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SOBRE  
A Omega Research Foundation (Omega) é uma organização independente de direitos humanos 

sediada no Reino Unido que fornece pesquisa rigorosa, objetiva e baseada em evidências sobre a 

fabricação, comércio e uso globais de equipamentos militares, de segurança e policiais (MSP). A 

Omega forneceu treinamento e desenvolveu recursos sobre equipamentos MSP para órgãos de 

monitoramento de prevenção à tortura, como o Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (SPT) e Comitê Europeu para a 

Prevenção da Tortura e Desumanos ou Degradantes Tratamento ou Penas (CPT), bem como a nível 

nacional para Mecanismos Preventivos Nacionais estaduais ao abrigo do Protocolo Opcional da ONU 
da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 

(OPCAT). 

Para mais informações, contate info@omegaresearchfoundation.org ou visite nosso “website”. 
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SIGLAS E ABREVIAÇÕES 
 

  

Regras de Bangkok  Regras da ONU para o tratamento de mulheres prisioneiras e 
medidas não custodiais para mulheres infratoras 

CAT  Comitê das Nações Unidas contra a Tortura 

CCL  Lista de controle de comércio 

CN  dibenzoxazepina 

CPT  Comitê do Conselho da Europa para a Prevenção da Tortura 

CR  2-cloroacetofenona 

CS  2-clorobenzalmalononitrila 

CWC  Convenção de Armas Químicas 

Regras de Havana  Regras das Nações Unidas para a Proteção de Menores Privados de 
Liberdade 

Regras de Nelson 
Mandela 

 Regras Padrão Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de 
Prisioneiros 

OHCHR  Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos 

OPCAT  Protocolo Opcional à Convenção contra a Tortura 

OSCE/ODIHR  Organização para a Segurança e Cooperação na Europa - Escritório 
para as Instituições Democráticas e Direitos Humanos 

PAVA  Ácido pelargônico e vanililamida 

SPT  Subcomitê das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura 

Comissão de Veneza  Comissão Europeia para a Democracia através do Direito 

HRC da ONU  Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas 

UNODC  Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
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SOBRE ESTE GUIA 
A proibição da tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes (outros 
maus-tratos) é absoluta e se aplica em todas as circunstâncias a todos os Estados. Está incorporada 
em vários tratados e documentos, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos1, o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos2 e a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.3 A proibição da tortura também é 
mencionada em uma série de instrumentos e declarações regionais, incluindo a Carta Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos4, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos5, a Declaração dos 
Direitos Humanos da Associação das Nações do Sudeste Asiático6, a Convenção Europeia para a 
Proteção de Direitos do Homem e Liberdades Fundamentais7 e a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia8. 

Embora quase tudo possa ser usado para infligir tortura e outros maus-tratos, esses geralmente são 
perpetrados com o uso de equipamentos de segurança e policiais especializados, incluindo tecnologias 
projetadas especificamente para esses fins. Além de armas e equipamentos especializados, no entanto, 
equipamentos que podem ter um uso legítimo quando usados de forma adequada e em conformidade 
com os direitos humanos muitas vezes são usados indevidamente para cometer atos de tortura e outros 
maus-tratos por prisões, polícia e outras agências .  

A necessidade de controlar essas tecnologias foi reconhecida pela comunidade internacional. Em 2005, 
o então Relator Especial da ONU sobre Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes (Relator Especial sobre Tortura), Prof. Theo Van Boven, recomendou a proibição da 
fabricação, transferência e uso de equipamentos que “não tenham ou não tenham virtualmente 
qualquer uso prático ”, exceto para tortura e outros maus-tratos. Ele aconselhou que os Estados 
Membros introduzam “controles rígidos sobre a exportação de outros equipamentos de segurança e de 
aplicação da lei para ajudar a garantir que não sejam usados para infligir tortura ou maus tratos”, e 
que os Estados também devem “considerar o desenvolvimento de um mecanismo regulador 
internacional ”.9  

                                                
1 ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela resolução da Assembleia Geral 
217 A (III), 10 de dezembro de 1948, Artigo 5. 
2 Assembleia Geral da ONU, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 16 de dezembro de 1966, Nações 
Unidas, Série de Tratados, vol. 999, Artigo 7. 
3 Assembleia Geral da ONU, Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, 10 de dezembro de 1984, Nações Unidas, Série de Tratados, vol. 1465, pág. 85. 
4 Organização da Unidade Africana (OUA), Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos ("Carta de Banjul"), 
27 de junho de 1981, CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), Artigo 5. 
5 Organização dos Estados Americanos (OEA), Convenção Americana sobre Direitos Humanos, “Pacto de San 
Jose, Costa Rica”, 22 de novembro de 1969, Artigo 2. 
6Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), Declaração de Direitos Humanos da ASEAN, 18 de 
novembro de 2012, Princípio 14. 
7 Conselho da Europa, Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, conforme alterada pelos Protocolos nºs. 11 e 14, 4 de novembro de 1950, ETS 5, Artigo 3. 
8 UE, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 26 de outubro de 2012, 2012/C 326/02, Artigo 4. 
9 Comissão das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes, Relatório do Relator Especial, Theo van Boven, 21 de fevereiro de 2005, E/CN.4 
/2005/62/Aditivo 2, Artigo 37.  
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Os governos, profissionais do direito, instituições intergovernamentais, organizações de reabilitação e 
a sociedade civil muitas vezes não estão totalmente cientes dessas tecnologias e de seu papel na 
facilitação da tortura. Como resultado dessa lacuna de conhecimento, as autoridades de controle do 
comércio não conseguem evitar as transferências que facilitam a tortura, e as agências de aplicação da 
lei operam com tecnologia, treinamento e diretrizes inadequadas. Monitores de direitos humanos, 
organizações de reabilitação e a sociedade civil muitas vezes também carecem das provas necessárias 
para responsabilizar os cúmplices da tortura e prevenir ocorrências futuras. 

Este Guia é uma resposta a esta lacuna, apresentando uma visão geral dos diferentes tipos de armas 
e equipamentos usados atualmente por policiais e pessoal de segurança (referidos neste Guia como 
agentes da lei) em todo o mundo e destaca as questões de direitos humanos envolvendo seu uso. Ele 
é uma ferramenta prática que permite aos legisladores, monitores de direitos humanos e jornalistas 
reconhecer o equipamento, bem como destacar e questionar seu uso.  

Neste Guia, o foco está em armas e equipamentos especializados para aplicação da lei e da segurança. 
No entanto, equipamentos improvisados, ad-hoc ou pessoais, como varas, sapatos e cordas, também 
são usados por policiais para tortura e outros maus-tratos. É importante documentar, investigar e 
destacar todos os casos de tortura ou outros maus-tratos.  

O Guia vincula armas e equipamentos especializados para aplicação da lei às regulamentações 
internacionais relevantes e aos organismos internacionais que fizeram recomendações específicas ou 
levantaram questões sobre o uso desse tipo de equipamento. Os principais regulamentos internacionais 
são mencionados ao longo de todo o texto. Esses incluem: 

Diretrizes que regem o tratamento de pessoas privadas de liberdade: 

As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Prisioneiros (Regras de Nelson 
Mandela)10 tratam de todos os aspectos do encarceramento, incluindo como os instrumentos e 
métodos de contenção devem ser usados em locais de detenção. A Regra 47 afirma que instrumentos 
de contenção "inerentemente degradantes ou dolorosos" devem ser proibidos, e que "outros 
instrumentos de contenção" devem ser usados apenas em certas circunstâncias rigidamente 
limitadas, como para evitar a fuga durante a transferência, para evitar que um prisioneiro machuque 
a si mesmo ou a outros, ou para evitar que danifiquem a propriedade. A regra 48 envolve o tipo e a 
duração da contenção, estabelecendo que o método usado deve ser o menos intrusivo disponível e 
que os instrumentos de contenção devem ser usados apenas pelo período de tempo requerido e 
removidos o mais rápido possível.  

As Regras das Nações Unidas para a Proteção de Menores Privados de Liberdade (Regras de 
Havana)11 contêm salvaguardas sobre o tratamento de jovens em locais de detenção. A regra 64 se 
refere ao uso de equipamentos e afirma que instrumentos de contenção só podem ser usados em 
circunstâncias excepcionais e nunca para causar humilhação ou degradação. A regra 65 proíbe o 
porte e o uso de armas pelo pessoal em qualquer instalação onde menores sejam detidos.  

A Regra 24, das Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Prisioneiras e Medidas 
Não Custodiais para Mulheres infratoras(Regras de Bangkok)12, afirma que instrumentos de 
contenção não devem ser usados em mulheres durante o trabalho de parto, parto ou imediatamente 
após o parto.  

                                                
10 Assembleia Geral da ONU, Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Prisioneiros (Regras de Nelson 
Mandela): resolução/adotada pela Assembleia Geral, 8 de janeiro de 2016, A/RES/70/175. 
11 Assembleia Geral da ONU, Regras da ONU para a Proteção de Menores Privados de Sua Liberdade (Regras de 
Havana): resolução/adotada pela Assembleia Geral, 2 de abril de 1991, A/RES/45/113, Regras 64 e 65. 
12 Assembleia Geral da ONU, Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Prisioneiras e Medidas 
Não Custodiais para Mulheres Infratoras (Regras de Bangkok): nota/pelo Secretariado, 6 de outubro de 2010, 
A/C.3/65/L. 
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Diretrizes que regem o uso da força pelos agentes da lei: 

O Código de Conduta das Nações Unidas para a Aplicação da Lei afirma que “os agentes da lei podem 
usar a força apenas quando estritamente necessário e na medida exigida para o desempenho de seu 
dever”.13.  

Os Princípios Básicos das Nações Unidas sobre o Uso da Força e Armas de Fogo por Agentes da Lei 
ampliam o Código de Conduta da ONU, declarando que o uso da força por agentes da lei deve ser 
regido por regras e regulamentos claros e compatíveis com os direitos humanos. Os agentes da lei 
devem ter acesso a uma variedade de armas diferentes (incluindo opções menos letais) para uso em 
situações apropriadas e devem usar métodos não violentos sempre que possível. Força e armas de 
fogo só devem ser usadas se outros meios forem ineficazes. Os Princípios Básicos também tratam da 
fabricação e seleção de equipamentos, observando, por exemplo, que o desenvolvimento e a  
implantação de armas menos letais devem ser cuidadosamente avaliados e controlados.14 

Vários órgãos nacionais, internacionais e regionais produziram recursos adicionais sobre o uso da 
força pelos agentes da lei. Vários deles incluem orientações baseadas em direitos humanos sobre 
uma variedade de equipamentos abordados neste Guia. Os recursos incluem: 

• Escritório da ONU sobre Drogas e Crime (UNODC) e Escritório do Alto Comissariado para os 
Direitos Humanos (OHCHR) Livro de Recursos sobre o uso da força e armas de fogo na 
aplicação da lei15 

• OHCHR Orientação sobre direitos humanos da ONU sobre armas menos letais na aplicação da 
lei16   

• Organização para a Segurança e Cooperação na Europa / Escritório para Instituições 
Democráticas e Direitos Humanos (OSCE / ODIHR) Manual de Direitos Humanos sobre o 
Policiamento de Multidões17  

• OSCE/ODIHR e Comissão Europeia para a Democracia através do Direito (Comissão de Veneza) 
Diretrizes sobre liberdade de reunião pacífica18  

• OSCE/ODIHR Manual sobre monitoramento da liberdade de reunião pacífica19 

Os principais órgãos de monitoramento mencionados ao longo deste Guia incluem:  

O Comitê das Nações Unidas contra a Tortura (CAT) monitora a implementação da Convenção das 
Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 
e examina relatórios dos Estados Membros da ONU sobre a implementação da Convenção.20 

                                                
13 Assembleia Geral da ONU, Código de Conduta para Agentes da Lei, 17 de dezembro de 1979, A/RES/34/169, 
Artigo 3. 
14 Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR), Princípios Básicos 
sobre o Uso da Força e Armas de Fogo por Agentes da Lei, 7 de setembro de 1990. 
15 Escritório da ONU sobre Drogas e Crime (UNODC) e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas 
de fogo na aplicação da lei, 2017. 
16 OHCHR Orientação sobre direitos humanos da ONU sobre armas menos letais na aplicação da lei, 2020. 
17 Organização para a Segurança e Cooperação na Europa - Escritório para Instituições Democráticas e Direitos 
Humanos (OSCE / ODIHR), Manual de Direitos Humanos sobre Policiamento de Multidões, 2016. 
18 Comissão Europeia para a Democracia através do Direito (Comissão de Veneza) e OSCE/ODIHR, Diretrizes 
sobre a liberdade de reunião pacífica, (3ª edição), 8 de julho de 2019, CDL-AD (2019)017. 
19 OSCE/ODIHR Manual sobre monitoramento da liberdade de reunião pacífica (2ª edição), 2020. 
20 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx. 
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O Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura (SPT) realiza visitas a locais de detenção em 
Estados que fazem parte do Protocolo Opcional da Convenção contra a Tortura (OPCAT) e produz um 
relatório escrito para o Estado em questão. Embora os relatórios sejam confidenciais, os países são 
incentivados a torná-los públicos.21  

O Conselho de Procedimentos Especiais de Direitos Humanos é formado por especialistas 
independentes que analisam os direitos humanos em todo o mundo. Eles incluem o Relator Especial 
sobre Tortura, o Relator Especial sobre os Direitos à Liberdade de Reunião e Associação Pacífica e o 
Relator Especial sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias. Os Relatores Especiais fazem 
visitas de levantamento de fatos aos Estados Membros da ONU e relatam suas conclusões ao 
Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH) e à Assembleia Geral.22  

O Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura (CPT) visita locais de detenção nos Estados membros 
do Conselho da Europa (CoE) e informa sobre as condições e o tratamento das pessoas privadas de 
liberdade. Após suas visitas, o CPT produz um relatório para o Estado em questão e, embora os 
relatórios sejam confidenciais, a maioria dos Estados publica o relatório e sua resposta. O CPT 
também elabora um relatório público anual sobre suas atividades.23 

Os relatórios produzidos por esses órgãos incluem exemplos de casos e informações sobre o uso 
indevido de uma variedade de armas e equipamentos, e fornecem recomendações sobre o uso 
apropriado da força.  

Desenvolvimentos nos controles de comércio internacional, regional e nacional 
abordando o comércio de vários tipos de equipamentos de aplicação da lei: 

ONU: O desenvolvimento de uma estrutura internacional para lidar com o comércio de ferramentas 
de tortura está agora sendo levado adiante pela ONU. Em 2019, a Assembleia Geral da ONU adotou a 
Resolução A/73/L.94, Rumo ao comércio livre da tortura: exame da viabilidade, o escopo e os 
parâmetros para possíveis padrões internacionais comuns.24 O relatório do Secretário-Geral da ONU 
subsequente à Resolução analisou as opiniões dos Estados-Membros e foi publicado em 2020. Ele 
observou que a maioria dos Estados que responderam “apoia a proposta de estabelecer padrões 
internacionais comuns”. Além disso, a maioria desses Estados que responderam era a favor de um 
"instrumento legalmente vinculante que estabeleça medidas para controlar e restringir o comércio de 
produtos usados para a aplicação da pena de morte, tortura ou outras formas de maus tratos."25  
UE: Regulamento (UE) 2019/125 relativo ao comércio de certos produtos que podem ser usados para 
a aplicação da pena de morte, tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes (regulamento antitortura).26 O regulamento da UE proíbe o comércio de certos 
equipamentos inerentemente abusivos e controla (por meio de licenciamento) o comércio de outros 
equipamentos especificados que podem ser mal utilizados. Nos termos do regulamento, os Estados-

                                                
21 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIntro.aspx. 
22 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx. 
23 https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt. 
24 Assembleia Geral da ONU, Rumo ao comércio livre de tortura: exame da viabilidade, escopo e parâmetros para 
possíveis padrões internacionais comuns, septuagésima terceira sessão, 21 de junho de 2018, A/73/L/94. 
25 Assembleia Geral da ONU, Rumo ao comércio livre de tortura: exame da viabilidade, escopo e parâmetros para 
possíveis padrões internacionais comuns, 28 de junho de 2020, A/74/969. 
26 UE, Regulamento (UE) 2019/125 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de janeiro de 2019, relativo ao 
comércio de certas mercadorias que podem ser utilizadas para a aplicação da pena de morte, tortura ou outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, PE/59/2018/REV/1, JO L 30 de 31.1.2019, p. 1-57. 



Guia visual para equipamento policial e de  segurança 

6 

 

Membros da UE podem introduzir controles mais rigorosos para certos tipos de equipamentos, se 
assim o desejarem, e alguns Estados optaram por introduzir esses controles.27 O regulamento da UE 
é atualmente o único controle comercial regional juridicamente vinculativo sobre a aplicação da lei e 
equipamentos de segurança.  

UE: A Posição Comum da UE que define regras comuns que regem o controle das exportações de 
tecnologia e equipamento milita28r exige que os Estados-Membros da UE regulem seu comércio de 
equipamentos na Lista Militar Comum da UE29 com países fora da UE. A lista militar inclui armas 
convencionais e algumas armas menos letais, como irritantes químicos. 

UE: As Diretrizes de Sanções da UE permitem que a UE proíba a exportação de certos equipamentos 
como parte de seu regime de sanções. Em alguns casos, o equipamento abordado ultrapassou  os 
tipos de produtos abrangidos pela Lista Militar da UE e também proibiu a transferência de 
equipamento adicional que pudesse ser utilizado para “repressão interna”, conforme detalhado numa 
“lista de repressão interna”. A lista de repressão interna é diferente das listas de armas e 
equipamentos elaboradas no Regulamento Antitortura da UE.30 

CoE: A Recomendação CM/Rec(2021)2 do Comitê de Ministros aos Estados membros sobre medidas 
contra o comércio de produtos usados para a aplicação da pena de morte, tortura e outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes fornece orientação aos Estados membros 
do CoE sobre a revisão de suas legislações nacionais e prática nesta matéria, a fim de assegurar que 
cumpram as medidas estabelecidas na Recomendação e seu anexo.31  

EUA: Os Estados Unidos mantêm a Lista de Controle de Comércio dos EUA (CCL), que controla o 
comércio de uma ampla variedade de equipamentos de segurança e de aplicação da lei.32  

Reino Unido: O Reino Unido tem um regime de controle nacional, que se baseia no sistema da UE e 
no Regulamento Antitortura da UE discutido acima.33   

                                                
27 Ibid., Artigo 14. 
28 UE, Posição Comum 2008/944/PESC do Conselho, de 8 de dezembro de 2008, que define as regras comuns 
que regem o controle das exportações de tecnologia e equipamento militares, JO L 335 de 13.12.2008, pp. 99–
103. 
29 UE, Lista Militar Comum da União Europeia, ST/5802/2019/INIT, JO C 95 de 12 de março de 2019, pp. 1-35.  
30 UE, Diretrizes sobre a implementação e avaliação de medidas restritivas (sanções) no âmbito da atualização da 
Política Externa e de Segurança Comum da UE, 4 de maio de 2018. 
31 Conselho da Europa, Recomendação CM/Rec(2021)2 do Comitê de Ministros aos Estados membros sobre 
medidas contra o comércio de produtos usados para a pena de morte, tortura e outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes, 31 de março de 2021. 
32 Bureau of Industry and Security, Regulamentos de administração de exportação: Lista de controle de comércio 
dos EUA (CCL), 9 de março de 2020.  
33 Governo do Reino Unido, Orientação: Controles de exportação: produtos, software e tecnologia militares, 6 de 
setembro de 2019, atualizado em 31 de dezembro de 2020. 
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DOCUMENTAÇÃO DE ARMAS E EQUIPAMENTOS 
O registro e a identificação de armas e equipamentos (incluindo equipamentos improvisados, “ad 
hoc” ou pessoais) usados por agentes da lei para cometer abusos de direitos humanos podem 
fornecer evidências críticas. Essas evidências podem ser usadas para provar que tais abusos de 
direitos humanos ocorreram e podem ajudar a identificar os perpetradores. No entanto, há escassez 
de informações específicas nos relatórios de direitos humanos sobre como documentar as 
"ferramentas" usadas para cometer esses atos. Para resolver essa lacuna, a Omega compilou as 
seguintes orientações. 

Ao documentar o equipamento, registre: 

Forma e composição 

• Grave ou fotografe o equipamento, incluindo quaisquer características distintivas ou 
incomuns. Anote o material do qual o equipamento é feito.  

• Essas características são muito importantes para determinar o que é um equipamento, 
para que ele pode ser usado ou mesmo quem o fez.  

Cor e marcações  

• Fotografe ou registre a cor do equipamento e quaisquer faixas coloridas.  
• Fotografe ou transcreva quaisquer logotipos, escrita ou números. Eles podem ser 

encontrados em quase qualquer parte do equipamento, portanto, observe com cuidado, 
se tiver tempo.  

• Se você puder vê-las com segurança, esses tipos de marcações são essenciais para 
documentar, pois podem levar a identificações irrefutáveis de equipamentos, fornecendo 
evidências concretas do nome do produto, do fabricante ou fornecedor do equipamento, 
e podem ajudar a Omega a determinar a data de fabricação.  

Dimensões e escala  

• Ao tirar uma fotografia de um equipamento, registre suas dimensões. A medida mais 
precisa é uma régua forense, mas se não houver uma disponível, use um objeto 
universalmente reconhecível, como uma caneta, para comparação.  

• Esta informação ajuda na identificação. 

Embalagem  

• Fotografe ou registre qualquer informação em qualquer embalagem. 
• Em certas circunstâncias, você poderá ver a embalagem e também o próprio 

equipamento. O equipamento pode ser entregue ou armazenado em sua embalagem 
original, que pode conter informações vitais sobre o que é um equipamento e para que é 
utilizado, bem como quem o fabricou ou vendeu. 
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Contexto 

• Entrevistar pessoas relevantes e registrar como o equipamento foi usado pode 
estabelecer se o equipamento foi usado incorretamente. Peça aos entrevistados uma 
descrição das circunstâncias em que armas ou equipamentos foram usados. Se possível, 
peça também às autoridades competentes (como administradores de prisões ou 
autoridades nacionais ou regionais) cópias de políticas ou regulamentos que regem o uso 
da força, especialmente qualquer documentação que especifique quais armas e 
equipamentos são autorizados para uso por policiais e como essas armas podem ser 
usadas (incluindo manutenção de registros, armazenamento e treinamento). 

Lesões 

• Para obter informações sobre a documentação de ferimentos causados por armas e 
equipamentos de policiamento, consulte as Diretrizes para o Pessoal de Linha de Frente 
no Combate à Tortura do Centro de Recursos Legais, disponíveis em seu website,34 bem 
como o Protocolo de Istambul: Manual sobre a Investigação Eficaz e Documentação da 
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.35 

 

                                                
34 https://lrc.org.za/wp-content/uploads/Main-Guideline-Document-1.pdf 
35 OHCHR, Manual sobre a Investigação Eficaz e Documentação da Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes (Protocolo de Istambul), 2004, HR/P/PT/8/Rev.1. 

AVISO:  

Não se coloque em risco.  

• Sempre presuma que as armas estão carregadas e que a munição e o material 
bélico estão “vivos” e podem causar ferimentos.  

• Não corra riscos desnecessários ao tentar manusear o equipamento.  

• A menos que você tenha recebido treinamento especializado e saiba o que está 
fazendo, deixe os itens de lado e simplesmente observe à distância.  
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01  INSTRUMENTOS DE CONTENÇÃO 
Instrumentos de contenção são itens de equipamento fixados em partes do corpo para restringir ou, 
em alguns casos, impedir o movimento.  

Instrumentos de contenção frequentemente usadas por agentes da lei incluem algemas, algemas de 
perna (e combinações de algemas e algemas de perna ligadas por uma corrente) e correntes de 
cintura/correntes de transporte. Instrumentos de contenção como correntes unindo prisioneiros, 
algemas de polegar, algemas de dedo, algemas de pescoço, algemas de perna com peso, cadeiras de 
contenção, camas de contenção e placas de retenção são menos comuns, mas ainda estão 
disponíveis para uso em alguns países. Equipamentos improvisados e “ad-hoc”, como cadarços, 
cordas e pedaços de elo de corrente também podem ser usados como instrumentos de contenção. 

Uso 

Instrumentos de contenção são aplicadas ao corpo para restringir os movimentos. Diferentes tipos de 
uso podem apresentar riscos diferentes, tanto em termos de lesões físicas como psicológicas. Por 
exemplo, as algemas podem ser aplicadas com os braços na frente ou, o que é mais prejudicial, 
atrás, nas costas. Algemas de mão e algemas de perna são usadas simultaneamente em algumas 
jurisdições, geralmente com uma corrente conectando-as, e esse tipo de uso acarreta riscos 
adicionais. Pessoas detidas às vezes são algemadas umas às outras (por exemplo, durante a 
transferência de prisioneiros) ou a objetos fixos, o que é uma técnica de contenção inadequada. 

O uso de alguns tipos de instrumentos de contenção por agentes da lei deve ser proibido. Esses 
instrumentos de contenção inerentemente abusivos incluem grilhões de barra, correntes unindo 
prisioneiros, algemas de polegar, algemas de dedo, parafusos de dedo, algemas de pescoço, algemas 
de perna com peso, cadeiras de contenção com contenções de metal, gaiola ou camas de rede, 
tábuas de algemas ou camas e capuzes ou vendas. Camas de contenção ou cadeiras com contenções 
flexíveis podem ser usadas apenas por pessoal treinado em medicina por razões médicas, e qualquer 
uso deve estar de acordo com os padrões de direitos humanos (ver entradas individuais para mais 
informações). 

Ferimentos potenciais 

Lesões causadas por instrumentos de contenção, que em alguns casos podem ser fatais, incluem:  

• cortes e hematomas  
• feridas abertas 
• luxação articular  
• dano ao nervo  
• sufocamento se usadas ao redor do pescoço  
• asfixia posicional se uma pessoa for contida de bruços  
• hiperextensão de membros 
• lesões secundárias sofridas como resultado de quedas enquanto contido. 
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1.1 ALGEMAS DE MÃO 
Principais 
características 
técnicas 

Duas algemas traváveis, geralmente feitas de metal, conectadas por um elo 
de corrente curto, barra rígida ou dobradiça. 
Alguns modelos apresentam um mecanismo de travamento duplo (isso reduz 
o risco de as algemas serem apertadas demais) e outros são de travamento 
simples. 
Uma catraca permite que o tamanho do manguito seja ajustado para que ele 
possa ser usado em uma variedade de tamanhos de pulso. 

Preocupações 
com os 
direitos 
humanos  

As algemas podem ser apertadas demais por agentes penitenciários ou 
detidos, o que pode causar dor, desconforto e lesões permanentes.  

Elas podem ajudar a facilitar a tortura ou outros maus-tratos (especialmente 
quando usadas para conter pessoas em posições de estresse).  
As algemas conectadas por uma barra rígida podem ser usadas como arma 
para levar um suspeito à submissão.  Isso aumenta o risco de lesão no 
pulso. 
O uso prolongado de algemas pode causar lacerações, que podem causar 
envenenamento do sangue e outros prejuízos físicos de longo prazo. 

Às vezes, os detidos são mantidos algemados por mais tempo do que o 
estritamente necessário. As algemas devem ser removidas o mais rápido 
possível e substituídas, se necessário, por instrumentos de contenção macios 
de tecido. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos 
humanos 

UNODC e OHCHR: “Algemas só devem ser usadas quando houver uma razão 
objetiva para acreditar que o infrator pode escapar ou pode usar violência 
contra o agente da lei ou outra pessoa.”36 
Regras de Havana: “Instrumentos de restrição e força só podem ser usados 
[em menores] em casos excepcionais, onde todos os outros métodos de 
controle foram esgotados e falharam, e apenas conforme explicitamente 
autorizado e especificado por lei e regulamento.”37 

Exemplos de 
controles 
existentes 

O regulamento da UE contra a tortura permite que os Estados-Membros 
controlem o comércio de algemas. A Espanha, por exemplo, implementou 
esses controles e exige licenças de exportação para a exportação de 
algemas. 
O Reino Unido exige licenças de exportação para algemas que tenham uma 
dimensão geral (incluindo correntes) superior a 240 mm quando bloqueadas.  
A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle 
proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 
O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 

 

                                                
36 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 82. 
37 Assembleia Geral da ONU, Regras da ONU para a Proteção de Menores Privados de Sua Liberdade: resolução / 
adotada pela Assembleia Geral, 2 de abril de 1991, A/RES/45/113, parágrafo 64 
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◄ Algemas de elo de 
corrente 

◄ Algemas 
articuladas 

◄ Algemas rígidas 
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1.2 ALGEMAS DE PLÁSTICO, ALGEMAS DE 
NÁILON 
 

Principais 
características 
técnicas 

Assemelha-se a uma “braçadeira” de plástico (braçadeiras e cabos 
também são usados como instrumentos de contenção). Podem ser 
algemas simples ou duplas. 

Podem ser algemas simples ou duplas.  

A maioria dos modelos é projetado para conter os pulsos, mas também 
existem modelos projetados especificamente para conter as pernas. 

Preocupações 
com os 
direitos 
humanos  

A maioria dos modelos só pode ser apertada e não pode ser afrouxada 
após a aplicação. Consequentemente, é muito fácil causar dor e 
desconforto severos de forma inadvertida ou intencional ao indivíduo 
detido.  

O uso prolongado dessas algemas pode causar lacerações, que podem 
causar envenenamento do sangue e outros prejuízos físicos de longo 
prazo. 

Elas podem ajudar a facilitar a tortura ou outros maus-tratos 
(especialmente quando usadas para conter pessoas em posições de 
estresse). 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos 
humanos 

UNODC e OHCHR: “Algemas só devem ser usadas quando houver uma 
razão objetiva para acreditar que o infrator pode escapar ou pode usar 
violência contra o agente da lei ou outra pessoa.”38 

Exemplos de 
controles 
existentes 

Tanto quanto é do conhecimento da Omega, não existem controles 
específicos para a transferência deste equipamento 

Controle 
proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 
O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 

 

  
                                                
38 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 82. 
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◄ Algema de plástico 
simples  

◄ Algema de plástico 
dupla  
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1.3 ALGEMAS FIXAS  

                                                
39 CoE: CPT, Relatório ao Governo da República Eslovaca sobre a visita à República Eslovaca realizada pela CPT 
de 19 de março a 28 de março de 2018, 19 de junho de 2019, CPT/Inf (2019) 20, parágrafo 15. 
40 Regras de Nelson Mandela, 2016, Regra 47. 

Principais 
características 
técnicas 

Algemas com trava simples ou dupla, geralmente presas a uma 
corrente de metal, projetadas para serem aparafusadas ou de outra 
forma ancoradas no chão, parede, teto ou outro objeto fixo. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Elas podem ajudar a facilitar a tortura ou outros maus-tratos 
(especialmente quando usadas para conter pessoas em posições de 
estresse). 

Seu uso não cumpre nenhum propósito legítimo de aplicação da lei 
que não possa ser alcançado por meios menos prejudiciais ou menos 
degradantes.  

O uso deste equipamento pode ser considerado um tratamento 
desumano e degradante. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

CPT: “A prática de algemar uma pessoa a um objeto fixo - 
especialmente dentro de uma área protegida (como uma“ área 
designada ”) - é particularmente inadequada e pode ser considerada 
como um tratamento degradante”.39 

Regras de Nelson Mandela: “O uso de ... instrumentos de contenção 
que sejam inerentemente degradantes ou dolorosos deve ser 
proibido.”40 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE proíbe o comércio deste 
equipamento. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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◄ Algema única com âncora 

◄ Algema única com fixações de 
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1.4 INSTRUMENTOS DE CONTENÇÃO MACIOS DE 
TECIDO 
  

                                                
41 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 84. 

Principais 
características 
técnicas 

Algemas ajustáveis feitas de tecidos macios que podem ser fixadas nos 
pulsos ou tornozelos com o objetivo principal de restringir os 
movimentos. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Embora haja menos riscos de seu uso do que de instrumentos de 
contenção de metal, o uso de instrumentos de  contenção de 
tecido/macios pode ajudar a facilitar a tortura ou outros maus-tratos 
(especialmente quando usadas em posições de estresse). 

As preocupações com o uso de instrumentos de contenção geralmente 
também se aplicam às contenções leves, inclusive se os detidos forem 
colocados em contenções por mais tempo do que o estritamente 
necessário. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

UNODC e OHCHR: “As contenções macias devem ser sempre 
preferidas, de acordo com as Regras de Nelson Mandela.”41 

Exemplos de 
controles existentes 

Tanto quanto é do conhecimento da Omega, não existem controles 
específicos para a transferência deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 
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▲ Algemas de perna 
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1.5 ALGEMAS DE PERNA 
  

                                                
42 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 84. 

Principais 
características 
técnicas 

Duas algemas de metal com chave, geralmente feitas de metal, presas 
ao redor dos tornozelos e ligadas por uma corrente para permitir ao 
detento algum movimento. 

O tamanho da algema é geralmente maior do que o das algemas 
comuns e é ajustável. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Algemas de perna podem ajudar a facilitar a tortura ou outros maus-
tratos (especialmente quando usadas para conter pessoas em posições 
de estresse). 

Elas restringem severamente os movimentos, levando a um risco de 
lesões secundárias caso a pessoa detida caia.  

O uso prolongado de algemas de perna pode causar lacerações, que 
podem causar envenenamento do sangue e outros prejuízos físicos de 
longo prazo. 

Às vezes, os detidos são mantidos algemados por mais tempo do que 
o estritamente necessário. As algemas de perna devem ser removidas 
o mais rápido possível e substituídas, se necessário, por instrumentos 
de contenção macios de tecido e seguros. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

UNODC e OHCHR: “As contenções macias devem ser sempre 
preferidas, de acordo com as Regras de Nelson Mandela.”42 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação deste 
equipamento. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos.  
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▲ Algemas de perna 
 

◄ Algemas de perna 
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1.6 GRILHÕES DE BARRA 
   

                                                
43 Comissão das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, Direitos Civis e Políticos, incluindo a questão da tortura 
e detenção: Estudo sobre a situação do comércio e da produção de equipamentos especificamente concebidos 
para infligir tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, sua origem, destino e formas, 13 
de janeiro de 2003, E/CN.4/2003/69, parágrafo 9 . 
44 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 84. 
45 Regras de Nelson Mandela, 2016, Regra 47. 

Principais 
características 
técnicas 

Uma barra rígida, geralmente de metal, conectando dois anéis ou 
algemas com chave. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Barras rígidas restringem significativamente os movimentos enquanto 
aumentam o risco de lesões no tornozelo ou quedas.  

O uso prolongado dessas algemas pode causar lacerações, que podem 
causar envenenamento do sangue e outros prejuízos físicos de longo 
prazo. 

Elas podem ajudar a facilitar a tortura ou outros maus-tratos 
(especialmente em posições de estresse). 

Este equipamento é inerentemente degradante e seu uso não cumpre 
nenhum propósito legítimo de aplicação da lei que não possa ser 
alcançado por meios menos prejudiciais ou menos degradantes. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Relator Especial sobre Tortura:  Instrumentos de contenção  que têm 
uma barra fixa e rígida entre as algemas foram descrito como 
inerentemente desumanos e degradantes.43 

UNODC e OHCHR, “Deveria haver uma proibição absoluta de 
...grilhões”. 44 

Regras de Nelson Mandela: “O uso de ... instrumentos de contenção 
que sejam inerentemente degradantes ou dolorosos deve ser 
proibido.”45 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE proíbe o comércio deste 
equipamento. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 



  Guia visual para aplicação da lei e equipamentos de segurança 

22 

 

◄ Grilhões de barra com barra 
separadora  

▲Grilhões de barra com barra separadora © Anistia Internacional 
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1.7 ALGEMAS DE PERNA COM PESO 

                                                
46 Comissão de Direitos Humanos da ONU, Relatório sobre Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes: Missão à China, 10 de março de 2006, E/CN.4/2006/6/Adendo 6, parágrafo 68. 
47 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 84. 
48 Regras de Nelson Mandela, 2016, Regra 47. 

Principais 
características 
técnicas 

Duas algemas de metal, geralmente maiores que as algemas comuns 
de punhos, presas por uma corrente pesada para permitir que o 
detento se movimente. 

As algemas geralmente não são ajustáveis. 

Os modelos podem pesar até 8 kg (aproximadamente 17,5 libras) e 
podem ter pesos adicionais acrescentados (por exemplo, no elo da 
corrente). 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso de algemas pesadas nas pernas constitui uma violação “prima 
facie” da proibição da tortura e outros maus-tratos. 

Seu uso não cumpre nenhum propósito legítimo de aplicação da lei 
que não possa ser alcançado por meios menos prejudiciais ou menos 
degradantes. 

Essas algemas são mais pesadas do que o necessário para conter 
adequadamente um indivíduo e usá-las é inerentemente degradante. 

O peso restringe significativamente os movimentos enquanto 
aumentam o risco de lesões no tornozelo ou quedas.  

O uso prolongado dessas algemas pode causar lacerações, que podem 
causar envenenamento do sangue e outros prejuízos físicos de longo 
prazo. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Relator Especial sobre Tortura em sua missão de 2005 à China: o uso 
de algemas pesadas nas pernas em prisioneiros no corredor da morte 
"é desumano e degradante e serve apenas como uma forma adicional 
de punição".46 

UNODC e OHCHR: “Deveria haver uma proibição absoluta a  
instrumentos de contenção com pesos adicionados”.47 

Regras de Nelson Mandela: “O uso de ... instrumentos de contenção 
que sejam inerentemente degradantes ou dolorosos deve ser 
proibido.”48 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE proíbe o comércio deste 
equipamento. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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▲ Algemas de perna com 
 

▲ Algemas de perna com pesos adicionais na 
corrente 

▲ Combinação de algemas de mão e perna com peso  
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1.8 CORRENTES UNINDO PRISIONEIROS  
   

                                                
49 Regras de Nelson Mandela, 2016, Regra 47. 

Principais 
características 
técnicas 

Vários pares de algemas de perna, algemas de mão, correntes de 
cintura (corrente presa na cintura), ou uma combinação destas, presas 
à mesma corrente (geralmente feita de metal), permitindo que várias 
pessoas sejam presas juntas. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso de correntes unindo prisioneiros restringe os movimentos, o que 
aumenta o risco de quedas e lesões resultantes, caso as pessoas 
presas não consigam amortecer a queda. Um indivíduo em queda pode 
ser perigoso para o resto do grupo acorrentado. 

O uso prolongado dessas algemas pode causar lacerações, que podem 
causar envenenamento do sangue e outros prejuízos físicos de longo 
prazo. 

A prática de acorrentar grupos de prisioneiros é inerentemente 
degradante.  

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Regras de Nelson Mandela: “O uso de ... instrumentos de contenção 
que sejam inerentemente degradantes ou dolorosos deve ser 
proibido.”49 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação deste 
equipamento e permite que os Estados-Membros proíbam 
individualmente o comércio. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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1.9 ALGEMAS DE MÃO E PERNA (COMBINAÇÃO)  

                                                
50 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 84. 

Principais 
características 
técnicas 

Algemas de mão e algemas de perna presas por uma longa corrente. 
Ocasionalmente, as algemas de pernas contêm pesos adicionais.  

Projetadas para restringir simultaneamente o movimento em mais de 
uma parte do corpo. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Essa combinação de algemas restringe severamente os movimentos, 
levando a um risco de lesões secundárias caso a pessoa detida caia.  

Se o comprimento da corrente for muito curto em relação à altura do 
detido, isso pode forçá-lo a se curvar, o que pode ser humilhante ou 
degradante. Uma corrente muito curta também pode representar 
riscos adicionais de lesões secundárias devido a quedas. 

Seu uso pode ajudar a facilitar a tortura ou outros maus-tratos 
(especialmente quando usados para conter pessoas em posições de 
estresse, como uma amarração). 

Se as algemas incluírem pesos adicionais nas pernas (ver p. 23), seu 
uso constitui uma violação “prima facie” da proibição de tortura e 
outros maus-tratos. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

UNODC e OHCHR: “Contenções de membros de metal, como algemas 
de perna ou correntes que conectam os membros com correntes a 
algemas e cintos, devem ser evitadas ... Amarração, que é amarrar as 
mãos e pernas de alguém nas costas, não deve ser usada devido ao 
desconforto desnecessário e sofrimento que causa, bem como devido 
ao risco de asfixia que representa.”50 

Exemplos de 
controles existentes 

Como este equipamento inclui algemas de perna, o Regulamento 
Antitortura da UE controla a exportação deste equipamento. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 

Se algemas com pesos adicionados para as pernas estiverem incluídas 
no projeto, a fabricação, o comércio e o uso devem ser proibidos. 



  Guia visual para aplicação da lei e equipamentos de segurança 

28 

 

 

 

 

  

▲Combinação de algemas de mão e 
perna  



Instrumentos de contenção 

29 

 

1.10 ALGEMAS DE PESCOÇO E OUTROS 
INSTRUMENTOS DE CONTENÇÃO (COMBINAÇÃO) 

 

 

 

  

                                                
51 Regras de Nelson Mandela, 2016, Regra 47. 

Principais 
características 
técnicas 

Uma algema de metal que é presa ao redor do pescoço e ligada por 
uma corrente a outros instrumentos de contenção, como algemas de 
mão ou algemas de perna. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Algemas concebidas para serem fixadas à volta do pescoço aumentam 
o risco de lesões graves no pescoço e asfixia. 

O uso desses instrumentos de contenção pode ajudar a facilitar a 
tortura ou outros maus-tratos (especialmente quando usadas para 
conter uma pessoa em posições de estresse). 

Este equipamento é inerentemente degradante e seu uso não cumpre 
nenhum propósito legítimo de aplicação da lei que não possa ser 
alcançado por meios menos prejudiciais. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Regras de Nelson Mandela: “O uso de ... instrumentos de contenção 
que sejam inerentemente degradantes ou dolorosos deve ser 
proibido.”51 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação deste 
equipamento. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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▲ Diagrama da algema de pescoço 
com algemas das pernas e das mãos 

 

▲ Algemas de pescoço com 
algemas de mãos ligadas 
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1.11  ALGEMAS DE POLEGAR E ALGEMAS DE 
DEDO  

  

                                                
52 HRC da ONU, Relatório do Relator Especial sobre Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes, Trigésima quarta sessão, 14 de fevereiro de 2017, A/HRC/34/54, parágrafo 51. 
53 Regras de Nelson Mandela, 2016, Regra 47. 

Principais 
características 
técnicas 

Projetadas para restringir o movimento das mãos segurando os 
polegares ou dedos em uma posição fixa. 

Alguns modelos de algemas de polegar são serrilhadas na borda 
interna 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Existe um alto risco de lesões nos polegares ou dedos devido à 
pressão excessiva, de fratura de ossos delicados e de danos aos 
nervos. 

Existe o risco de lesões secundárias decorrentes de quedas, pois a 
pessoa contida não seria capaz de amortecer a queda. 

Seu uso pode ajudar a facilitar a tortura ou outros maus-tratos 
(especialmente quando usados para conter uma pessoa em posições 
de estresse). 

As algemas de polegar e de dedos são inerentemente degradantes e 
não cumprem nenhum propósito legítimo de aplicação da lei que não 
possa ser alcançado por meios menos prejudiciais. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Relator Especial sobre Tortura: algemas de polegar são exemplos de 
"armas inerentemente cruéis, desumanas ou degradantes".52 

Regras de Nelson Mandela: “O uso de ... instrumentos de contenção 
que sejam inerentemente degradantes ou dolorosos deve ser 
proibido.”53 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE proíbe o comércio deste 
equipamento. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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1.12  PARAFUSOS DE POLEGAR E PARAFUSOS 
DE DEDO 
  

                                                
54 HRC da ONU, Uso extracustodial da força e proibição da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes: nota/pelo Secretário-Geral, 2017,A/72/178, parágrafo 51. 
55 OHCHR Orientação sobre direitos humanos da ONU sobre armas menos letais na aplicação da lei, 2020, 
parágrafo 5.2. 
56 Regras de Nelson Mandela, 2016, Regra 47. 

Principais 
características 
técnicas 

Projetadas para esmagar dedos ou polegares aparafusando duas 
placas juntas com os dedos ou polegares presos entre elas. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Os parafusos de polegar e os parafusos de dedo são projetados para 
causar dor e ferimentos. 

Eles só servem para tortura ou outros maus-tratos. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Relator Especial sobre Tortura: este equipamento é um exemplo de 
"armas inerentemente cruéis, desumanas ou degradantes".54 

OHCHR: “[Os parafusos de polegar] são inerentemente degradantes 
ou desnecessariamente dolorosos e não devem ser usados na 
aplicação da lei”55 

Regras de Nelson Mandela: “O uso de ... instrumentos de contenção 
que sejam inerentemente degradantes ou dolorosos deve ser 
proibido.”56 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE proíbe o comércio deste 
equipamento. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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▲ A imagem acima mostra vários tipos de parafusos de polegar.  Cyndy Sims Parr.   

 

▲ A imagem acima mostra um parafuso de polegar.  Conselho Distrital de Lichfield. 
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1.13 CADEIRAS COM CONTENÇÕES FIXAS DE 
METAL   

                                                
57 HRC da ONU, Relatório provisório do Relator Especial sobre Tortura, 2013, A/68/295, parágrafo 58 
58 CAT da ONU, Conclusões e Recomendações do CAT: Estados Unidos da América, 15 de maio de 2000, 
CAT/C/24/6, parágrafo 180 (e). 
59 Regras de Nelson Mandela, 2016, Regra 47. 

Principais 
características 
técnicas 

Existem vários modelos de cadeira com diferentes pontos e técnicas de 
restrição. Múltiplos pontos de restrição são frequentemente usados, 
mas as combinações de instrumentos de contenção variam. 

Os recursos incluem algemas de metal para restringir os pulsos e 
tornozelos ou suportes aos quais os instrumentos de contenção (como 
algemas de mão) podem ser fixados. Alguns modelos também 
possuem uma mesa ou bandeja de metal com fechadura. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Se um indivíduo preso for deixado sem vigilância ou for mantido por 
longos períodos em uma cadeira de contenção, existe o risco de 
ferimentos ou morte. Esses riscos são exacerbados se o indivíduo 
contido estiver sob a influência de drogas ou álcool. 

Essas cadeiras tendem a ser usadas como método de punição e podem 
facilitar a tortura ou outros maus-tratos, especialmente quando força 
ou equipamento adicional é usado no indivíduo contido, como 
equipamento de choque elétrico ou irritantes químicos. 

Este equipamento é inerentemente degradante e seu uso não cumpre 
nenhum propósito legítimo de aplicação da lei que não possa ser 
alcançado por meios menos prejudiciais ou menos degradantes.  

Seu uso constitui uma violação “prima facie” da proibição da tortura e 
outros maus-tratos.  

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Relator Especial sobre Tortura: cadeiras de contenção são 
"inerentemente desumanas, degradantes ou dolorosas".57 

CAT: “cadeiras de contenção como meio de contenção de pessoas sob 
custódia” devem ser abolidas.58 

Regras de Nelson Mandela: “O uso de ... instrumentos de contenção 
que sejam inerentemente degradantes ou dolorosos deve ser 
proibido.”59 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE proíbe o comércio deste 
equipamento. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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▲ Cadeira de madeira com 
contenções fixas de metal 

▲ Cadeira de metal com contenções 
fixas de metal 
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1.14 CADEIRAS DE CONTENÇÃO COM 
CORREIAS 

  

                                                
60 Regras de Nelson Mandela, 2016, Regra 47. 
61 CAT da ONU, Conclusões e Recomendações do CAT: Estados Unidos da América, 15 de maio de 2000, 
A/55/44, p. 32. 

Principais 
características 
técnicas 

Existem vários modelos de cadeira com uma variedade de pontos e 
técnicas de restrição. Múltiplos pontos de restrição são frequentemente 
usados, mas as combinações de instrumentos de contenção variam. 

As alças ou algemas fixadas são feitas de tecido ou couro. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Se um indivíduo preso for deixado sem vigilância ou for mantido por 
longos períodos em uma cadeira de contenção, existe o risco de 
ferimentos ou morte. Esses riscos são exacerbados se o indivíduo 
contido estiver sob a influência de drogas ou álcool. 

Essas cadeiras tendem a ser usadas como método de punição e podem 
facilitar a tortura ou outros maus-tratos, especialmente quando força 
ou equipamento adicional é usado no indivíduo contido, como 
equipamento de choque elétrico ou irritantes químicos.  

Este tipo de equipamento só deve ser usado por pessoal treinado em 
medicina e apenas por uma razão médica específica e legítima, de 
maneira compatível com os direitos humanos.  

O uso dessas cadeiras em quaisquer outras circunstâncias é 
inerentemente degradante e não cumpre nenhum propósito legítimo 
de aplicação da lei que não possa ser alcançado por meios menos 
prejudiciais. 

Declarações e padrões 
de organismos de 
direitos humanos 

Regras de Nelson Mandela: “O uso de ... instrumentos de contenção 
que sejam inerentemente degradantes ou dolorosos deve ser 
proibido.”60 [exceto em casos de uso médico legítimo]. 

CAT: “cadeiras de contenção como meio de contenção de pessoas sob 
custódia” devem ser abolidas.61 

Exemplos de controles 
existentes A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

Usadas apenas em determinadas situações médicas, e esse uso deve 
estar de acordo com os padrões internacionais de direitos humanos. 
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▲ Dois modelos de cadeiras de contenção 
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1.15  CAMAS-GAIOLA E CAMAS-REDE 
  

                                                
62 CoE: CPT, Meios de contenção em estabelecimentos psiquiátricos para adultos (normas revisadas do CPT), 21 
de março de 2017, CPT/Inf (2017) 6, parágrafo. 3.4. 
63 HRC da ONU, Observações finais do HRC Croácia, 4 de novembro de 2009, CCPR/C/HRV/CO/2, parágrafo 12. 

Principais 
características 
técnicas 

Uma cama envolvida por uma gaiola ou uma cama com um ou mais 
lados equipados com redes. A gaiola ou a rede pode envolver 
completamente a cama por todos os lados, incluindo o topo. 

A gaiola pode ser feita de madeira, metal ou outro material, e as redes 
podem ser feitas de tecido macio ou outros materiais mais resistentes. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso de gaiolas ou camas de rede constitui uma violação prima facie 
da proibição da tortura e outros maus-tratos. 

Se um indivíduo preso for deixado sem vigilância ou for mantido por 
longos períodos em uma cama ou gaiola de contenção, existe o risco 
de ferimentos ou morte. Esses riscos são exacerbados se o indivíduo 
contido estiver sob a influência de drogas ou álcool. 

Se a rede estiver rasgada, pode ser usada para automutilação ou 
suicídio. 

O indivíduo contido pode ser incapaz de ser liberado rapidamente em 
uma emergência (por exemplo, em um incêndio). 

O uso de gaiolas ou camas de rede não cumpre nenhum propósito 
legítimo de aplicação da lei que não possa ser alcançado por meios 
menos prejudiciais. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

CPT: “O uso de camas de rede (ou gaiola) deve ser proibido em todas 
as circunstâncias."62 

HRC da ONU: gaiolas e camas de rede não devem ser usadas em 
instituições psiquiátricas, e seu uso "constitui tratamento desumano e 
degradante".63  

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE proíbe o comércio deste 
equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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◄ Cama gaiola © 
Voluntários da Kepep.  

◄  Camas de 
rede  
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1.16  TÁBUAS COM ALGEMA OU CAMAS COM 
CONTENÇÕES DE METAL FIXAS   

                                                
64 Regras de Nelson Mandela, 2016, Regra 47. 

Principais 
características 
técnicas 

Existem vários modelos de cama com diferentes pontos e técnicas de 
restrição. Múltiplos pontos de restrição são frequentemente usados, 
mas as combinações variam. 

Essas pranchas ou camas têm algemas de metal para restringir os 
pulsos e tornozelos ou têm suportes aos quais os instrumentos de 
contenção podem ser conectados. Algumas também têm correias para 
a cintura, tórax ou ombros. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Se um indivíduo preso for deixado sem vigilância ou for mantido por 
longos períodos em uma prancha com algemas, há risco de ferimentos 
ou morte. Esses riscos são exacerbados se o indivíduo contido estiver 
sob a influência de drogas ou álcool. 

Pranchas e camas com algemas podem ser usadas como método de 
punição e podem facilitar a tortura ou outros maus-tratos, 
especialmente quando força ou equipamento adicional é usado no 
indivíduo contido, como equipamento de choque elétrico ou irritantes 
químicos. 

Este equipamento é inerentemente degradante e seu uso não cumpre 
nenhum propósito legítimo de aplicação da lei que não possa ser 
alcançado por meios menos prejudiciais ou menos degradantes. 

O uso dessas pranchas e camas constitui uma violação “prima facie” 
da proibição da tortura e outros maus-tratos. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Regras de Nelson Mandela: “O uso de ... instrumentos de contenção 
que sejam inerentemente degradantes ou dolorosos deve ser 
proibido.”64 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE proíbe o comércio deste 
equipamento. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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▲ Cama de contenção com pontos de contenção fixos. © 
waterboardingdotorg.  
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1.17  TÁBUAS COM ALGEMAS OU CAMAS COM 
CORREIAS   

                                                
65 CoE: CPT, Relatório ao Governo Sueco sobre a visita à Suécia realizada pela CPT de 18 a 28 de maio de 2015, 
17 de fevereiro de 2016, CPT/Inf (2016) 1, parágrafo.. 90. 
66 CoE: CPT, Meios de contenção em estabelecimentos psiquiátricos para adultos (normas revisadas do CPT), 21 
de março de 2017, CPT/Inf (2017) 6, parágrafo 1.4. 

Principais 
características 
técnicas 

Existem vários modelos com diferentes pontos de restrição, usados 
para várias técnicas. Múltiplos pontos de restrição são frequentemente 
usados, mas as combinações variam. 

As correias ou algemas são geralmente feitas de tecido ou couro. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Se um indivíduo preso for deixado sem vigilância ou for mantido por 
longos períodos em uma prancha com algemas, há risco de ferimentos 
ou morte. Esses riscos são exacerbados se o indivíduo contido estiver 
sob a influência de drogas ou álcool. 

Este tipo de equipamento só deve ser usado por pessoal treinado em 
medicina, por uma razão médica específica e legítima e de maneira 
compatível com os direitos humanos. 

Seu uso em quaisquer outras circunstâncias é inerentemente 
degradante e não cumpre nenhum propósito legítimo de aplicação da 
lei que não possa ser alcançado por meios menos prejudiciais. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

CPT: “Em princípio, as camas de contenção não devem ser usadas em 
um ambiente não médico.”65 

CPT: Em instituições psiquiátricas, “os pacientes só devem ser contidos 
como medida de último recurso (ultimo ratio) para evitar danos 
iminentes a si próprios ou a terceiros e as contenções devem sempre 
ser usadas pelo menor tempo possível. Quando a situação de 
emergência resultando na aplicação de contenção deixar de existir, o 
paciente deve ser liberado imediatamente”66 

Exemplos de 
controles existentes A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

Apenas para uso médico, e esse uso deve estar de acordo com os 
padrões internacionais de direitos humanos. 
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▲ Cama com algemas com 
correias de plástico 
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1.18  CAPUZES E VENDAS 

                                                
67 Comissão de Direitos Humanos da ONU, Direitos civis e políticos, incluindo as questões de tortura e detenção: 
relatório do Relator Especial, Nigel Rodley, apresentado de acordo com a resolução da Comissão de Direitos 
Humanos 2001/62, 27 de dezembro de 2001, E/CN.4/2002/76, p. 6. 
68 CAT da ONU, Relatório do CAT, 10 de setembro de 1997, Suplemento No. 44, A / 52/44; CAT da ONU, 
Relatório sobre o México produzido pelo CAT e Resposta do Governo do México, 26 de maio de 2003, CAT/C/75. 
69 CoE: CPT, Normas do CPT, seções “substantivas” dos Relatórios Gerais do CPT, janeiro de 2015, CPT/INF/E 
(2002) 1 - Rev. 2015, parágrafo 38.  
70 Irlanda v. Reino Unido, 25 Eur. H.R. Rep. (ser. A) (1978); Ocalan v. Turquia, 37 Eur. Ct. H.R. 238, 222 (2003) 
citado em IRCT, Declaração sobre capuz, International Forensic Group ', Tortura, volume 21, 3 de novembro de 
2011, p. 186.  
71 Aksoy v. Turquia, 1996-VI Eur. Ct. H.R. 2260 (1996); Aydin v. Turquia, 1997-VI Eur. H.R. Rep. 1866 (1997). 
Conforme citado em IRCT, 2011, op. cit.   

Principais 
características 
técnicas 

Este equipamento consiste em um pedaço de pano para cobrir os 
olhos (venda), ou toda a cabeça e rosto (capuz). 

Alguns modelos são fixados no lugar com uma trava em volta do 
pescoço. 

Alguns modelos são presos a outr os  instrumentos de contenção, 
como algemas de mão. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

As pessoas  sujeitadas a encapuzamentos ou vendas são 
frequentemente incapazes de identificar os seus torturadores; nestes 
casos, o processo contra os torturadores é virtualmente impossível.67 

O uso de capuzes e vendas pode causar desorientação e estresse 
excessivo. 

O uso de certos modelos de capuz acarreta o risco de asfixia ou 
estrangulamento. 

O uso deste equipamento não cumpre nenhum propósito legítimo de 
aplicação da lei que não possa ser alcançado por meios menos 
prejudiciais. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

CAT: vendar e cobrir os olhos pode constituir tortura ou outros maus-
tratos.68 

CPT: “recomenda-se que seja expressamente proibido vendar pessoas 
que se encontram sob custódia policial”.69 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos: vendar um prisioneiro constitui 
tratamento cruel ou desumano quando usado em combinação com 
outros métodos de interrogatório ou detenção, 70e pode constituir 
tortura quando usado com outras técnicas.71 

Exemplos de 
controles existentes 

Tanto quanto é do conhecimento da Omega, não existem controles 
específicos para a transferência deste equipamento. 

Controle proposto 
A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 
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O uso deve ser proibido. 

▲ Capuz ▲ Venda 
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1.19 MÁSCARAS ANTICUSPE, PROTETORES 
ANTICUSPE, CAPUZES ANTICUSPE, CAPACETES 
ANTICUSPE 

  

                                                
72 CoE: CPT, Relatório ao Governo do Reino Unido sobre a visita ao Reino Unido realizada pela CPT de 30 de 
março a 12 de abril de 2016, 19 de abril de 2017, CPT/Inf (2017) 9, parágrafo. 15. 

Principais 
características 
técnicas 

Esse equipamento consiste em um pedaço de material grosso sobre a 
boca e um material transparente sobre os olhos.  

O material que cobre a boca deve evitar que o detido cuspa. 

O material que cobre os olhos não deve prejudicar a visão dos detidos.  

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso deste equipamento acarreta risco de sufocamento ou 
estrangulamento se for usado incorretamente, por períodos excessivos 
ou se o detento for deixado sem vigilância.  

Os riscos deste equipamento aumentam se forem usados com outros 
instrumentos de contenção.  

Se este equipamento for usado em conjunto com, ou após o uso de 
irritantes químicos, existe o risco de os irritantes ficarem presos na 
face ou próximos dela. 

Faltam pesquisas sobre a eficácia dos diferentes modelos na prevenção 
da transmissão de qualquer doença ou infecção que o detento possa 
ter. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

CPT: "O CPT considera que 'capacetes anticuspe' ... não são 
apropriados em um local seguro de segurança, como custódia policial" 
e seu uso deve ser revisto.72 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação deste 
equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

A transferência deve ser controlada  

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 
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▲ Diferentes modelos de capuzes anticuspe 
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2.  
ARMAS DE CHOQUE 
ELÉTRICO 
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02  ARMAS DE CHOQUE ELÉTRICO 
As armas de choque elétrico são projetadas para aplicar um choque elétrico de alta voltagem de curta 
duração em um indivíduo alvo. No mínimo, todas as armas de choque elétrico têm um gerador de 
sinal elétrico, bem como um par de eletrodos que fazem a conexão elétrica entre o gerador de sinal e 
o indivíduo alvo. 

Existem três tipos principais de armas de choque elétrico: armas de contato direto (incluindo armas 
paralisantes, bastões paralisantes, escudos paralisantes, armas de choque elétrico de projétil quando 
usadas em contato direto com a pele73), armas de choque elétrico de projétil e elétricas de corpo 
dispositivos de choque (como cintos de choque ou algemas).  

Uso 

As armas de choque elétrico de contato direto não são projetadas para causar incapacitação, mas 
para causar complacência por meio da dor. 

As armas de projétil de choque elétrico podem ser usadas à distância para incapacitar 
temporariamente um indivíduo que representa uma ameaça imediata de ferimentos graves ou morte 
para si mesmo ou para outras pessoas. 

Os dispositivos de choque elétrico usados no corpo são projetados para forçar a complacência pela 
dor e também para incapacitar. Um pequeno número de países permite seu uso em tribunais e 
durante a transferência de prisioneiros. 

O uso de equipamento de choque elétrico de contato direto e dispositivos de choque elétrico junto ao 
corpo deve ser proibido. 

Ferimentos potenciais 

Lesões causadas por armas de choque elétrico, que em alguns casos podem ser fatais, incluem: 

• feridas de punção levando a cicatrizes  
• dor forte 
• queimaduras 
• parada cardíaca 
• perda do controle neuromuscular, que também pode levar a lesões secundárias por quedas. 

                                                
73 O uso de armas de choque elétrico de projétil em contato direto com a pele é conhecido como “dispositivo de 
atordoamento”, “atordoamento de toque” ou “modo de contato”.  
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2.1  DISPOSITIVOS DE CHOQUE ELÉTRICO 
USADOS NO CORPO  

                                                
74 CoE: CPT, Padrões da CPT, seções "Substantivas" dos Relatórios Gerais do CPT, janeiro de 2015, parágrafo. 
74. 
75 CAT da ONU, Conclusões e Recomendações do CAT: Estados Unidos da América, 15 de maio de 2000, p.32. 

Principais 
características 
técnicas 

Esses dispositivos são usados no corpo (por exemplo, como um cinto, 
manga, punho ou colete). 

O choque elétrico é administrado por um dispositivo de ativação de 
terceiros por controle remoto. 

O alcance do controle remoto, a tensão e a duração do choque podem 
variar entre os modelos. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O choque elétrico causa dor intensa e faz com que os músculos se 
contraiam involuntariamente, deixando o indivíduo-alvo imóvel. Outros 
efeitos físicos podem incluir fraqueza muscular, micção e defecação 
involuntárias (quando o dispositivo é usado na cintura), irregularidades 
nos batimentos cardíacos, convulsões e equimoses na pele. 

A pessoa que está segurando o controle remoto pode facilmente 
abusar do indivíduo-alvo aplicando choques múltiplos ou contínuos. 
Esses dispositivos também podem ser ativados acidentalmente. 

Usar o dispositivo com a ameaça contínua de receber um choque 
elétrico doloroso pode causar profundo sofrimento mental ao indivíduo 
alvo. 

As armas de choque elétrico usadas no corpo são inerentemente 
degradantes e não atendem a nenhum propósito legítimo de aplicação 
da lei que não possa ser alcançado por meios menos prejudiciais. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

CPT: cintos de choque elétrico são “inerentemente degradantes para a 
pessoa a quem são aplicados, e o escopo de uso indevido é 
particularmente alto”.74 

CAT: os cintos de choque elétrico devem ser abolidos como método de 
conter os detentos.75 

UNODC e OHCHR: “não há utilidade tática [em cintos de choque 
elétrico] ... que não possa ser alcançada com outro dispositivo, e o 
risco de força arbitrária equivalente a tortura ou outras formas de 
maus-tratos é muito grande. Como tal, seu uso não é recomendado.”76 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE proíbe o comércio deste 
equipamento. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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76 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 94. 

◄ Manga de 
choque 

◄ Algema 
atordoante 

◄ Cinto de 
choque 
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2.2 BASTÕES DE CHOQUE ELÉTRICO (BASTÕES 
DE ATORDOAMENTO) 

                                                
77 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 94 
78 CPT, 20º Relatório Geral, CPT / Inf (2010) 28, 26, outubro de 2010, parágrafo. 78. 

Principais 
características 
técnicas 

Bastões de choque elétrico fornecem um choque elétrico por meio do 
contato direto entre os eletrodos e o indivíduo alvo.  

Os modelos variam; os bastões podem ser retos, extensíveis ou 
telescópicos. Alguns modelos possuem tiras ou espirais de metal ao 
longo do comprimento do bastão para conduzir eletricidade, outros 
têm de dois a quatro eletrodos na ponta.  

Em alguns modelos, os eletrodos ficam escondidos sob uma capa 
removível ou incorporados em uma lanterna (tocha de atordoamento).  

A tensão varia entre os modelos, assim como a duração do choque 
aplicado. 

Alguns bastões de choque elétrico também podem borrifar irritantes 
químicos. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Devido ao seu modelo e finalidade, as armas de choque elétrico de 
contato direto apresentam um risco inaceitável de força arbitrária.  

Essas armas são equipamentos inerentemente abusivos que facilitam a 
tortura, inclusive por meio da aplicação de choques elétricos múltiplos 
ou contínuos, bem como choques elétricos em áreas vulneráveis do 
corpo, como cabeça, pescoço e órgãos genitais. 

Seu uso não cumpre nenhum propósito legítimo de aplicação da lei 
que não possa ser alcançado por meios menos prejudiciais ou menos 
degradantes.  

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

UNODC e OHCHR: “não há utilidade tática [em bastões de choque 
elétrico] ... que não possa ser alcançada com outro dispositivo, e o 
risco de força arbitrária equivalente a tortura ou outras formas de 
maus-tratos é muito grande. Como tal, seu uso não é recomendado.”77 

CPT: tem "fortes reservas" quanto ao uso de equipamento de choque 
elétrico de contato direto com a pele, destacando que os policiais 
devem ter outras técnicas à sua disposição quando estiverem a uma 
distância de toque da pessoa que deve ser controlada.78 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação deste 
equipamento e permite que os Estados-Membros proíbam o comércio. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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◄ Bastão de choque elétrico 
com dois eletrodos 

▲ Bastão de choque elétrico 
telescópico/extensível com eletrodo de 
tira de metal 

▲ Bastão de choque elétrico 
com eletrodo de metal em 
espiral 
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2.3  PISTOLAS DE CHOQUE ELÉTRICO (ARMAS 
PARALISANTES) 

  

                                                
79 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 94 
80 CoE: CPT, Padrões da CPT, seções "Substantivas" dos Relatórios Gerais do CPT, janeiro de 2015, parágrafo. 
78. 

Principais 
características 
técnicas 

Pistolas de choque elétrico distribuem o choque elétrico por meio do 
contato direto entre os eletrodos e o indivíduo alvo. 

Elas são retas ou curvas. Os modelos variam, embora a maioria tenha 
dois ou quatro eletrodos na ponta.  

A voltagem varia entre os modelos, assim como a duração do choque 
aplicado. 

Algumas pistolas de choque elétrico apresentam eletrodos escondidos 
sob uma tampa removível ou que são incorporados a uma lanterna 
(tocha de atordoamento).  

Alguns modelos também podem pulverizar irritantes químicos. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Devido ao seu modelo e finalidade, as armas de choque elétrico de 
contato direto apresentam um risco inaceitável de força arbitrária.  

Essas armas são equipamentos inerentemente abusivos que facilitam a 
tortura e outros maus-tratos, inclusive por meio da aplicação de 
choques elétricos múltiplos ou contínuos, bem como choques elétricos 
em áreas vulneráveis do corpo, como cabeça, pescoço e órgãos 
genitais. 

Seu uso não cumpre nenhum propósito legítimo de aplicação da lei 
que não possa ser alcançado por meios menos prejudiciais ou menos 
degradantes. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

UNODC e OHCHR: “não há utilidade tática [em armas de choque 
elétrico] ... que não possa ser alcançada com outro dispositivo, e o 
risco de força arbitrária equivalente a tortura ou outras formas de 
maus-tratos é muito grande. Como tal, seu uso não é recomendado.”79 

CPT: tem "fortes reservas" quanto ao uso de equipamento de choque 
elétrico que esteja em contato direto com a pele, destacando que os 
policiais devem ter outras técnicas à sua disposição quando estiverem 
a uma distância de toque da pessoa que deve ser controlada.80 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação deste 
equipamento e permite que os Estados-Membros proíbam o comércio. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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◄ Armas de choque 
retas com eletrodos  

◄ Pistola 
paralisantes em 
curva com quatro 
eletrodos 
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2.4  ESCUDOS DE CHOQUE ELÉTRICO (ESCUDOS 
PARALISANTES) 

                                                
81 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 94 
82 CPT, 20º Relatório Geral, outubro de 2010, parágrafo. 78. 

Principais 
características 
técnicas 

O modelo do escudo varia e pode ser redondo, retangular ou 
quadrado.  

Modelos convexos ou planos são usados com mais frequência para o 
policiamento de reuniões públicas. 

Modelos retangulares côncavos são mais frequentemente usados em 
locais de detenção para a retirada de prisioneiro das celas. 

A corrente elétrica corre ao longo de uma ou mais tiras condutoras 
presas à face do escudo. Alguns modelos apresentam faíscas de 
choque visíveis, tons de alerta de advertência ou sirenes. As saídas de 
tensão variam entre os modelos (os modelos atuais variam de 6.000 a 
5.000.000 V), assim como a duração do choque aplicado. 

Alguns modelos também podem borrifar irritantes químicos, ter uma 
lanterna forte ou pontas de metal. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Devido ao seu projeto e finalidade, as armas de choque elétrico de 
contato direto apresentam um risco inaceitável de força arbitrária.  

Os escudos de choque elétrico são equipamentos inerentemente 
abusivos que facilitam a tortura e outros maus-tratos, inclusive por 
meio da aplicação de choques elétricos múltiplos ou contínuos. 

Seu uso não cumpre nenhum propósito legítimo de aplicação da lei 
que não possa ser alcançado por meios menos prejudiciais ou menos 
degradantes. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

UNODC e OHCHR: “não há utilidade tática [em escudos elétricos] ... 
que não possa ser alcançada com outro dispositivo, e o risco de força 
arbitrária equivalente a tortura ou outras formas de maus tratos é 
muito grande. Como tal, seu uso não é recomendado.”81 

CPT: “fortes reservas” quanto ao uso de equipamento de choque 
elétrico que esteja em contato direto com a pele, ressaltando que os 
policiais devem ter outras técnicas à sua disposição quando estiverem 
a distância de toque de pessoa que deve ser controlada.82 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação deste 
equipamento e permite que os Estados-Membros proíbam o comércio. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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◄ Escudo de choque 
elétrico redondo com 
pontas de metal e tiras 

  

◄ Escudo de choque 
elétrico côncavo com tiras 
de eletrodos de metal 
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2.5  ARMAS DE CHOQUE ELÉTRICO DE PROJÉTEIS 
SEM FIO 
 

  

Principais 
características 
técnicas 

Lançadores especialmente projetados (incluindo tipos de espingardas e 
pistolas) que disparam cartuchos de impacto cinético ou para 
atordoamento projéteis, que também podem ser chamados de “balas 
elétricas”. 

Alguns modelos de lançador podem disparar uma variedade de 
projéteis, incluindo irritantes químicos ou projéteis de impacto cinético.  

O alcance dos projéteis, a saída de tensão e a duração do choque 
variam entre os modelos. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Alguns modelos podem facilitar a tortura e outros maus-tratos, 
inclusive por meio da aplicação de choques elétricos de longa duração 
ou contínuos. 

Depois que o projétil sai da arma, o operador não tem controle sobre 
os choques que estão sendo aplicados. 

Esses projéteis são imprecisos e são afetados pelas condições 
climáticas, o que aumenta o risco de lesão na cabeça ou na parte 
superior do corpo devido ao impacto da energia cinética.   

Faltam pesquisas sobre projéteis sem fio, mas alguns estudos com 
projéteis com fio encontraram risco de complicações e lesões 
cardíacas, respiratórias e cerebrais, incluindo vários casos em que a 
morte ocorreu após o uso da arma. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Esses projéteis não são amplamente utilizados e, até onde a Omega 
sabe, não há declarações ou normas de órgãos de direitos humanos 
sobre este tipo específico de equipamento. 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação deste 
equipamento e permite que os Estados-Membros proíbam o comércio. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 
Testes de conformidade médicos e humanos independentes e 
transparentes são necessários antes de qualquer decisão de fabricar, 
comprar ou usar este tipo de equipamento. 



  Guia visual para aplicação da lei e equipamentos de segurança 

60 

 

▲Projétil sem fio 
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2.6  ARMAS PROJÉTEIS DE CHOQUE ELÉTRICO 

                                                
83 CAT da ONU, Observações finais sobre o quinto relatório periódico do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte, 2013, CAT/C/75/GBR/CO/5, parágrafo. 26. 
84 CAT da ONU, Observações finais sobre o quinto relatório periódico do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte, 2019, CAT/C/GBR/CO/6, parágrafos 28 e 29. 
85 CoE: CPT, ‘Armas de descarga elétrica’, Extrato do 20º Relatório Geral do CPT, 2010, CPT/Inf (2010) 28-parte 
parágrafo. 70. 

Principais 
características 
técnicas 

Pequeno, geralmente em forma de pistola. Essas armas cabem em um 
ou mais cartuchos, que geralmente contêm 2 dardos (ou sondas) 
presos a fios finos.  Quando disparadas do cartucho, as sondas aplicam 
um choque elétrico no alvo, permanecendo presas à arma pelos fios.  

Essas armas aplicam um choque de alta voltagem que faz com que o 
indivíduo-alvo perca o controle muscular (incapacitação 
neuromuscular).  

Alcance, tensão e duração variam entre os modelos.  Algumas armas 
podem ser usadas no modo de contato direto (chamado 'dispositivo de 
atordoamento' ou 'atordoamento de toque'), onde tocam a pele.  

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso dessas armas causa dores intensas, bem como incapacitação e 
perda da postura corporal, que podem resultar em lesões secundárias 
por meio de quedas. Estudos também descobriram um risco de 
complicações e lesões cardíacas, respiratórias e cerebrais, incluindo 
uma série de casos em que a morte ocorreu após o uso da arma. 

Essas armas estão sujeitas ao uso indevido por meio de choques 
contínuos ou múltiplos, ou por meio de choques em áreas vulneráveis 
do corpo.  

O modo de contato direto não tem uso legítimo para aplicação da lei. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

CAT: “as armas de descarga elétrica devem ser utilizadas 
exclusivamente em situações extremas e limitadas - onde haja ameaça 
real e imediata à vida ou risco de lesões graves”.83 Eles também 
afirmam que o uso de armas no modo de atordoamento deve ser 
proibido. 84 

CPT: “o uso de [armas de descarga elétrica] deve ser limitado a 
situações em que haja ameaça real e imediata à vida ou risco de 
lesões graves. O recurso a tais armas com o único propósito de 
garantir o cumprimento de uma ordem é inadmissível.”85 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação deste 
equipamento e permite que os Estados-Membros proíbam o comércio. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 
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▲ Arma de choque de projéteis com 
cartuchos de diferentes alcances 

▲Arma de choque de projéteis e 
cartuchos  

▲Dardo de uma arma 
de choque de projétil 
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3.  
ARMAS PORTÁTEIS 
DE IMPACTO 
CINÉTICO  
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03 ARMAS PORTÁTEIS DE IMPACTO CINÉTICO  
As armas portáteis de impacto cinético (também conhecidas como armas de impacto) são projetadas 
para serem usadas para golpear ou bater em um indivíduo e causar complacência por meio da dor. 
Eles são uma das armas menos letais mais comuns carregadas por policiais. 

Bastões e cassetetes estão entre as armas de ataque mais usadas, e geralmente são feitos de 
borracha, plástico, madeira ou metal e variam em tamanho de 20 cm a 2 metros. Outras armas de 
impacto, incluindo chicotes e armas menores, como espancadores e cassetetes (que podem ser 
pesados), são menos comuns, mas ainda são permitidas para uso de aplicação da lei em alguns 
países. Alguns policiais também usam equipamentos “ad-hoc”, como bastões, cassetetes ou outras 
armas improvisadas.  

Uso 

Bastões ou cassetetes são usados para empurrar, espetar, cutucar, golpear ou bater em uma pessoa. 
Frequentemente, eles são usados abusivamente para alavancar, aplicar força ou esmagar partes do 
corpo, ou no pescoço ou para estrangulamento. Eles também podem ser usados como uma 
ferramenta de estupro. Qualquer uso de bastão em um indivíduo que já está sob restrito ou sob 
controle pode ser considerado tortura ou outros maus-tratos. 

Embora os cassetetes possam ter um papel legítimo de aplicação da lei, quando usados em estrita 
conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos, todos os outros tipos de armas 
portáteis de impacto cinético listadas nesta seção não têm uso legítimo de aplicação da lei e não 
devem ser usados em nenhuma circunstância ( veja entradas individuais para informações). 

Ferimentos potenciais 

Lesões causadas por armas portáteis de impacto cinético, que em alguns casos podem ser fatais, 
incluem: 

• contusões  
• fraturas ósseas 
• sangramento interno e danos aos órgãos 
• concussão e outros ferimentos na cabeça. 

Essas armas às vezes são usadas para aplicar técnicas de contenção perigosas, incluindo: 

• aplicar alavancagem aos membros para conformidade com a dor  
• apertar o pescoço horizontalmente contra uma superfície, restringindo a respiração (esta técnica 

pode resultar em lesões graves ou morte devido à compressão das vias aéreas e danos à laringe, 
traqueia e osso da tireoide). 
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3.1  CASSETETES 

                                                
86 OHCHR, Orientação sobre Direitos Humanos da ONU sobre Armas Menos Letais na Aplicação da Lei, 2020, 
parágrafo 7.1.5. 
87 OHCHR, Orientação sobre Direitos Humanos da ONU sobre Armas Menos Letais na Aplicação da Lei, 2020, 
parágrafo 7.1.5. 

Principais 
características 
técnicas 

Existem 3 tipos principais de cassetetes:  
• Cassetete reto - o comprimento varia de aproximadamente 20cm a 

2m. Frequentemente feito de borracha, plástico ou madeira.  
• Cassetete de alça lateral (também conhecido como tonfa) - bastão 

reto com a adição de uma alça lateral. Frequentemente feito de 
plástico ou alumínio. 

• Cassetete telescópico ou extensível - geralmente se estende até 2 ou 
3 vezes o comprimento retraído. Normalmente feito de alumínio. 

Preocupações com 
os direitos humanos  

Cassetetes são amplamente usados de forma indevida por policiais para 
infligir força desnecessária ou excessiva por meio de espancamento. Os 
encarregados da aplicação da lei precisam de treinamento para usá-los 
com segurança; do contrário, podem ocorrer lesões graves. 
A força de bastões com cabo lateral e mais longos é mais difícil de 
controlar e pode ser usada para infligir ferimentos maiores. 
Se direcionados para o indivíduo-alvo, os cassetetes podem causar 
sangramento e ferimentos graves, incluindo ferimentos em órgãos 
internos. Golpes com o braço elevado e golpes na cabeça e em outras 
áreas vulneráveis aumentam o risco de ferimentos graves ou morte. 
Às vezes, bastões são usados para aplicar técnicas de contenção 
perigosas, principalmente pela aplicação transversal para compressão do 
pescoço que restringe a respiração. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

OHCHR: “Bastões não devem ser usados para comprimir o pescoço, pois 
apresentam um risco especialmente elevado de morte ou lesões graves 
como resultado da compressão de grandes vasos sanguíneos ou das vias 
respiratórias.”86  
OHCHR: “Os cassetetes não devem ser usados contra uma pessoa que 
não esteja envolvida nem ameace comportamento violento; tal uso pode 
resultar em tratamento cruel, desumano ou degradante, ou mesmo 
tortura.”87 

CPT: “recomenda que seja proibido o uso de técnicas que envolvam 
força física que possa impedir o fluxo de ar através do trato 
respiratório.”88   

Exemplos de 
controles existentes A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

Pode ser fabricado. 
O comércio e a transferência devem ser controlados. 
O uso deve estar de acordo com as normas internacionais de direitos 
humanos. 
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88 CoE: CPT, Relatório ao Governo Esloveno sobre a visita à Eslovênia realizada pela CPT de 31 de janeiro a 6 de 
fevereiro de 2012, 19 de julho de 2013, CPT/Inf (2013) 16, parágrafo. 67. 

▲ Cassetete extensível 

▲ Cassetete de alça 
lateral 

▲ Cassetete reto 
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3.2  CASSETETES COM CRAVOS  

                                                
89 HRC da ONU, uso extracustodial da força e a proibição da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes: nota/pelo Secretário-Geral, 2017, parágrafo 51. 
90 OHCHR, Orientação dos direitos humanos da ONU sobre armas menos letais na aplicação da lei, 2020, 
parágrafo 5.1. 

Principais 
características 
técnicas 

Um bastão com pontas afiadas (ou outras saliências), geralmente feito 
de metal, mas pode ser feito de outros materiais, como borracha 
endurecida, plástico ou madeira.  

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso de cassetetes com cravos equivale a força excessiva ou 
tratamento cruel ou desumano, podendo equivaler a tortura, pois não 
podem ser usados sem infligir dor excessiva e desnecessária.  

Seu uso não cumpre nenhum propósito legítimo de aplicação da lei 
que não possa ser alcançado por meios menos prejudiciais ou menos 
degradantes. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Relator Especial sobre Tortura: cassetetes com cravos são listados 
como um tipo de arma inerentemente cruel, desumana ou 
degradante.89 

OHCHR: “O uso de [cassetetes com cravos] é amplamente considerado 
uma violação da lei internacional dos direitos humanos. Eles não 
devem ser usados na aplicação da lei ”90 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE proíbe o comércio deste 
equipamento. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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▲ Cassetete de metal com cravos ao longo do 
cabo 

▲ Cassetete de borracha com pontas na 
cabeça 
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3.3  ESCUDOS COM CRAVOS E OUTRAS 
ARMADURAS COM CRAVOS   

                                                
91 HRC da ONU, uso extracustodial da força e a proibição da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes: nota/pelo Secretário-Geral, 2017, parágrafo 51. 

Principais 
características 
técnicas 

Um escudo plano, convexo ou côncavo com pontas presas à superfície 
externa. 

Armaduras corporais, como protetores de braço, com pontas salientes. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso de escudos com cravos ou armaduras com cravos resulta em 
força excessiva ou tratamento cruel ou desumano, possivelmente 
equivalente à tortura, pois não podem ser usados sem infligir dor 
excessiva e desnecessária.  

Seu uso não cumpre nenhum propósito legítimo de aplicação da lei 
que não possa ser alcançado por meios menos prejudiciais ou menos 
degradantes. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Relator Especial sobre Tortura: escudos com cravos são listados como 
um tipo de arma inerentemente cruel, desumana ou degradante.91 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE proíbe o comércio de escudos com 
pontas. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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▲ Escudo com 
cravos 

▲ Armadura com cravos 
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3.4 BASTÕES E LUVAS COM PESOS 
ADICIONADOS 
 

 

 

 

 

 

                                

Principais 
características 
técnicas 

Existem dois tipos principais de bastões com pesos: 

“Slapper” - um dispositivo plano consistindo de metal (aço mola) 
envolto em couro grosso e usado para dar um tapa ou bater em uma 
pessoa.  

Porrete (billy club) - um bastão curto que consiste em uma mola de 
aço revestida de couro, às vezes com um peso de chumbo em uma 
das pontas, e usado para golpear uma pessoa. 

Luvas com pesos geralmente são feitas de couro e têm aço em pó ou 
chumbo costurado no material sobre a junta, os dedos ou as costas da 
mão. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

A energia cinética adicional gerada pelo peso das luvas ou porrete 
pode causar lesões significativas, especialmente se usada em áreas 
vulneráveis do corpo. 

Seu uso não cumpre nenhum propósito legítimo de aplicação da lei 
que não possa ser alcançado por meios menos prejudiciais ou menos 
degradantes. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Tanto quanto é do conhecimento da Omega, não existem declarações 
ou normas de órgãos de direitos humanos sobre este tipo específico de 
equipamento. 

Exemplos de 
controles existentes O CCL dos EUA controla a exportação de porretes. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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◄ Porrete 

▲Luva com peso 
adicionado 

▲“Slapper” 
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3.5  CHICOTES 
 

 

                                                
92 UE, Diretrizes para a Política da UE em Relação a Países Terceiros sobre Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, Revisão de 2019 das Diretrizes, 16 de setembro de 2019, parágrafo 
1.1.b. 
93 HRC da ONU, George Osbourne v. Jamaica, CCPR/C/68/D/759/1997, 13 de abril de 2000. 
94 Tyrer v. O Reino Unido, 1978. 

Principais 
características 
técnicas 

Um chicote é uma vara firme e flexível, geralmente feita de couro ou 
outro material flexível, ou uma vara com um pedaço de tecido ou 
corda presa.  

Alguns tipos de chicote podem ter várias tiras e/ou incorporar farpas, 
pontas, nós ou ganchos, ou podem ser trançados com arame. 

Açoites são um tipo de chicote pesado tradicionalmente feito de couro, 
mas agora também feito de outros materiais, como plástico. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Os chicotes são usados com mais frequência para aplicar castigos 
corporais. 

Chicotes causam lacerações e outros ferimentos, que podem causar 
cicatrizes permanentes. A falta de atenção médica ou condições pouco 
higiênicas podem levar à infecção. 

Seu uso equivale a força excessiva ou tratamento cruel ou desumano, 
possivelmente equivalente a tortura, pois não podem ser usados sem 
infligir dor excessiva e desnecessária.  

O uso de chicotes não cumpre nenhum propósito legítimo de aplicação 
da lei que não possa ser alcançado por meios menos prejudiciais. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

UE: No âmbito do seu empenho no combate à tortura, a UE exorta os 
países a abolir todos os tipos de castigos corporais judiciais.92 

HRC da ONU: “é a opinião firme do Comitê que o castigo corporal 
constitui tratamento cruel, desumano e degradante ou punição 
contrária ao artigo 7 do Pacto”. 93 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem: o castigo corporal judicial 
(chicotadas) violou o artigo 3.º da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem.94 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE proíbe o comércio de chicotes com 
várias tiras e chicotes equipados com farpas, ganchos, pontas, etc. 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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▲ Chicote de múltiplas tiras (Chicote de nove tiras)  © 
OwenX. 

▲Açoite  © OwenX 
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4.  
PROJÉTEIS DE 
IMPACTO CINÉTICO 
LANÇADOS  
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04 PROJÉTEIS DE IMPACTO CINÉTICO 
LANÇADOS  
Projéteis de impacto cinético lançados, às vezes referidos como “cartuchos de bastão”, “balas de 
borracha” ou “balas de plástico”, são expulsos de cartuchos lançados por armas, ou granadas, que 
são lançadas à mão ou por arma. Diferentes tipos de cartuchos ou granadas podem conter diferentes 
números de projéteis, e os projéteis também podem diferir em tamanho, velocidade (rapidez) e 
precisão. Projéteis únicos ou múltiplos podem ser na forma de pelotas, bolas, blocos, cilindros ou 
sacos de tecido cheios de pelotas (“sacos de feijão”).  

Muitos tipos de lançadores podem disparar projéteis de impacto cinético (consulte a seção sobre 
lançadores para armas menos letais). Calibres de munição comuns incluem 37/38 mm, 40 mm ou 56 
mm (lançador de granadas), calibre 12 (espingarda) e 9 mm (pistola). Outras armas e munições 
especializadas também estão em uso.  

Projéteis de impacto cinético são projetados para causar trauma contuso ao invés de penetração 
(embora eles frequentemente penetrem na pele, especialmente quando disparados em curto 
alcance); seu efeito desejado é obter complacência por meio da dor. 

Uso 

Projéteis de impacto cinético são usados em muitos tipos diferentes de aplicação da lei e operações 
de segurança. Geralmente usados por policiais para atingir indivíduos, infligindo traumas 
contundentes para obter obediência, projéteis de impacto cinético também são usados para dispersar 
multidões e são usados em locais de detenção.  Se atingirem uma parte vulnerável do corpo, podem 
causar ferimentos; consequentemente, os policiais nunca devem mirar na cabeça ou na parte 
superior do corpo, mas sim na parte inferior do corpo ou nas pernas. 

Algumas munições de impacto cinético lançadas, que contêm um único projétil menos letal e podem 
ser direcionadas com precisão, têm um uso legítimo na aplicação da lei quando usadas em estrita 
conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos. Nenhum outro tipo de projétil de 
impacto cinético lançado deve ser usados por policiais.  

Ferimentos potenciais 

Lesões causadas por armas de impacto cinético lançadas, que em alguns casos podem ser fatais, 
incluem: 

• contusões 
• fraturas ósseas 
• sangramento interno e danos aos órgãos 
• dano temporário ou permanente à visão 
• concussão e outros ferimentos na cabeça. 

A munição com vários pequenos grânulos apresenta um risco particularmente alto de causar lesões 
oculares e lesões por penetração e não deve ser usada. 
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4.1  MUNIÇÃO CONTENDO VÁRIOS PROJÉTEIS DE 
METAL (LETAIS) 
  

                                                
95 OHCHR, Orientação de Direitos Humanos da ONU sobre Armas Menos Letais na Aplicação da Lei, 2020, 
parágrafo. 7.5.6. 

Principais 
características 
técnicas 

Geralmente disparado com espingardas. 

O tamanho dos projéteis de metal pode variar de pequenas bolas de 
chumbinho a bolas maiores de chumbo grosso. Todos devem ser 
considerados munições letais. 

Essa munição é projetada para penetrar nos tecidos moles.  

Quando disparada a uma distância menor, a munição é mais agrupada 
e, portanto, tem um impacto maior ao atingir uma pessoa. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Os chumbinhos podem ser letais se disparados de perto. 

Chumbinhos apresentam alto risco de lesões oculares e lesões por 
penetração. 

Chumbinhos maiores podem causar danos significativos aos tecidos 
moles e, portanto, seu uso aumenta a probabilidade de lesões graves e 
letais. 

Este e outros tipos de munição letal nunca devem ser usados para 
controle de multidões. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

OHCHR: “Bolinhas de metal, como as disparadas de espingardas, 
nunca devem ser usadas [para aplicação da lei]”.95 

Exemplos de 
controles existentes 

Alguns regimes nacionais de controle de exportação incluem esse tipo 
de munição em sua lista de equipamentos que requerem uma licença 
de exportação. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso para controle de multidões deve ser proibido. 
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▲ Munição de espingarda 
  

▲ Cartuchos de espingarda calibre 12 com vários 
projéteis de metal  
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4.2  MUNIÇÃO COM ENERGIA EXCESSIVA 
  

                                                
96 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 94.  
97 OHCHR, Orientação de Direitos Humanos da ONU sobre Armas Menos Letais na Aplicação da Lei, 2020, 
parágrafo. 7.5.8. 

Principais 
características 
técnicas 

Munições que impactam com energia excessiva. Esta categoria inclui 
balas de metal revestidas de borracha. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

A munição que impacta com energia excessiva pode causar ferimentos 
significativos, incluindo hematomas devido ao trauma de impacto 
contuso.  

Essa munição pode causar sangramento e ferimentos graves, incluindo 
trauma de impacto contuso e lesões em órgãos internos. O impacto na 
cabeça e em outras áreas vulneráveis aumenta o risco de ferimentos 
graves ou morte. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

UNODC e OHCHR: destaca riscos particulares com o uso de balas de 
metal revestidas de borracha, afirmando: "estudos têm mostrado que 
balas de metal revestidas de borracha podem levar à morte e 
invalidez". 96 

OHCHR: “Balas de metal revestidas de borracha são particularmente 
perigosas e não devem ser usadas.”97 

Exemplos de 
controles existentes 

Alguns regimes nacionais de controle de exportação incluem esse tipo 
de munição em sua lista de equipamentos que requerem uma licença 
de exportação. 

Controle proposto A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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▲ Bala de metal revestida de borracha exibindo núcleo de 
metal 
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4.3  MUNIÇÃO COM VÁRIOS PROJÉTEIS, CRIADA 
ESPECIFICAMENTE PARA CONTROLE DE 
MULTIDÃO 

 

                                                
98 OHCHR, Orientação de Direitos Humanos da ONU sobre armas menos letais na aplicação da lei, 2020, 
parágrafo. 7.5.6. 
99 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 94. 

Principais 
características 
técnicas 

Os vários projéteis contidos na munição geralmente são bolas de 
borracha ou blocos de madeira. 

Este tipo de munição pode ser disparado de diferentes tipos de 
lançador ou pode ser lançado manualmente. Os calibres incluem 
calibre 12 (munição de espingarda), 37/38 mm, 40 mm e 56 mm. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Munições contendo vários projéteis são imprecisas, indiscriminadas, 
arbitrárias e não podem ser usadas com segurança. 

Projéteis muito imprecisos podem atingir acidentalmente indivíduos em 
partes vulneráveis do corpo, como a cabeça, e causar ferimentos 
graves.  

Projéteis imprecisos podem atingir e ferir espectadores. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

OHCHR: “Múltiplos projéteis disparados ao mesmo tempo são 
imprecisos e, em geral, seu uso não pode obedecer aos princípios da 
necessidade e da proporcionalidade”.98 

UNODC e OHCHR: “Armas que disparam vários projéteis ao mesmo 
tempo... nunca devem ser usadas devido ao risco de ferir os 
transeuntes."99  

Exemplos de 
controles existentes 

Alguns regimes nacionais de controle de exportação incluem esse tipo 
de munição em sua lista de equipamentos que requerem uma licença 
de exportação.  

Como alguns países classificam essas munições como “civil” ou de 
“policiamento” ao invés de “militar”, elas nem sempre são 
adequadamente controladas e relatadas. 

A UE pode proibir a exportação desta munição ao abrigo do seu regime 
de sanções quando o objetivo das sanções for impedir a exportação de 
armas que possam ser utilizadas para repressão interna no estado de 
destino. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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◄ Cartucho de espingarda calibre 
12 com vários projéteis de 
borracha 

▲Cartucho de calibre 44 com vários projéteis de borracha 
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4.4  MUNIÇÃO COM PROJÉTIL ÚNICO PROJETADO 
ESPECIFICAMENTE PARA CONTROLE DE 
MULTIDÃO 

                                                
100 OSCE / ODIHR, Manual de direitos humanos em policiamento de assembleias, 2016, pp. 80-81. 
101 OHCHR, Orientação de direitos humanos da ONU sobre armas menos letais na aplicação da lei, 2020, 
parágrafo 7.5.8. 
102 Ibid, parágrafo 7.5.4. 
103 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 94. 

Principais 
características 
técnicas 

Este tipo de munição pode ser disparado de diferentes tipos de 
lançador. Os calibres incluem calibre 12 (munição de espingarda), 37/38 
mm, 40 mm e 42 mm. 
Ele é projetado para incapacitar o indivíduo-alvo por meio de um trauma 
contuso, sem penetrar na pele ou causar lesões permanentes.  

Preocupações com 
os direitos humanos  

Alguns desses projéteis são muito imprecisos e não podem ser usados 
com segurança, pois podem acertar acidentalmente indivíduos na 
cabeça e outras áreas vulneráveis, o que aumenta o risco de ferimentos 
graves ou morte. 
Projéteis imprecisos podem atingir e ferir espectadores. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

ODIHR: projéteis de impacto cinético "nunca devem ser disparados 
indiscriminadamente contra uma multidão"100  
OHCHR: “Projéteis de impacto cinético não devem ser direcionados para 
a cabeça, rosto ou pescoço”101, e “projéteis de impacto devem ser 
capazes de atingir um indivíduo com um diâmetro de 10 centímetros do 
ponto direcionado quando disparados do alcance designado”.102 
UNODC e OHCHR: “Projéteis de impacto cinético lançados não devem 
ser usados para dispersar uma multidão pacífica. No caso de uma 
multidão que se tornou violenta, esse tipo de munição só deve ser 
usado por atiradores treinados, capazes de individualizar as pessoas que 
representam o risco, e apenas de acordo com os requisitos estritos de 
necessidade e proporcionalidade.”103 

Exemplos de 
controles existentes 

Alguns regimes nacionais de controle de exportação incluem esse tipo 
de munição em sua lista de equipamentos que requerem uma licença de 
exportação. Como alguns estados classificam este equipamento como 
“civil” ou de “policiamento” ao invés de “militar”, eles nem sempre são 
adequadamente controlados e reportados. 
A UE pode proibir a exportação dessas armas ao abrigo do seu regime 
de sanções quando o objetivo das sanções for impedir a exportação de 
armas que possam ser utilizadas para a repressão interna no Estado de 
destino. 

Controle proposto 

Pode ser fabricado. 
O comércio e a transferência devem ser controlados. 
O uso deve estar em conformidade com as normas internacionais de 
direitos humanos. 
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▲ Cartucho de calibre 44 com bola de 
borracha única 

▲ Projétil com ponta de 
espuma  

◄ Projétil de saco de 
feijão 

◄ Projétil de borracha 
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5.  
IRRITANTES 
QUÍMICOS 
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05  IRRITANTES QUÍMICOS  
Os irritantes químicos para controle de multidões104 são um grupo de produtos químicos projetados 
para deter ou incapacitar temporariamente um indivíduo, produzindo irritação sensorial e dor nos 
olhos, trato respiratório superior e pele. O termo "irritantes químicos" refere-se a gás lacrimogêneo 
(CS, CN e CR) e spray de pimenta (OC ou PAVA), e a Omega também inclui malodorantes de odor 
desagradável nesta definição.   

Os irritantes químicos podem ser dispersos de várias maneiras diferentes, incluindo pó fino ou fumaça 
por meio de projéteis e granadas lançados por armas ou lançados à mão, por pulverizadores 
manuais, de ombro e de mochila, e por canhões de água, onde o pó é suspenso em solvente e 
disperso como um “spray” fino. 

Uso 

Os irritantes químicos podem ser direcionados para uma pessoa, um grupo ou uma sala. Às vezes, 
eles são pulverizados diretamente nos olhos ou rostos das pessoas, o que é um uso inadequado. Em 
muitos países, irritantes químicos são cada vez mais usados em grandes volumes para dispersar 
multidões, e esse tipo de uso indiscriminado levanta muitas preocupações. Além disso, qualquer uso 
em um indivíduo que já está sob controle ou sob controle pode significar tortura ou outros maus-
tratos.  

Os irritantes químicos podem ter um papel legítimo de aplicação da lei, quando usados em estrita 
conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos. No entanto, eles são 
frequentemente mal utilizados e alguns mecanismos de entrega, como munições grandes, nunca 
devem ser usados. 

Ferimentos potenciais 

Lesões por exposição a irritantes químicos, que em alguns casos podem ser fatais, podem incluir: 

• olhos lacrimejantes 
• dificuldades respiratórias, tosse, engasgo e sufocamento 
• vômito 
• irritação, queimação e formação de bolhas na pele 
• reações alérgicas graves.  

Lesões causadas por granadas ou projéteis lançados podem incluir: 

• contusões 
• sangramento interno e danos aos órgãos 
• fraturas ósseas 
• dano temporário ou permanente à visão 
• concussão e outros ferimentos na cabeça. 

                                                
104 A Convenção de Armas Químicas de 1992 usa o termo "agentes de controle de distúrbios", definido como 
"Qualquer produto químico não listado em uma lista, que pode produzir rapidamente irritação sensorial em 
humanos ou efeitos físicos incapacitantes que desaparecem em um curto espaço de tempo após o término da 
exposição." (Artigo II (7), Convenção de Armas Químicas de 1992). Este termo não é usado neste recurso 
porque é impreciso e pejorativo referir-se a todas as reuniões públicas como motins. Além disso, irritantes 
químicos também são usados para outros fins que não o controle de multidões. 
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5.1  CS, CR e CN 

                                                
105 Comissão de Veneza e OSCE/ODIHR, Diretrizes sobre a liberdade de reunião pacífica (3ª edição), 8 de julho 
de 2019, pp. 72-73. 
106 HRC da ONU, Relatório do Relator Especial sobre os Direitos à Liberdade de Reunião Pacífica e de Associação, 
21 de maio de 2012, A/HRC/20/27, parágrafo 35. 

Principais 
características 
técnicas 

CS (2-clorobenzalmalononitrila), CR (2-cloroacetofenona) e CN 
(dibenzoxazepina) são todos sólidos à temperatura ambiente. 

CS, NC e CR são agentes lacrimogêneos (formadores de lágrima) e 
interagem com os receptores nervosos sensoriais para produzir 
desconforto, dor intensa, coceira e queimação, principalmente nos olhos, 
trato respiratório e pele. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso inadequado e excessivo desses irritantes químicos é comum, o que 
pode resultar em ferimentos graves ou morte por asfixia, reação alérgica, 
overdose perigosa ou outro efeito colateral. 

Os indivíduos podem reagir de maneira diferente aos efeitos de CS, CR ou 
CN. As reações podem ser afetadas por aplicação excessiva, entrega em 
um espaço fechado, exposição prolongada, condições médicas pré-
existentes e, para reações na pele, alta temperatura e umidade relativa. 
O uso dessas armas pode ser indiscriminado; se usadas em uma 
demonstração, os espectadores podem ser afetados mesmo que não 
sejam o alvo. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

ODIHR e Comissão de Veneza: “Dispositivos com efeitos indiscriminados, 
como gás lacrimogêneo ... devem ser usados apenas para fins de 
dispersão e não devem ser usados onde pessoas 
(participantes/espectadores; pessoas violentas/pacíficas) não possam sair 
do local. Eles só devem ser usados se a violência atingiu um nível tal que 
visar indivíduos envolvidos na violência não seja uma resposta possível ou 
suficiente.”105 
Relator Especial sobre os direitos à liberdade de reunião pacífica e de 
associação: o gás lacrimogêneo é de natureza indiscriminada, pois não 
diferencia “entre manifestantes e não manifestantes, pessoas saudáveis e 
pessoas com problemas de saúde”.106 
OHCHR: “Um irritante químico só deve ser usado quando houver 
informações toxicológicas suficientes disponíveis para confirmar que ele 
não causará problemas de saúde injustificados”.107 

Exemplos de 
controles existentes 

A UE inclui irritantes químicos na Lista Militar da UE e exige que os 
Estados-Membros licenciem a sua exportação.  

Alguns regimes nacionais de controle de exportação incluem essas armas 
em sua lista de equipamentos que requerem licença de exportação. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 
O comércio e a transferência devem ser controlados. 
O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 



  Guia visual para aplicação da lei e equipamentos de segurança 

88 

 

 

  

                                                
107 OHCHR, Orientação dos direitos humanos da ONU sobre armas menos letais na aplicação da lei, 2020, 
parágrafo. 7.2.3. 

◄ Fórmula estrutural de 
CS  

◄ Fórmula estrutural de CR  

◄ Fórmula estrutural de CN  
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5.2 OC e PAVA 

Principais 
características 
técnicas 

OC (oleorresina capsicum) é um óleo em temperatura ambiente e é 
naturalmente derivado das espécies de plantas capsicum (como a 
pimenta malagueta). 

PAVA (vanililamida de ácido pelargônico) é um sólido à temperatura 
ambiente e é uma versão sintética do OC. 

Tanto OC quanto PAVA são agentes inflamatórios que interagem com 
os receptores dos nervos sensoriais para produzir desconforto, dor 
intensa e coceira ou queimação, principalmente nos olhos, trato 
respiratório e pele. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso inadequado e excessivo de OC e PAVA é generalizado e pode 
resultar em ferimentos graves ou morte por fatores como asfixia, 
reação alérgica ou overdose perigosa. 

Os indivíduos podem reagir de forma diferente a OC e PAVA. As 
condições que afetam diferentes reações incluem aplicação excessiva, 
administração em um espaço fechado, exposição prolongada, 
condições médicas pré-existentes e, para reações na pele, alta 
temperatura e umidade relativa. 

Essas armas carecem de diferenciação; se usadas em uma 
demonstração, por exemplo, os espectadores também podem ser 
afetados, mesmo que não sejam o alvo. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

CPT: "O spray de pimenta é uma substância potencialmente perigosa e 
não deve ser usado em espaços confinados."108 

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos: spray de pimenta “pode 
produzir efeitos como problemas respiratórios, náuseas, vômitos, 
irritação do trato respiratório, irritação dos canais lacrimais e dos 
olhos, espasmos, dor no peito, dermatite ou alergias. Em doses fortes, 
pode causar necrose de tecido no trato respiratório ou digestivo, 
edema pulmonar ou hemorragia interna”109 

ODIHR: “OC ... [é] projetado para ser pulverizado no rosto de um 
indivíduo. Isso não é apropriado para fins de dispersão ou para obter 
conformidade, mas apenas como uma defesa contra indivíduos 
violentos”110 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação desses 
irritantes químicos.  

A CCL dos EUA controla a exportação dessas armas químicas. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 
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108 CoE: CPT, Observações preliminares feitas pela delegação da CPT que visitou a Bósnia e Herzegovina de 19 a 
30 de março de 2007 e Resposta das autoridades da Bósnia e Herzegovina, 16 de julho de 2007, CPT/Inf (2007) 
p. 34. 
109 Oya Ataman v. Turquia, 74552/01, Conselho Europeu: Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, 5 de 
dezembro de 2006. 
110 OSCE / ODIHR, Manual de direitos humanos em policiamento de assembleias, 2016, p. 79. 

▲ Fórmula estrutural da molécula de OC 

▲Fórmula estrutural da molécula de PAVA 
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5.3 MALODORANTES 
  

                                                
111 HRC da ONU, Uso extracustodial da força e proibição da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes: nota / pelo Secretário-Geral, 2017, parágrafo 68. 

Principais 
características 
técnicas 

Uma variedade de produtos químicos que têm um cheiro desagradável 
e profundamente desagradável.  

O cheiro pode persistir e ser difícil de remover de roupas e móveis. 

Meios de dispersão incluem spray de mão, granadas, projéteis 
lançados, drones e canhões de água. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Não se sabe quais produtos químicos são usados em dispositivos com 
mau cheiro, nem houve pesquisas sobre seus efeitos nas pessoas 
contra os quais são usados. Qualquer dispositivo proposto e/ou 
método de uso deve ser testado de forma independente para avaliar 
os riscos médicos e de saúde.  

O uso de malodorantes para dispersar uma aglomeração pública é 
indiscriminado, atingindo a todos na área contaminada, e pode 
constituir uma punição coletiva. 

O uso de produtos químicos malcheirosos como método de punição ou 
humilhação deve ser classificado como maus tratos e deve ser 
proibido. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Relator Especial sobre Tortura: “certas armas“ menos letais ”podem 
ter efeitos previsíveis de longo prazo ou outros, que devem ser 
considerados ao avaliar a proporcionalidade de seu uso, como o ... 
efeito humilhante do uso de corantes ou malodorantes.”111 

Exemplos de 
controles existentes 

Tanto quanto seja do conhecimento da Omega, não existem controles 
comerciais para este tipo de equipamento.  

Controle proposto 

A composição química deve ser publicada. 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 
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▲ “Spray” malodorante ▲ Frasco de malodorante  
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5.4 GRANADAS OU CARTUCHOS CONTENDO 
IRRITANTES QUÍMICOS 

  

                                                
112 Comissão de Veneza e OSCE/ODIHR, Diretrizes sobre a liberdade de reunião pacífica (3ª edição), 8 de julho 
de 2019, pp. 72-73. 

Principais 
características 
técnicas 

Granadas irritantes químicas podem ser lançadas com a mão ou com 
armas. Projéteis lançados por cartucho podem ser disparados de 
lançadores e espingardas especializadas menos letais. 

Granadas e projéteis podem conter qualquer tipo de irritante químico e 
suas misturas, e também podem incluir efeitos secundários, como 
tinta, fumaça ou projéteis de impacto. 

Algumas granadas ou cartuchos se separam em duas ou mais 
"submunições". 

Algumas granadas ou cartuchos contêm uma carga explosiva para 
dispersar o irritante em pó e algumas contêm uma pirotécnica para 
dispersar a fumaça irritante através da queima. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

As pessoas visadas, assim como os transeuntes, podem facilmente ser 
feridas pelo impacto cinético das munições ou por fragmentos, 
submunições ou estilhaços.  

Devido ao alto risco de causar ferimentos, granadas ou cartuchos que 
contenham explosivos não devem ser usados. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

OSCE/ODIHR e Comissão de Veneza: “Tubos de gás lacrimogêneo 
nunca devem ser disparados diretamente na direção ou contra uma 
pessoa”.112 

Exemplos de 
controles existentes 

Alguns regimes nacionais de controle de exportação incluem esse tipo 
de projétil em sua lista de equipamentos que requerem licença de 
exportação.  

Como alguns países classificam este equipamento como “civil” ou de 
“policiamento” em vez de “militar”, eles nem sempre são 
adequadamente controlados e relatados. 

A UE pode proibir a exportação deste equipamento ao abrigo do seu 
regime de sanções quando o objetivo das sanções for impedir a 
exportação de equipamento que possa ser utilizado para repressão 
interna no estado de destino. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 
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▲ Cartucho CS de 38 mm ▲ Granada CS de 40 mm 

▲ Granadas irritantes químicas ▲ Granada CS de 40 mm 



Irritantes químicos  

95 

 

5.5  PULVERIZADORES PORTÁTEIS 
   

                                                
113 Comissão de Veneza e OSCE/ODIHR, Diretrizes sobre a liberdade de reunião pacífica (3ª edição), 8 de julho 
de 2019, pp. 72-73. 

Principais 
características 
técnicas 

Esses pulverizadores dispersam o irritante como um spray fino, névoa, 
bruma ou um jato de líquido. A faixa de dispersão de diferentes 
pulverizadores varia. 

Os pulverizadores variam em tamanho, desde pequenos pulverizadores 
"pessoais" de 25 ml até pulverizadores maiores, de 500 ml. 

Os pulverizadores podem conter quaisquer irritantes químicos ou 
mistura deles. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso de pulverizadores manuais pode causar ferimentos graves ou 
morte por asfixia ou toxicidade do agente, especialmente se forem 
usados em espaços fechados ou contra pessoas contidas. 

A maioria dos sprays permite a pulverização contínua, e essa 
capacidade apresenta o risco de que quantidades excessivas sejam 
usadas contra uma pessoa.  

Se irritantes químicos forem pulverizados diretamente no olho, eles 
podem causar dano ocular. 

Não há padrões comuns sobre a concentração ou quantidade de 
irritante, segurança de solventes ou pressão de “sprays”, o que pode 
levar à inconsistência e ao uso de produtos mais perigosos. 

O uso dessas armas pode ser indiscriminado; se pulverizadores 
manuais forem usados em uma demonstração, os espectadores podem 
ser afetados, mesmo que não sejam o alvo. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

ODIHR e Comissão de Veneza: “Dispositivos com efeitos 
indiscriminados, como gás lacrimogêneo ... devem ser usados apenas 
para fins de dispersão e não devem ser usados onde pessoas 
(participantes/espectadores; pessoas violentas/pacíficas) não possam 
sair do local. Eles só devem ser usados se a violência atingiu um nível 
tal que visar indivíduos envolvidos na violência não seja uma resposta 
possível ou suficiente.”113 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação de 
pulverizadores portáteis que visam um indivíduo ou afetam uma 
pequena área. 

Controle proposto A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar de acordo com os padrões internacionais de direitos 
humanos. 
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◄▲Vários tamanhos 
e volumes de 
pulverizador manual 
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5.6 PULVERIZADORES IRRITANTES QUÍMICOS 
FIXOS 
  

                                                
114 Comissão de Veneza e OSCE/ODIHR, Diretrizes sobre a liberdade de reunião pacífica (3ª edição), 8 de julho 
de 2019, pp. 72-73. 

Principais 
características 
técnicas 

Esses pulverizadores são projetados para serem montados ou fixados 
em uma parede, teto ou cerca.  

Eles podem ser usados em ambientes internos ou externos e podem 
ser operados manualmente (ou seja, ativados por controle remoto ou 
painel de controle remoto) ou automaticamente (usando tecnologia de 
sensor de movimento). 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Esses dispensadores são projetados para serem fixos e, em alguns 
casos, potencialmente automáticos ou semiautônomos. Assim, se 
forem usados dentro de instalações de detenção, existe a possibilidade 
de que o limite de uso seja muito baixo e sejam usados de forma 
inadequada. 

O uso dessas armas pode ser indiscriminado; se usadas em uma 
demonstração, os espectadores podem ser afetados mesmo que não 
sejam o alvo. 

Se usadas em ambiente externo, estes alvos devem ser capazes de se 
dispersar da área. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

ODIHR e Comissão de Veneza: “Dispositivos com efeitos 
indiscriminados, como gás lacrimogêneo ... devem ser usados apenas 
para fins de dispersão e não devem ser usados onde pessoas 
(participantes/espectadores; pessoas violentas/pacíficas) não possam 
sair do local. Eles só devem ser usados se a violência atingiu um nível 
tal que visar indivíduos envolvidos na violência não seja uma resposta 
possível ou suficiente.”114 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação de 
pulverizadores fixos que podem ser fixados no interior de um edifício 
ou no exterior. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar de acordo com os padrões internacionais de direitos 
humanos. 
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◄ Distribuidor de irritante 
químico para parede ou teto 

◄ Distribuidor de irritante 
químico para uso externo 
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5.7 GRANDES MUNIÇÕES CONTENDO 
IRRITANTES QUÍMICOS 
 

                                                
115 Comissão de Veneza e OSCE/ODIHR, Diretrizes sobre a liberdade de reunião pacífica (3ª edição), 8 de julho 
de 2019, pp. 72-73. 

Principais 
características 
técnicas 

Essas armas são projetadas para lançar irritantes químicos em uma 
área muito ampla ou em longas distâncias. 

Essas munições são disparadas de um morteiro, obus ou sistema de 
artilharia. Algumas munições são impulsionadas por foguetes para 
aumentar seu alcance. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Essas munições grandes são inerentemente indiscriminadas, e as 
grandes quantidades de irritante químico dispersado podem causar 
ferimentos tanto aos alvos quanto aos transeuntes.  

Tanto as pessoas visadas quanto os observadores podem ser feridos 
pelo impacto cinético das munições, fragmentos ou estilhaços. 

As munições podem ser facilmente usadas para maltratar ou punir 
coletivamente grandes grupos de pessoas. 

Como as munições contêm uma grande quantidade de irritante químico 
destinado ao uso policial, elas podem infringir a Convenção de Armas 
Químicas e, portanto, não devem ser usadas pelos Estados Partes da 
Convenção. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

ODIHR e Comissão de Veneza: “Dispositivos com efeitos 
indiscriminados, como gás lacrimogêneo ... devem ser usados apenas 
para fins de dispersão e não devem ser usados onde pessoas 
(participantes/espectadores; pessoas violentas/pacíficas) não possam 
sair do local. Eles só devem ser usados se a violência atingiu um nível 
tal que visar indivíduos envolvidos na violência não seja uma resposta 
possível ou suficiente.”115 .  

Exemplos de 
controles existentes 

Essas munições podem ser proibidas pela Convenção de Armas 
Químicas. A Convenção permite apenas o comércio de irritantes 
químicos e mecanismos de dispersão associados destinados a fins de 
aplicação da lei quando os “tipos e quantidades [de produtos químicos 
tóxicos] são consistentes com tais fins”. Sem maiores esclarecimentos 
dos Estados Partes da Convenção, é impossível determinar se essas 
munições grandes violam a Convenção.  

Se não estiverem cobertos pela Convenção, alguns regimes nacionais 
de controle de exportação incluem esse tipo de projétil em sua lista de 
equipamentos que requerem licença de exportação.  

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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◄ Projétil de cartucho CS de 64 
mm com 4 discos de submunição 

◄ ▲ Bomba de morteiro CS 
raiada de 120 mm 
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5.8 PULVERIZADORES PORTÁTEIS GRANDES 

                                                
116 Comissão de Veneza e OSCE/ODIHR, Diretrizes sobre a liberdade de reunião pacífica (3ª edição), 8 de julho 
de 2019, pp. 72-73. 
117 OHCHR, Orientação de Direitos Humanos da ONU sobre armas menos letais na aplicação da lei, 2020, 
parágrafo 7.2.3 

Principais 
características 
técnicas 

Um ou dois tanques grandes ou cilindros carregados nas costas ou no 
ombro (dependendo do tamanho e modelo). Normalmente têm uma 
capacidade entre 1 e 5 litros. Os modelos de gatilho e de bico variam. 

O irritante químico pode ser dispersado por meio de rajadas curtas ou 
por meio de um “spray” contínuo até que o tanque esteja vazio. Esses 
sistemas podem dispersar um “spray” ou um jato de líquido. 

Pode conter quaisquer irritantes químicos ou malodorantes (ver pp. 87-
92), ou uma mistura deles. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso de grandes pulverizadores portáteis para dispersar irritantes 
químicos pode causar ferimentos graves ou morte por asfixia ou 
toxicidade do agente, especialmente se eles forem usados em espaços 
fechados ou contra indivíduos contidos. 

Embora certos pulverizadores possam ser usados para atingir 
indivíduos ou pequenos grupos, o emprego de nebulizadores ou 
pulverizadores de grande capacidade pode afetar indiscriminadamente 
a todos na área. 

O uso desses pulverizadores aumenta o risco de uma debandada em 
pânico, e o alto volume de irritante disperso e o efeito de área ampla 
podem impedir as pessoas de escapar. 

Esses sistemas podem ser prontamente empregados para maltratar ou 
punir coletivamente grandes grupos de pessoas. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

ODIHR e Comissão de Veneza: “Dispositivos com efeitos 
indiscriminados, como gás lacrimogêneo ... devem ser usados apenas 
para fins de dispersão e não devem ser usados onde pessoas 
(participantes/espectadores; pessoas violentas/pacíficas) não possam 
sair do local. Eles só devem ser usados se a violência atingiu um nível 
tal que visar indivíduos envolvidos na violência não seja uma resposta 
possível ou suficiente.”116 

OHCHR: “Um irritante químico deve ser usado apenas ... quando sua 
aplicação contra um alvo é precisa”.117 

Exemplos de 
controles existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação de 
equipamentos.  

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar de acordo com os padrões internacionais de direitos 
humanos. 
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▲ Pulverizador de 
mochila 

▲ Pulverizador de ombro/axila 



Irritantes químicos 

103 

 

 
 

 

 
6.  
LANÇADORES 
PARA PROJÉTEIS 
MENOS LETAIS 
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06 LANÇADORES PARA PROJÉTEIS MENOS 
LETAIS 
Os lançadores menos letais são um tipo de arma de fogo que dispara munições menos letais. Essa 
munição pode ser usada por policiais para controlar ou dispersar protestos (para mais detalhes sobre 
munições menos letais, consulte as seções sobre irritantes químicos e projéteis de impacto cinético 
lançados).  

Esses lançadores são frequentemente chamados de armas antimotim, armas de controle de multidão 
ou lançadores menos letais/menos letais/não letais. Os lançadores vêm em diversos formatos, 
tamanhos e calibres. Os calibres comuns incluem 37/38 mm, 40 mm, 56 mm e calibre 12 
(espingardas). Os lançadores podem ser lançadores genéricos que disparam uma ampla gama de 
munições menos letais, ou armas de ar comprimido especialmente projetadas que disparam projéteis 
pequenos e especializados.  

Uso 

Os lançadores menos letais são projetados principalmente para serem disparados à distância, embora 
isso dependa do design do lançador e do tipo específico de munição usado. Se a munição de 
lançadores menos letais for destinada a partes vulneráveis do corpo, como a cabeça ou o peito, a 
munição disparada dos lançadores pode causar ferimentos graves ou morte. 

Ferimentos potenciais 

O trauma de impacto da munição disparada de lançadores menos letais, que em alguns casos pode 
ser fatal, pode incluir: 
• contusões 
• fraturas ósseas 
• sangramento interno e danos aos órgãos 
• dano temporário ou permanente à visão 
• concussão e outros ferimentos na cabeça. 
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6.1 LANÇADORES DE CANOS MÚLTIPLOS, FIXOS 
OU MONTÁVEIS  

Principais 
características 
técnicas 

O alcance do lançador e o número de canos variam.  Os modelos atuais 
normalmente têm entre 2 e 36 canos, embora alguns tenham mais. 
Alguns modelos podem ser empilhados para aumentar o número de 
canos. 

Esses lançadores podem ser autônomos ou montados em veículos, como 
veículos 4x4, veículos terrestres não tripulados ou embarcações 
marítimas. Os lançadores também podem ser montados em estruturas 
permanentes, como prisões ou outros edifícios.  
Os lançadores podem ser operados manualmente por meio do contato 
direto do operador ou por controle remoto. 
A natureza dessas armas permite o disparo individual, sequencial ou 
simultâneo de munições de impacto cinético ou irritantes químicos, 
resultando em disparos rápidos ou rajadas de fogo. 

Preocupações com 
os direitos humanos  

Esses lançadores podem ser imprecisos e podem ser afetados pelas 
condições meteorológicas, aumentando o risco de ferimentos na cabeça 
ou na parte superior do corpo. 

Se disparadas de perto, essas armas podem causar ferimentos graves 
ou morte. 

Seu uso pode levar a ferimentos resultantes de pânico e debandada, 
especialmente quando usados em grandes áreas fechadas ou onde 
apenas uma saída pequena ou limitada é fornecida. 

Seu uso pode levar a ferimentos resultantes de pânico e debandada, 
especialmente quando usados em grandes áreas fechadas ou onde 
apenas uma saída pequena ou limitada é fornecida. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

UNODC e OHCHR: “Armas que disparam vários projéteis ao mesmo 
tempo, ou que de outra forma não podem ser direcionadas a um 
indivíduo específico, nunca devem ser usadas devido ao risco de 
ferimentos em transeuntes.”118  

Exemplos de 
controles existentes 

Alguns regimes nacionais de controle de exportação incluem essas 
armas em sua lista de equipamentos que requerem licença de 
exportação.  
Como alguns países classificam essas armas como “civis” ou de 
“policiamento” em vez de “militares”, nem sempre são adequadamente 
controladas e denunciadas. 
A UE pode proibir a exportação dessas armas ao abrigo do seu regime 
de sanções quando o objetivo das sanções for impedir a exportação de 
armas que possam ser utilizadas para a repressão interna no Estado de 
destino. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 
O comércio e a transferência devem ser controlados. 
O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 



  Guia visual para aplicação da lei e equipamentos de segurança 

106 
 

 

  

                                                
118 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 94. 

◄  Lançadores de 
granadas de canos 
múltiplos empilháveis 
e menos letais 

◄ Lançadores de granadas de 
canos múltiplos menos letais 
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6.2 LANÇADORES AÉREOS 
  

                                                
119 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 94. 

Principais características 
técnicas 

Essas armas consistem em um lançador acoplado a um veículo 
aéreo tripulado ou não, que pode dispersar irritantes químicos em 
uma ampla área. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Os veículos aéreos podem não permitir precisão suficiente na mira 
para garantir o uso legal.  

Qualquer veículo aéreo deve permanecer sob controle humano 
significativo e todas as decisões de lançamento de projéteis 
menos letais devem ser executadas por um operador humano 
para fins de responsabilização e para garantir a conformidade com 
os padrões internacionais de direitos humanos. 

O uso dessas armas pode ser indiscriminado; se usadas em uma 
demonstração, os espectadores podem ser afetados mesmo que 
não sejam o alvo. 

Se as munições forem lançadas diretamente contra um indivíduo 
ou grupo, a energia cinética de qualquer impacto do projétil ou da 
munição acarreta o risco de ferimentos desnecessários que 
equivalem a força excessiva. Esse risco é significativamente maior 
quando as munições são lançadas de uma grande altura ou um 
cartucho é lançado de uma arma. 

Declarações e padrões de 
organismos de direitos 
humanos 

UNODC e OHCHR: “Armas que disparam vários projéteis ao 
mesmo tempo, ou que de outra forma não podem ser 
direcionadas a um indivíduo específico, nunca devem ser usadas 
devido ao risco de ferimentos em transeuntes.”119 

Exemplos de controles 
existentes 

O Regulamento Antitortura da UE controla a exportação deste tipo 
de equipamento.  

O CCL de EUA controla a exportação desse tipo de equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais 
de direitos humanos. 
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▲ Um veículo aéreo não tripulado com lançador acoplado 
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6.3 LANÇADORES PORTÁTEIS 
  

Principais 
características 
técnicas 

O design dos lançadores de mão varia e eles podem ser lançadores de 
cano único, duplo ou múltiplo. 

Esses lançadores permitem o disparo individual ou sequencial de 
projéteis de impacto cinético ou irritantes químicos, resultando em 
disparos rápidos ou rajadas de fogo. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Esses lançadores podem ser imprecisos e afetados pelas condições 
climáticas, aumentando o risco de ferimentos na cabeça e na parte 
superior do corpo. 

Quando os lançadores de vários tiros são usados no modo de disparo 
automático, eles são particularmente imprecisos e é difícil mirar com 
precisão em um indivíduo.  

Se essas armas forem disparadas de perto, podem causar ferimentos 
graves ou morte. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Tanto quanto seja do conhecimento da Omega, não existem 
declarações ou normas de órgãos de direitos humanos sobre este tipo 
específico de equipamento, mas aplicam-se normas sobre a utilização 
de projéteis de impacto cinético e irritantes químicos de forma mais 
geral. 

Exemplos de 
controles existentes 

Alguns regimes nacionais de controle de exportação incluem essas 
armas em sua lista de equipamentos que requerem licença de 
exportação. Como alguns países classificam essas armas como “civis” 
ou de “policiamento” em vez de “militares”, nem sempre são 
adequadamente controladas e denunciadas. 

A UE pode proibir a exportação dessas armas ao abrigo do seu regime 
de sanções quando o objetivo das sanções for impedir a exportação de 
armas que possam ser utilizadas para a repressão interna no Estado de 
destino. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 
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◄ Lançadores de granadas 
menos letais de tiro único 

◄ Lançador de granadas menos 
letal de dois canos 

◄ Lançador de granadas 
multitiros menos letal 
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6.4 COPOS DE LANÇAMENTO 
  

Principais 
características 
técnicas 

Copos de lançamento são um acessório de metal que se encaixa no 
cano da espingarda ou rifle. 

Uma granada menos letal é então inserida no copo de lançamento e 
um cartucho vazio é disparado, que expele a granada. 

Os copos podem ser encaixados no cano de espingardas convencionais 
ou rifles de assalto, transformando-os em armas menos letais.  
 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Essas armas podem ser imprecisas e afetadas pelas condições 
climáticas, aumentando o risco de ferimentos na cabeça e na parte 
superior do corpo. 

Se disparada de perto, esta arma pode causar ferimentos graves ou 
morte. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Tanto quanto seja do conhecimento da Omega, não existem 
declarações ou normas de órgãos de direitos humanos sobre este tipo 
específico de equipamento, mas aplicam-se normas sobre a utilização 
de projéteis de impacto cinético e irritantes químicos de forma mais 
geral. 

Exemplos de 
controles existentes 

Alguns regimes nacionais de controle de exportação incluem essas 
armas em sua lista de equipamentos que requerem licença de 
exportação. Como alguns países classificam essas armas como “civis” 
ou de “policiamento” em vez de “militares”, nem sempre são 
adequadamente controladas e denunciadas. 

A UE pode proibir a exportação dessas armas ao abrigo do seu regime 
de sanções quando o objetivo das sanções for impedir a exportação de 
armas que possam ser utilizadas para a repressão interna no Estado de 
destino. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 
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▲ Copo de lançamento com granada de 38mm 

◄▲ Copo de lançamento 
com granada de 38mm 
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 6.5 ESPINGARDAS   

Principais 
características 
técnicas 

As espingardas são geralmente de calibre 12 e podem ser de cano único 
ou duplo. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

As espingardas podem disparar munições menos letais e munições 
letais (ver pág. 77). 

As espingardas podem ser imprecisas e afetadas pelas condições 
meteorológicas, o que aumenta o risco de ferimentos na cabeça e na 
parte superior do corpo. 

Se disparadas de perto, as espingardas podem causar ferimentos 
graves ou morte. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Tanto quanto seja do conhecimento da Omega, não existem 
declarações ou normas de órgãos de direitos humanos sobre este tipo 
específico de equipamento, mas aplicam-se normas sobre a utilização 
de projéteis de impacto cinético e irritantes químicos de forma mais 
geral. 

Exemplos de 
controles existentes 

Alguns regimes nacionais de controle de exportação incluem essas 
armas em sua lista de equipamentos que requerem licença de 
exportação.  Como alguns estados classificam este equipamento como 
“civil” ou de “policiamento” ao invés de “militar”, eles nem sempre são 
adequadamente controlados e reportados. 

A UE pode proibir a exportação dessas armas ao abrigo do seu regime 
de sanções quando o objetivo das sanções for impedir a exportação de 
armas que possam ser utilizadas para a repressão interna no Estado de 
destino. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar de acordo com os padrões internacionais de direitos 
humanos. 
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▲Vários modelos de espingardas 
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7.  
OUTRAS ARMAS E 
EQUIPAMENTOS DE 
CONTROLE DE 
MULTIDÃO 
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07 OUTRAS ARMAS E EQUIPAMENTOS DE 
CONTROLE DE MULTIDÕES 
Uma variedade de outras armas e equipamentos pode ser usada por agentes da lei. Além de algumas 
armas ad hoc ou improvisadas, agentes da lei também usam uma variedade de armas especialmente 
projetadas ainda não discutidas neste Guia. Algumas dessas armas e equipamentos especialmente 
projetados são discutidos na seção abaixo. 
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7.1 DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICA 

                                                
120 Conselho da Europa - Assembleia Parlamentar, “Proibição à comercialização e uso de dispositivo de dispersão 
de jovens “Mosquito””, Recomendação 1930 (2010) Versão final, adotada em 25 de junho de 2010, parágrafos. 
9-12. 
121 OHCHR, Orientação de Direitos Humanos da ONU sobre Armas Menos Letais na Aplicação da Lei, 2020, 
parágrafo. 7.8.5. 

Principais 
características 
técnicas 

 

 

 

 

Dispositivos de sinalização acústica também são conhecidos como 
"canhões de som", "dispositivos de advertência" e "alto-falantes". 

Dispositivos de sinalização acústica são alto-falantes ou megafones que 
podem ser usados para transmitir instruções de voz em uma grande 
área ou emitir um "tom de dissuasão" de alta frequência, projetado 
para dispersar uma multidão. 

Os dispositivos de sinalização acústica podem ser autônomos, 
montados em veículos, incorporados em um escudo de controle de 
distúrbios ou usados no corpo (ou seja, sobre o ombro ou amarrados 
ao peito). 

Certos dispositivos acústicos são projetados para atingir apenas os 
jovens. Estes emitem um som de alta frequência, que é irritante e 
muitas vezes doloroso para a maioria das pessoas com menos de 20 
anos, mas quase inaudível para pessoas mais velhas.  

Preocupações com os 
direitos humanos  

Dispositivos acústicos são indiscriminados, uma vez que não podem 
ser usados para atingir um indivíduo sem afetar outras pessoas nas 
proximidades. 

O uso dessas armas traz o risco de danos permanentes à audição, 
ruptura do tímpano e perda de equilíbrio ou equilíbrio. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Conselho da Europa - Assembleia Parlamentar: o uso de avisos 
acústicos dirigidos aos jovens viola os direitos humanos, incluindo a 
proibição da discriminação, a proibição da tortura ou outros maus 
tratos e, dependendo das circunstâncias, também viola o direito da 
criança à liberdade de reunião pacífica. 120 

OHCHR: “o uso indiscriminado ... contra uma multidão, ou contra 
indivíduos direcionados em uma faixa onde a saída de decibéis 
provavelmente causaria danos auditivos permanentes, seria ilegal.”121 

Exemplos de 
controles existentes 

Alguns regimes nacionais de controle de exportação incluem essas 
armas em sua lista de equipamentos que requerem licença de 
exportação. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 
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◄ Dispositivo de sinalização 
acústica montado em 
veículo 

◄ Dispositivo de sinalização 
acústica autônomo 
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7.2 SISTEMAS DE NEGAÇÃO ATIVA 
  

                                                
122 OHCHR, Orientação de direitos humanos da ONU sobre armas menos letais na aplicação da lei, 2020, 
parágrafo 5.1. 

Principais 
características 
técnicas 

Os sistemas de negação ativa são um tipo de arma de energia 
direcionada, projetada para aquecer a pele com um feixe focalizado de 
energia de onda milimétrica. 

Esta tecnologia de armas está atualmente em desenvolvimento, 
embora modelos montados em veículos, bem como modelos para uso 
interno, tenham sido comercializados. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Um feixe de energia direcionado é silencioso e invisível, tornando difícil 
ou impossível evitar a arma, o que pode impedir as pessoas de se 
dispersarem com segurança e pode levar a uma debandada de pânico. 

Uma longa exposição à energia direcionada, especialmente uma com 
maior potência, pode levar a queimaduras de terceiro grau e 
ferimentos potencialmente fatais. 

O feixe de energia pode ser ampliado, o que pode resultar em 
exposição perigosa de todo o corpo, o direcionamento de mais de uma 
pessoa ao mesmo tempo ou o direcionamento de uma multidão 
indiscriminadamente. Este risco é particularmente válido para modelos 
maiores. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

OHCHR: “O uso de [armas de energia direcionada que podem causar 
ferimentos graves] é amplamente considerado uma violação da lei 
internacional dos direitos humanos. Elas não devem ser usadas na 
aplicação da lei.”122 

Exemplos de 
controles existentes 

Essas armas não são amplamente utilizadas e, tanto quanto seja do 
conhecimento da Omega, não há controles comerciais para este tipo 
específico de arma. 

Controle proposto 
Testes de conformidade com os direitos humanos e médicos 
independentes e transparentes são necessários antes da decisão de 
fabricação, compra ou uso. 
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▲ Sistema de negação ativa 
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7.3  CÃES POLICIAIS 

                                                
123 Ver Peter C. Meade, “Polícia e ferimentos causados por mordidas de cães domésticos: Quais são as 
diferenças? Quais são as implicações sobre o uso de cães policiais?”, Injury Extra, Volume 37, Edição 11, 2006, 
Páginas 395-401. 
124 Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Para servir e proteger: Direitos humanos e lei humanitária para 
serviços de polícia e segurança, 2014, p. 185. 

Principais 
características 
técnicas 

A polícia usa uma variedade de raças de cães no policiamento da ordem 
pública, incluindo o belga Malinois, o pastor alemão e o doberman 
Pinscher. Os cães usados são geralmente grandes, fortes e agressivos. 

Durante uma reunião pública, os cães policiais podem ser usados tanto 
como um impedimento quanto como um instrumento de força. Os usos 
específicos incluem cordões de apoio, marchas de escolta, dispersão de 
multidões ou assistência na prisão ou detenção de um indivíduo. 

As práticas de treinamento para cães variam e eles podem ser treinados 
para latir sob comando, por exemplo, ou atacar indivíduos almejados. 

Preocupações com 
os direitos humanos  

O uso desses cães para policiar protestos e controlar multidões é 
problemático, pois mesmo um cão altamente treinado pode atacar 
indiscriminadamente e os ferimentos que podem causar podem ser 
desproporcionais à ameaça representada. 

Ser atacado por cães policiais pode ser particularmente traumático para 
a vítima e pode deixar cicatrizes mentais duradouras. 

Estudos mostraram que os cães policiais tendem a morder várias vezes, 
geralmente na cabeça, pescoço, braços e tórax.123  

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha: “a presença de cães policiais 
em uma manifestação é facilmente percebida pelos participantes como 
um ato de agressão por parte dos encarregados da aplicação da lei. 
Além disso, os cães não distinguem entre infratores e espectadores; se 
não forem mantidos sob controle rígido, eles podem morder qualquer 
um que estiver ao seu alcance.”124 

ODIHR: “o uso de cães pode ser percebido como intimidante, 
provocador ou ofensivo”, “os cães não podem discriminar entre aqueles 
que estão infringindo a lei e aqueles que não estão” e “[c]ães não 
devem ser usados para controle de distúrbios, contenção ou 
dispersão.”125 

Exemplos de 
controles existentes 

Até onde seja do conhecimento da Omega, não há controles sobre a 
transferência de cães policiais (além do controle sobre as exportações 
de animais). 

Controle proposto 

O treinamento deve estar de acordo com os padrões internacionais de 
direitos humanos.  

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 
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125 OSCE/ODIHR, Manual de direitos humanos em policiamento de assembleias, 2016, p. 72. 

▲ Exposição de cão policial© Andrew 
Campbell.  

▲ Cão de polícia ©Michael Perekas.  
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7.4 CAVALOS POLICIAIS   

                                                
126 OSCE/ODIHR, Manual de Monitoramento da Liberdade de Reunião Pacífica, 2ª edição, 2020, p. 72. 

Principais 
características 
técnicas 

Os policiais montados em cavalos são comumente chamados de 
"polícia montada". 

A polícia montada é utilizada durante encontros de multidões para 
monitorar e coletar informações, bem como por seu efeito dissuasor, 
para dispersar multidões ou para criar um cordão. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Os cavalos podem reagir de forma imprevisível quando assustados ou 
superestimulados, o que pode causar ferimentos em manifestantes 
próximos ou transeuntes. 

Devido à posição elevada do policial, qualquer uso de armas de 
impacto (cassetetes) por policiais montados acarreta o risco de 
indivíduos serem atingidos na cabeça, podendo causar ferimentos 
graves ou morte.  

Certos grupos podem ser particularmente vulneráveis quando os 
cavalos são usados para dispersar uma multidão, particularmente 
aqueles com mobilidade limitada, tempos de reação lentos ou visão 
prejudicada (incluindo pessoas com deficiência, idosos, crianças e 
grávidas, por exemplo). 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

ODIHR: “existe o risco de lesões corporais graves ou morte se os 
cavalos forem utilizados em circunstâncias inadequadas, ao mesmo 
tempo que se observa que a sua mera presença pode aumentar 
desnecessariamente as tensões.”126 

Exemplos de 
controles existentes 

Até onde seja do conhecimento da Omega, não há controles sobre a 
transferência de cavalos da polícia (além dos controles sobre as 
exportações de animais). 

Controle proposto 

O treinamento deve estar de acordo com os padrões internacionais de 
direitos humanos. O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar de acordo com os padrões internacionais de direitos 
humanos. 
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▲ Cavalos treinados para uso em gerenciamento de multidões© Stuart 
Grout 
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7.5  BARREIRAS OU CERCAS DE ARAME FARPADO 
OU NAVAL   

                                                
127 OHCHR, Orientação de Direitos Humanos da ONU sobre Armas Menos Letais na Aplicação da Lei, 2020, 
parágrafo. 6.3.5. 

Principais 
características 
técnicas 

Cerca ou outro tipo de barreira, que possui arame pontiagudo fixado 
perpendicularmente ao corpo principal. A barreira costuma ser 
enrolada para transporte e pode então ser implantada rapidamente. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso de barreiras que tenham uma função ofensiva além do objetivo 
principal de restringir o acesso ou movimento, como arame farpado, 
arame helicoidal ou qualquer outra barreira com pontas, é 
desproporcional e desnecessário em um ambiente de controle de 
multidão e deve ser proibido.  

Esse tipo de barreira como forma de controle de multidões cria um 
risco contínuo, indiscriminado e incontrolável de lesões não 
intencionais ou desproporcionais. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

OHCHR: “As barreiras físicas nunca devem representar um risco à 
segurança. Arame farpado, arame helicoidal ou outras barreiras 
pontiagudas normalmente criam um risco indevido de ferimentos aos 
participantes de uma assembleia. Onde uma barreira é necessária, 
alternativas mais seguras devem ser empregadas”.127 

Exemplos de 
controles existentes 

A UE pode proibir a exportação deste equipamento ao abrigo do seu 
regime de sanções quando o objetivo das sanções for impedir a 
exportação de equipamento que possa ser utilizado para repressão 
interna no estado de destino. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada.  

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

Proibido para uso no controle de multidões. 
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▲ Arame farpado de implantação rápida 
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7.6 CERCAS OU BARREIRAS ELÉTRICAS  

Principais 
características 
técnicas 

Cerca ou outro tipo de barreira que pode causar choque elétrico ao ser 
tocado. 

Existem várias marcas e tipos de barreiras ou cercas elétricas. Algumas 
podem causar choques que são potencialmente prejudiciais ou até 
fatais, e outras podem causar choques dolorosos, mas não prejudiciais. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso de barreiras que tenham uma função ofensiva além do objetivo 
principal de restringir o acesso ou movimento, como cercas ou 
barreiras elétricas, é desproporcional e desnecessário em um ambiente 
de controle de multidão e deve ser proibido. 

Esse tipo de barreira cria um risco contínuo, indiscriminado e 
incontrolável de lesão não intencional ou desproporcional. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Tanto quanto é do conhecimento da Omega, não existem declarações 
ou normas de organismos de direitos humanos sobre este 
equipamento. 

Exemplos de 
controles existentes 

Tanto quanto seja do conhecimento da Omega, não existem controles 
comerciais para este tipo de equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada.  

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

Proibido para uso no controle de multidões. 



  Guia visual para aplicação da lei e equipamentos de segurança 

128 
 

 

 

 

 

  

▲ Cercas elétricas de perímetro 
fixo 
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7.7 LASERS CEGANTES   

                                                
128 ONU, Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Uso de Certas Armas Convencionais que Podem ser 
Consideradas Excessivamente Prejudiciais ou de Efeitos Indiscriminados, (Conforme Emendado em 21 de 
dezembro de 2001), 10 de outubro de 1980, 1342 UNTS 137, Protocolo IV. 
129 OHCHR, Orientação dos direitos humanos da ONU sobre armas menos letais na aplicação da lei, 2020, 
parágrafo 5.1. 

Principais 
características 
técnicas 

Os “lasers” cegantes podem ser em forma de rifle com bipés e trilhos 
Pic, em forma de bastão ou projetados para serem anexados como 
acessórios a armas pequenas ou leves. 

Essas armas são projetadas especificamente para serem usadas para 
causar cegueira permanente ou graves danos à visão. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

Os “lasers” cegantes podem causar perda permanente ou danos à 
visão, visão turva, sensibilidade à luz e dores de cabeça.   

Devido ao desenvolvimento recente e contínuo dessas armas, em 
2021, há escassez de testes de lasers cegantes ou de relatórios sobre 
quaisquer testes que tenham ocorrido. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

Convenção sobre Certas Armas Convencionais: armas cegantes são 
“excessivamente prejudiciais”.128 

OHCHR: “O uso de [lasers cegantes] é amplamente considerado uma 
violação das leis internacionais de direitos humanos. Eles não devem 
ser usados na aplicação da lei ”129 

Exemplos de 
controles existentes 

Os lasers cegantes são proibidos pelo Protocolo IV da Convenção sobre 
Certas Armas Convencionais. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser proibida. 

A transferência deve ser proibida. 

O uso deve ser proibido. 
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▲ Laser cegante em forma de rifle 
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7.8 LASERS OFUSCANTES 
 

 

 

 

 

                                                
130 OHCHR, Orientação de direitos humanos da ONU sobre armas menos letais na aplicação da lei, parágrafo 
7.6.4. 

Principais 
características 
técnicas 

Lasers ofuscantes são armas ópticas ou dispositivos de perturbação 
ocular, que normalmente incluem um laser ou LEDs. O objetivo dessas 
armas é causar perda temporária de visão, mas nenhum dano aos 
olhos a longo prazo.  

A maioria dos sistemas de ofuscação contemporâneos opera nas áreas 
vermelhas ou verdes do espectro eletromagnético. 

Alguns produtos podem “ofuscar” suspeitos a uma distância de até 
1.000 m à luz do dia e até 3.000 m à noite. 

As armas a laser ofuscante podem ser em forma de rifle com bipés e 
trilhos Pic, em forma de bastão ou projetadas para serem anexadas 
como acessórios a armas pequenas ou leves. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso de lasers ofuscantes pode causar perda permanente ou danos à 
visão, visão turva, sensibilidade à luz e dores de cabeça. Lesões 
secundárias por quedas, por exemplo, também podem ocorrer como 
resultado do uso de lasers ofuscantes para causar perda temporária de 
visão. 

Em 2021, houve escassez de testes feitos em lasers ofuscantes ou de 
relatórios sobre esses testes. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

OHCHR: armas ofuscantes não devem ser usadas "com a intenção de 
cegar ou onde a cegueira permanente é o resultado provável."130  

Exemplos de 
controles existentes 

Tanto quanto seja do conhecimento da Omega, não existem controles 
sobre a transferência deste equipamento. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada.  

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar de acordo com as normas internacionais de direitos 
humanos. 
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▲Laser ofuscante para montagem em uma arma. 

▲ Laser ofuscante em forma de bastão  

◄ Laser ofuscante em forma de 
rifle 
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7.9 ESCUDOS   

                                                
131 OSCE/ODIHR, Manual de Direitos Humanos sobre Policiamento de Multidões, 2016, p. 76 

Principais 
características 
técnicas 

O modelo do escudo varia e pode ser redondo, retangular ou 
quadrado.  

Modelos convexos ou planos são usados com mais frequência para o 
policiamento de reuniões públicas. 

Modelos retangulares côncavos são mais frequentemente usados em 
locais de detenção para a retirada de prisioneiro das celas. 

Os escudos geralmente são transparentes ou contêm uma janela 
transparente para facilitar a percepção visual do policial.   

Preocupações com os 
direitos humanos  

Se um escudo for usado de forma ofensiva, os golpes de escudo nas 
áreas vulneráveis, como a cabeça ou o pescoço, podem aumentar o 
risco de ferimentos graves ou morte. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

ODIHR: “Deve-se ter cuidado para não usar a borda do escudo 
ofensivamente, pois isso pode causar ferimentos graves, 
especialmente com golpes na cabeça ou pescoço, que podem ser 
letais.”131 

Exemplos de 
controles existentes 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 

Controle proposto A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 
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▲ Escudo transparente ▲ Escudo com janela transparente 

▲ Treinamento de controle de multidão com 
d  
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7.10 GRANADAS DE ATORDOAMENTO 
(GRANADA DE LUZ, DISPOSITIVOS DE 
DISTRAÇÃO)  

Principais 
características 
técnicas 

A carga explosiva de uma granada atordoante causa um grande 
estrondo (aproximadamente 160 - 180 decibéis) e também um flash de 
luz brilhante quase simultâneo. Combinados, eles são projetados para 
causar cegueira temporária e perda de audição. Essa desorientação 
pode causar pânico nas pessoas.  

Alguns tipos de granadas de atordoamento também dispersam 
irritantes químicos. 

Uma variedade de calibres e tipos de modelos estão disponíveis, que 
podem ser lançados à mão ou disparados por rifle. 

Partes da granada podem se transformar em estilhaços ao explodir. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

O uso de granadas de atordoamento pode causar um risco de danos a 
longo prazo à audição ou visão após o uso de granadas de 
atordoamento, devido ao barulho alto e flash de luz forte. 

Granadas de atordoamento podem causar ferimentos graves ou morte 
se atiradas diretamente em um indivíduo.  

Estilhaços da explosão da granada podem causar ferimentos.   

Seu uso pode causar pisoteamento da multidão em pânico. 

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

OHCHR: “[o] uso das granadas pirotécnicas de luz diretamente contra 
uma pessoa seria ilegal”.132 

Relator Especial sobre Tortura: “dispositivos de desorientação” são 
“armas que podem não ser inerentemente cruéis, desumanas ou 
degradantes [mas] podem, no entanto, apresentar riscos significativos 
de serem usadas de maneira contrária à proibição da tortura e 
tratamento cruel, desumano ou degradante ou punição, colocando 
ênfase particular na exigência de precauções.”133 

Exemplos de 
controles existentes 

Alguns regimes nacionais de controle de exportação incluem essas 
armas em sua lista de equipamentos que requerem licença de 
exportação. 

Controle proposto 

 A fabricação deve ser controlada. 

O comércio e a transferência devem ser controlados. 

O uso de granadas de atordoamento deve ser proibido como método 
de dispersão de multidões. 

                                                
132 OHCHR, Orientação de direitos humanos da ONU sobre armas menos letais na aplicação da lei, 2020, 
parágrafo. 6.1.4. 
133 HRC da ONU, Uso extracustodial da força e proibição da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes: nota/pelo Secretário-Geral, 2017, parágrafos. 52-53. 
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▲ Granadas de atordoamento 
l d  à ã  

▲ Granadas de atordoamento tipo 
minas terrestres 
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7.11 CANHÃO DE ÁGUA 

                                                
134 UNODC e OHCHR, Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na aplicação da lei, 2017, p. 90 
135 OSCE/ODIHR, Manual de direitos humanos em policiamento de multidões, 2016, pp. 77-78. 

Principais 
características 
técnicas 

Sistema de alta pressão que dispara jatos de água, geralmente 
misturados com irritantes químicos ou corantes, a dezenas de metros.  

Canhões de água são frequentemente montados em veículos de 
controle de multidões, mas também podem ser montados em prédios 
ou carregados como mochilas. 
Canhões de água são usados para dispersar multidões, mantê-las à 
distância e apoiar cordões policiais. 

Preocupações com os 
direitos humanos  

A força do jato de água pode derrubar uma pessoa, empurrá-la contra 
objetos fixos ou pegar objetos soltos e lançá-los como mísseis.    
Quando o canhão de água contém uma mistura de água e irritantes 
químicos, é impossível administrar doses precisas e direcionadas do 
irritante. Como tal, são indiscriminados e potencialmente prejudiciais. 
No contexto de uma reunião pública, qualquer uso de canhão de água 
afetará todas as pessoas nas proximidades, criando uma alta 
probabilidade de afetar os transeuntes. Mesmo quando se trata de 
pessoas envolvidas em atividades criminosas, o uso de canhões de 
água pode causar danos desproporcionais. 
O uso de canhões de água em temperaturas abaixo de zero pode 
causar hipotermia e congelamento.  

Declarações e 
padrões de 
organismos de 
direitos humanos 

UNODC e OHCHR: “Um canhão de água não deve ser usado 
indiscriminadamente contra uma multidão... Os canhões de água não 
devem ser usados contra qualquer pessoa que seja incapaz de se 
mover, por exemplo, manifestantes que se trancaram em uma cerca, 
idosos, pessoas feridas ou pessoas com deficiência, crianças e 
indivíduos em altura elevada.”134 
ODIHR: recomendações sobre o uso de canhões de água incluem, 
“[Eles] nunca devem ser usados para dispersar uma reunião pacífica” e 
“A presença de um canhão de água pode ser vista como intimidante ou 
como uma provocação pelos participantes da reunião”135 

Exemplos de 
controles existentes 

A CCL dos EUA controla a exportação deste equipamento. 
A UE pode proibir a exportação deste veículo ao abrigo do seu regime 
de sanções quando o objetivo das sanções for impedir a exportação de 
equipamento que possa ser utilizado para a repressão interna. 

Dependendo das especificações, alguns países também controlam a 
exportação dos veículos de controle de multidões nos quais os canhões 
de água são montados. 

Controle proposto 

A fabricação deve ser controlada.  
O comércio e a transferência devem ser controlados. 
O uso deve estar em conformidade com os padrões internacionais de 
direitos humanos. 
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◄ Canhão de água montado em 
grande veículo de controle de 
multidão 

◄Canhão de água montado em 
pequeno veículo de controle de 
multidão 
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