância a partir de quatro metros.

Outra vantagem é a possibilidade de acoplar o FN 303 no trilho da carabina Imbel
calibre 5,56 mm, modelo IA2, permitindo ao mesmo atirador portar um armamento com
a oportunidade de uso de munição letal e de impacto controlado simultaneamente.

O projétil de espuma (NT-901) também apresentou resultados positivos, sendo possível
sua utilização a bordo de aeronaves. Insta destacar que os disparos com o NT-901,
mesmo sendo um caso de munição sem a rotação em torno do eixo, mas devido à sua
grande massa, obteve também resultados aceitáveis de precisão.

Assim, nota-se que é possível a utilização de munições de impacto controlado nos
casos de um projétil de maior massa, ou quando o projétil adquire maior estabilidade
através do movimento helicoidal.

Em relação às granadas explosivas outdoor, o pouco tempo do retardo (2,5 seg)
inviabiliza praticamente a utilização de todos os artefatos. Apenas a 100 e a 150 ft, as
granadas deflagraram próximas do solo, mas os efeitos lacrimogêneos das GL-305
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e GL-308 eram dispersados rapidamente pelo deslocamento de ar provocado pelos
rotores.

Um fator desfavorável a essas granadas está relacionado com a presença de pólvora
branca na composição da sua carga de arrebatamento e, caso venha acontecer um
manuseio incorreto, pode provocar uma deflagração no interior da cabine, o que geraria
efeitos perigosíssimos tanto para a tripulação quanto para quem estiver próximo da
área sobrevoada.

Dentre as granadas explosivas, a GL-700 comprovou ser a mais profícua. Apesar de
possuir o mesmo tempo de retardo das outras, o corpo dessa granada não explode.
Após 2,5 seg do seu acionamento, há uma ejeção de sete cargas pelo fundo do artefato,
que deflagram em períodos diversos.

Essa diferença no mecanismo de funcionamento da GL-700 proporciona lançamentos
efetivos em até 200 ft de altura. O tempo maior para retardo deve ser a característica
generalista desses artefatos, que é a dispersão de algum agente, mesmo sendo de
carga inócua. Havendo um tempo de retardo maior, a aeronave poderá estar numa
altura mais elevada, não comprometendo a missão.

As granadas fumígenas não apresentam tanto risco como as explosivas e, em tese,
poderiam ser lançadas a qualquer altura. O fato que acima de 300 ft, esses artefatos
deflagram muito antes de tocar o solo, havendo uma perda excessiva da sua função
lacrimogênea. Nenhum dos artefatos fumígenos apresentaram resultados que
inviabilizassem totalmente sua utilização, mas todos devem ser aperfeiçoados ou antes
dos lançamentos, devem ser observados alguns fatores para torná-los mais eficientes
nas operações helitransportadas.

A GL-300/TH apresentou as melhores condições de uso, porém, uma de suas pastilhas
provocou um princípio de incêndio na área dos lançamentos, o que poderia ocasionar
efeitos indesejados. Seria indicado, então, o seu lançamento a 300 ft de altura apenas
sobre regiões onde não houvesse o risco de incêndio.

Os arremessos da GL-302 comprometeram a precisão, em decorrência dos movimentos
inadvertidos após seu acionamento, e como o corpo da granada também fica muito
quente, poderia ter ocasionado um incêndio análogo ao que aconteceu com a GL-
300/TH.

O retardo da GL-310 é de apenas 1 a 2 seg, o menor de todas as granadas
experimentadas e isso não é o ideal, entretanto, o ponto positivo foi que as pastilhas
permanecem internamente e a nuvem de fumaça é expelida através dos orifícios
existentes no corpo do equipamento, logo, o risco de incêndio é mínimo.

Caso o local do arremesso de uma granada fumígena tenha risco de incêndio, deve-
se privilegiar granadas que mantenham suas pastilhas internamente ou que o seu
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corpo não aumente em demasia sua temperatura no momento da liberação do agente
lacrimogêneo.

Já as granadas lacrimogêneas aerossol (GL-120/CS e GL-120/OC), por liberar o
agente químico por espargimento, não geram nenhum risco de incêndio, pelo contrário,
a superfície do artefato chega até a ficar gelada após seu acionamento.

Como essa granada foi projetada para uso em ambientes confinados, a quantidade
de agente químico provocou os efeitos desejados, porém, o incômodo foi suportável
tranquilamente. Se a quantidade de agente químico for incrementada, talvez seja uma
boa opção para serem utilizadas em áreas com vegetação densa.

Quando arremessadas com a aeronave no pairado, as granadas demonstraram uma
extrema precisão. É possível realizar lançamentos com a aeronave se deslocando até
20 Kt, entretanto, a precisão reduz na medida que a velocidade do helicóptero aumenta.

Nenhuma das granadas que dispersam agentes lacrimogêneos por meio de explosão
(GL-305 e GL-308) foram eficientes. Se a situação exigir que a ação policial promova
um resultado impactante associado com a liberação de agentes químicos, podem
ser utilizadas granadas com uma combinação de efeitos. A título exemplificativo, o
lançamento de uma GL-700 e, em seguida, de uma granada fumígena como a GL-
300/TH ou GL-310 é plenamente exequível.

Pela posição privilegiada da aeronave, todos os três tipos de projéteis de emissão
lacrimogênea lançados atingiram de forma eficaz a área demarcada, apresentando
pouca variação entre eles. Deve-se ter uma preocupação com os disparos a 50 m de
distância do local pretendido ou menor, uma vez que os projéteis chegam com muita
energia cinética ao solo. A altura de 300 ft da aeronave demonstrou ser a ideal para os
disparos, ficando a cargo do operador aerotático adequar a inclinação ideal do cano do
armamento para atingir a região desejada.

Um ponto desfavorável para o uso do AM-640 é que esse armamento permite apenas
um carregamento de projétil por vez. Caso seja necessário outro disparo, a arma deverá
ser aberta antes para o estojo ser retirado. Em seguida, colocar outro projétil, fechar a
arma e, enfim, efetuar outro disparo.

A solução para isso é propor a aquisição de um lançador múltiplo de munições calibre 40
mm, que permitira realizar, por exemplo, seis disparos sequenciais. Além dos projéteis
de emissão fumígenos, esse armamento também poderia ser usado com as munições
de impacto controlado, como a NT-901.

O uso de máscaras contra gases demonstrou ser um incômodo para os militares que
a testaram em voo. O RBAC 90 exige que o operador aerotático responsável pelo
lançamento do IMPO mantenha comunicação via rádio direta com o piloto em comando
e os modelos de máscara disponíveis para a PMES não possuem os acessórios que
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permitiriam que isso fosse realizado efetivamente.

Baseado no Nível Aceitável de Desempenho da Segurança Operacional (NADSO), em
missões específicas como as de apoio em controle de distúrbios civis, as máscaras
podem ser levadas a bordo da aeronave, visto que a probabilidade de utilização de
IMPO aumenta consideravelmente. Elas poderão estar disponíveis e de fácil acesso,
caso seja necessário seu uso imediato, no entanto, não parece razoável exigir que
todos os membros da tripulação passem todo o tempo operando com máscara contra
gases.

Prova disso foi que durante as 3,3 horas de voo, ninguém manifestou desconforto.
Deixar a máscara à disposição de todos os membros da tripulação é uma medida
semelhante a adotada pelos policiais que compõem uma tropa de choque. Cada um
carrega consigo seu equipamento e a utiliza se necessário.

Como em toda operação dessa natureza, as portas deslizantes da aeronave estão
sempre abertas, o que facilita uma intensa passagem de ar pela cabine. Os efeitos dos
agentes lacrimogêneos que venham a atingir a tripulação seriam sentidos por um curto
espaço de tempo.

Nas instruções previstas para utilização de IMPO, além de constar toda a dinâmica que
envolve essa operação, devem estar previstos também treinamentos com as máscaras,
o modo de colocá-la e de retirá-la, além de submeter a tripulação aos efeitos dos
agentes lacrimogêneos, com e sem esse equipamento.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas bibliográficas ratificaram que o direito fundamental à vida deve ser
protegido em toda sua plenitude pelo Estado e suas instituições que o compõem.
Verificou-se também que o uso da força pelo próprio Estado está intimamente ligada
desde a sua concepção, construído por meio do contrato social.

Desde sua formação, sedimentada nas ideias de território, população e soberania,
cuja função primordial é garantir a propriedade, a paz e a segurança, percebe-se a
legitimidade do uso da força por parte do Estado. As instituições policiais possuem um
caráter coercitivo, uma vez que sempre foram seu braço armado, visando à preservação
da ordem e ao controle social no âmbito interno.

Quando o assunto abordado refere-se a utilização de instrumentos de menor potencial
ofensivo, nota-se que é almejado pelo Estado proteger o bem maior, que é a vida.
Esses equipamentos são concebidos para repelir uma injusta agressão a partir de uma
dosimetria de força específica.

Diante de uma realidade fática em que os assuntos relacionados à segurança pública
são bastante discutidos e questionados, exige-se cada vez mais das organizações
policiais intervenções tecnicistas eficientes, que estejam em consonância com todo o
aparato normativo que rege a conduta dos seus servidores, principalmente aquelas
relacionadas com o uso da força.

O conceito não letal, amplamente difundido pela doutrina internacional de Direitos
Humanos, já está consolidado no modus operandi das corporações policiais brasileiras.
O fato inovador está na possibilidade de estender para as operações aéreas, em que
são cada vez mais corriqueiras técnicas e equipamentos relacionados à aviação.

Por ser uma atividade extremamente complexa, toda prática que venha a ser executada
a bordo de uma aeronave deve estar em consonância com as normas específicas do
direito aeronáutico. Pairavam muitas dúvidas acerca da autorização legal de utilizar
IMPO a bordo de aeronaves. O entendimento dominante era que, além de ser proibido
pela legislação, o seguro das aeronaves também vedava em caso de algum sinistro,
todavia, ambos estavam equivocados.

Aprovado recentemente, o RBAC 90 normatiza as atividades desenvolvidas pelas
unidades aéreas públicas, permitindo o transporte, disparos e lançamentos de IMPO,
contanto que sejam respeitados alguns requisitos. Dentre eles, o transporte deverá ser
feito num recipiente apropriado, resistente ao fogo e preparado para não ocorrer uma
ativação acidental. Os disparos e os lançamentos devem ser previamente coordenados
com o piloto em comando, estarem previstos no Manual de Operações e em
Procedimentos Operacionais específicos da referida unidade aérea, e a tripulação
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deve estar devidamente treinada para esta operação.

Todas as demandas que necessitam do apoio de uma aeronave pública no Espírito
Santo são convergidas para o NOTAER, desde o transporte de dignitários como o
governador do Estado, até busca de náufragos em alguma embarcação à deriva.
Analisando a quantidade de acionamentos até 12 de outubro de 2019, constatou-se
que os voos policiais foram a principal natureza das missões atendidas pelo NOTAER
ao longo do ano.

Em algumas missões, os operadores aerotáticos fizeram o uso do lançador não letal FN
303. Em outras situações, determinados IMPO poderiam ser utilizados se a tripulação
os tivesse disponível, se possuísse treinamento e se estivessem previstos no MOP e
no SOP.

O fato é que a utilização de IMPO nas operações aéreas ainda é bastante recente,
mas é tema de seminários e de encontros voltados para a Aviação de Segurança
Pública. Estudos pioneiros estão sendo desenvolvidos através de alguns integrantes
dos órgãos de operações aéreas espalhados pelos Estados da Federação, que detém
o conhecimento acerca de tecnologias não letais e vislumbraram sua viabilidade a
bordo de aeronaves.

Algumas premissas foram observadas para a execução dos testes práticos. Depois de
identificar que os IMPO estão em conformidade com a doutrina de uso diferenciado
da força, foram obedecidos aos requisitos estipulados pela legislação para fazer o uso
desses instrumentos em aeronaves, mesmo não sendo desenvolvidos para operações
aéreas.

Todos os itens dos memoriais descritivos dos produtos divulgados pela empresa
fabricante foram cumpridos, como manuseio, forma de empunhar as granadas e
distâncias de segurança. As únicas variáveis foram a direção e o sentido dos
lançamentos (vertical e para baixo) e dos disparos (inclinada para baixo).

Não se sabia quais seriam os efeitos que esses equipamentos produziriam após sua
deflagração, principalmente porque outros fatores externos como o deslocamento de
ar provocado pelos rotores da aeronave afetariam na trajetória. Sem contar que o
risco de transportar e de manusear objetos que possuem materiais explosivos em sua
composição nunca deve ser negligenciado, ainda mais em aeronaves. Pelo contrário,
requer atenção e cuidados especiais, visto que uma explosão acidental pode provocar
efeitos catastróficos.

Os testes contribuíram para desmistificar algumas dúvidas e definir procedimentos
para uma utilização adequada desses instrumentos. Nos disparos de munições de
impacto controlado, observou-se que o lançador não letal FN 303 demonstrou uma
melhor precisão, bem como os projéteis de espuma NT-901.
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Em todas as granadas que foram submetidas aos testes, ficou evidente que o ideal é
aumentar o tempo de retardo para até 5 seg, pois assim, os lançamentos poderiam
ser feitos a uma altura entre 200 a 300 ft e o fluxo de ar do rotor não aumentaria a
dispersão do agente, além de elevar o nível de segurança das operações, que já são
carreadas de um considerável risco.

Nas ocorrências quando houver uma injusta agressão atual ou iminente, mas que não
justifique o uso de força letal, e que venha a comprometer a aproximação da aeronave
com arremessos de objeto, uma excelente alternativa é o lançamento de agentes
lacrimogêneos por artefato próprio, como o AM-640.

Com a disponibilidade de recursos, as instituições públicas passaram a adquirir
aeronaves para desempenharem atividades relacionadas com a Aviação de Segurança
Pública. É uma realidade cada vez mais presente a utilização de aeronaves no apoio
às viaturas de solo quando se percebe a necessidade imperativa de uma plataforma
aérea para visualização, nas ações de comando e na melhor distribuição do efetivo
dentro do teatro de operações.

A utilização de IMPO em helicópteros torna-se, então, uma extensão do que já vem
sendo usado pelas unidades terrestres. Alude-se, pois, sobre a devida graduação da
força nas atividades policiais, que é o fiel cumprimento das normas e dos tratados
internacionais relativos ao uso diferenciado e proporcional da força contra infratores da
lei.

Os estudos a respeito do desenvolvimento de tecnologias não letais específicas para
uso em aeronaves ainda estão no seu prelúdio, porém, já demonstraram ser plenamente
exequíveis e de acordo com a regulamentação vigente.

Os testes com os instrumentos projetados para utilização em solo revelaram que serão
necessárias algumas adaptações pontuais, como aumento do tempo de retardo das
granadas, melhoria da precisão das munições de impacto controlado para disparos
em plataforma elevada e cuidados especiais para o transporte e seu manuseio em
aeronaves.

A atuação das polícias não restringe apenas a eventos que são necessários o uso da
força. Como estão inseridas dentro do Estado democrático de direito, as instituições
policiais devem ser eficazes não só durante suas ações preventivas e repressivas, mas
também lhes são exigidas uma atuação legítima, responsável e profissional.

E, para alcançar esse grau de excelência, é de fundamental importância o entendimento
das instituições e dos seus membros que a força deve ser empregada apenas como a
“ultima ratio regis“, tanto em solo como no ar.
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