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RESUMO 

No fim do século Xx, as potências industriais encontravam-se perante um dilema; 

elas desejavam empregar forças militares em missões de paz sem causar mortes. Isso 

suscitou um grande interesse, principalmente nos EUA, no desenvolvimento e emprego 

de armas, supostamente inofensivas, chamadas annas não letais. Seriam estas armas 

realmente inofensivas e qual o real interesse por trás de seu desenvolvimento ? Nesse 

artigo, são descritas várias destas armas, com destaque para os agentes químicos 

ditos não letais. 

INTRODUÇÃO 

As operações de paz na Somália e na Bósnia foram particularmente destrutivas. Entre 
as várias sugestões para evitar que isto se repita, estão as de tornar os conflitos deste tipo 
mais "benignos" através do uso de armas não letais, de última geração. 

O motivo principal para o desenvolvimento destas armas talvez não seja a criação de 
um novo tipo de intervenção menos sangrenta, mas, sim, a utilização deste tipo de atmamento 
em operações militares normais, como parte da tentativa de manter o poderio militat· através 
da superioridade tecnológica. Entretanto, outros países com intenções belicosas podeIiam 
também se utilizat· desta tecnologia. Como foi noticiado no Wall Street Journal, em 1993 : 
" . . .  a movimentação silenciosa dos EUA em direção à não letalidade podeIia reabIir a Caixa 

de Pandora dos armamentos químicos, biológicos e nucleares, que os diplomatas passaram 
a maior parte do século XX tentando manter fechada . . .  " 

* 1 Q Tenente QEM/EB. 
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INTERVENÇÕES COM ARMAS NÃO LETAIS 

A idéia de utilização de armas não letais data desde o início da década de 1 960, como mostra 
um artigo de 1 9681 do Tenente-Coronel Celick do Exército americano: "Já em 1 959 o Major
General William M. Creasy, ex -Chefe do USA Army Chernical Corps, sugeriu o desenvolvimento 
de psicoquírnicos como uma maneira de vencer uma guerra sem causar mOltes . . .  " 

Na comunidade intemacional de pesquisas pacifistas,2 também foi discutido que: " . . .  conduzir 
uma guelTa sem matanças, mutilações ou destruição de propriedade é tecnologicamente possível. . .  
O método aqui sugerido para evitar aspectos indesejáveis da guerra é a violência não letal . . ." 

As tecnologias sugeridas para alcançar este objetivo incluíam: pistolas sônicas que disparam 
cargas sonoras, armas que disparam uma rede de malha, novas armas hipnóticas ou psicológicas. 

TECNOLOGIA DAS ARMAS NÃO LETAIS 

a) A Tabela abaixo 1110stra várias tecnologias de armas não letais discutidas abertamente 

durante o início da década de 1990 
Tipos de armas não letais mais freqüentemente citados na literatura 

(AP = antipessoal e AM = antimaterial) 

Categoria Tipo 
1 )  ACUSTICAS a) Infrasom 

b) Atordoamento 

2) BIOLOGICASI a) Biodeterioração 
MÉDICAS 

b) Substâncias 
incapacitan tes 
elou calmantes 

3) QUIMICAS a) Adesivos 

b) Corrosi vos ou 
cáusticos 

c) "Fragilizan tes" 

d) Espumas 

e) Lubrificantes 

f) Modificadores 
para motores de 
veículos 

64 

Descrição Alvo 
Som de baixa freqüência e alta AP 
intensidade (pode ser modificado (AM) 
para danificar estruturas) 
Sistemas mais sofisticados que AP 
atingem o alvo com força física 
Agentes biológicos que degradam AM 
materiais 
Substâncias químicas que afetam o AP 
comportamento humano 

"Supercolas" que rapidamente AM 
aderem aos materiais 
Substâncias quínúcas que AM 
degradam materiais 
Substâncias quínúcas que reduzem AM 
a resistência dos materiais 
Bolhas adesivas e viscosas ou AP 
densas para imobilizar as pessoas 
Substâncias quínúcas que tornam AP/AM 
as superfícies escorregadias 
(tecnologia antitração) 
Substâncias químicas que alteram AM 
a queima do combustível, fazendo 
o veículo parar 
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Categoria Tipo Descrição Alvo 
4) ELETROMAGNETICAS a) Materiais Longas tiras que causam AM 

condutores curto-circuito em sistemas 
elétricos 

b) Lasers 
- sistema de Arma para cegar temporariamente AP 

baixa energia as pessoas 

- laser químico Um meio de criar uma onda de AM 
pulsante choque de alta pressão em um 

determinado alvo 
c) Luz 

- munição Munição ótica que produz um AP 
flash de luz brilhante unidirecional 

- estrobo Luz pulsante de alta intensidade AP 
para desorientar as pessoas 

d) Microondas - Pulso simples de microondas de AM 
alta potência (não nuclear) 

- Microondas de alta potência AM 
repetidas, formando um raio 
pulsante 

e) Atordoamento Uma variedade de sistemas AP 
antipessoal, como o atordoador 
elétrico laser e uma lanterna de luz 
de alta intensidade 

5) INFORMAÇÃO Vírus de Introdução de vírus para causar AM 
computador pane total em sistemas de 

computador 
6) CINETICA a) Projetis Objetos que apesar de serem AP 

destinados a atingir as pessoas são 
projetados para diminuir o risco de 
lesão 

b) Entanglers Redes, malhas ou objeto similar AP (AM) 
destinados a prender pessoas (ou 
veículos) 

b) Tecnologias acústicas 

Desde que possuam a freqüência correta, as ondas sonoras podem fazer com que uma estrutura 
entre em ressonância e eventualmente se parta. Essa é a base da idéia de que é possível produzir 
um sinal fOlie o bastante de modo a causar danos a estruturas de edifícios. Um feixe sonoro bem 
direcionado de baixa freqüência e alta intensidade pode promover vibrações nos órgãos do ouvido 
interno, causando extrema náusea nas pessoas. Existem artigos que sugerem que a Scientific 

Applications and ResearchAssociates (SARA) sediada em Huntington Beach, na Califórnia, em 
associação com o Laboratório Nacional de Los Álamos (LANL) e o Centro de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Engenharia (ERDEC) do Exército americano estão envolvidos no projeto de 
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desenvolvimento desta alma.3 Apesar de o equipamento necessário para atacar pessoas ser, ra
zoavelmente, grande e complexo, a idéia é de que ele possa ser usado para evitar o ataque de 
multidões enfurecidas a órgãos públicos, como OCOlTeu na embaixada americana, em Teerã em 
1 979.4 Sistemas mais sofisticados, nos quais o impacto das ondas sonoras é intensificado através, 
por exemplo, da ressonância entre diferentes fontes que se interceptam, são também possíveis e 
estão sendo pesquisados. Apesar de vátios defensores deste tipo de armamento afirmarem que os 
efeitos nas pessoas cessam após o equipamento ser desligado, sem nenhum efeito residual, o 
SIPRI (Stockhobn International Peace Research Institute) Yearbook notou que: "elas podem 
causar danos sérios ao ouvido interno a curto prazo".5 

c) Tecnologias biológicas/médicas 

Freqüentemente, agentes biológicos são citados como armas não letais .  O Bulletin ofthe 

Atomic Scientists noticiou que o LANL conduziu uma revisão sobre organismos com esse potencial, 
chegando, inclusive, a identificar uma bactéria que degrada mateliais específicos, de vát'ios sistemas 
de armas. O uso de bactérias para vátios propósitos já é comum na indústria e, com os avanços da 
engenharia genética, este número de aplicações deve aumentar ainda mais. Mesmo os defensores 
das armas não letais concordam que o uso de agentes biológicos é uma das áreas mais sensíveis, 
pois o uso de microorganismos em armas deste tipo vai contra a Convenção de Armas Biológicas, 
que tem como artigo primeiro: "Cada signatário desta Convenção se submete a, em nenhuma 
circunstância, produzir, estocar ou de outro modo adquirir ou manter sob seu poder: 
Microorganismos ou outros agentes biológicos, ou toxinas de qualquer origem ou método de 
produção, de tipos e quantidades não justificados, para fins de profilaxia, proteção ou outros 
propósitos pacíficos." 

Os chamados agentes "calmantes" que causam sedação ao serem rapidamente absor
vidos pela pele, através da mistura com dimetil sulfóxido (DMSO), são freqüentemente 
mencionados ,  juntamente com outros incapacitantes e irritantes ,  como possíveis armas 
não letais na l iteratura corrente . 

Novamente, o uso destes agentes ameaçam a Convenção de Armas Químicas, na qual muitos 
esforços foram empenhados desde o fim da Guerra Fria. Esta Convenção proíbe o uso de agentes 
para controle de distúrbios como armas de guerra. 

d) Tecnologias químicas 

Uma variedade de outros agentes químicos foi proposta como armamento não letal (categoria 
3 da tabela) . Uma das idéias seria utilizar adesivos modernos para colar no chão veículos militares, 
ou obliterar as pás de turbinas de estações hidrelétricas, ou quando espalhados sob a forma de 
uma névoa, obliterar turbinas de aeronaves. Apesar da intenção primát'ia ser antimaterial, também 
é previsto seu uso antipessoal. Porém não há como discriminar o uso, ou seja, separar um tipo de 
aplicação da outra. Mesmo que um ataque tenha como objetivo principal causar danos a veículos 
ou aeronaves, devido ao modo de dispersão destes agentes, certamente pessoas serão atingidas . 
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Isto é particularmente alarmante, no caso dos agentes extremamente conosivos ou cáusticos. A 
mistura de ácido clorídrico com ácido nítrico é tão potente que dissolve metais e substâncias 
orgânicas como plástico e borracha. Já os hidróxidos de sódio, potássio e césio podem ser 
utilizados para destruir as partes de vidro de sistemas óticos. Estes agentes seriam utilizados nas 
formas de líquidos, aerossóis, pós ou géis e dispersados através de aeronaves, munições de artilharia 
ou aplicada por soldados. 

As leis internacionais da guerra estipulam que as armas não devem ser indiscriminadas ou 
causar sofrimento desnecessário. Diante disto, como proteger a população civil das conseqüências 
de um ataque com supercon·osivos? , 

Os chamados agentes fragilizantes são, normalmente, conhecidos como agente LME, sigla em 
inglês para metal líquido fragilizante. Estes agentes são metais ou ligas líquidas em temperaturas 
máximas do ambiente, os quais reagem prontamente com outros metais formando ligas que tornam 
o material mais frágil e quebradiço. 

As espumas adesivas foram desenvolvidas pelo laboratório nacional de Sandia, para proteção 
de comboios que transportam materiais nucleares, já  que seria muito perigoso o uso de armas de 
fogo. Dois tipos de espuma foram desenvolvidos, um muito viscoso que prenderia aqueles tentando 
atacar o comboio, e outro, muito denso que também prenderia os atacantes, mantendo-os imóveis. 
A espuma adesiva está sendo desenvolvida para controle de distúrbios. Só não se sabe o que será 
feito com o baderneiro ou soldado inimigo que for coberto com essa cola e que não estiver 
adequadamente vestido. 

O termo tecnologia antitração significa o emprego, em larga escala, de diferentes tipos de 
lubrificantes, de maneira a intelferir nas operações militares. Se os sistemas de estradas de rodagem 
ou estradas de ferro não puderem ser utilizados porque estão escorregadios, o apoio logístico das 
forças em ação seria bastante dificultado. Os defensores deste tipo de tecnologia referem-se a 
lubrificantes "ambientalmente neutros", mas também destacam que estas substâncias dificultariam 
as operações por um tempo considerável, pois sua remoção é "cara e demorada". 6 Existe, p0l1anto, 
a possibilidade de danos ao meio ambiente, dada a larga escala, em que devem ser empregados 
estes lubrificantes para que sejam atingidos seus objetivos iniciais. 

Os exércitos modernos dependem, substancialmente, dos veículos com motores de combustão 
interna. Sabe-se que uma grande variedade de substâncias químicas pode alterar as características 
dos combustíveis e assim parar os motores. Outras maneiras de interromper a operação dos motores 
incluem o aumento da viscosidade dos combustíveis, pela ação de agentes químicos, sua degradação 
biológica ou o uso de mateliais que bloqueiam os filtros de ar. 

e) Tecnologias eletromagnéticas 

Visto que a revolução tecnológica que afetou todas as operações militares está baseada na 
eletrônica, não é surpresa que a maioria das armas não letais citadas na literatura seja incluída na 
categoria de armas eletromagnéticas da Tabelajá apresentada. Durante os primeiros dias da Guerra 
do Golfo e também durante a recente intervenção na Sérvia, foram utilizadas Munições de 
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Distribuição de Energia Elétrica (electrical power distribuition m,unition, EPDM). Estas muni
ções são constituídas por longas fitas condutoras de carbono que são lançadas sobre linhas de 
força e subestações causando curtos-circuitos. Mesmo que o material seja retirado das linhas de 
transmissão de energia, a mais leve brisa já é suficiente para levantar as fitas causando mais cmtos
circuitos. Porém, os generais americanos durante a Guerra do Golfo, ao contrário do que foi visto 
durante a intervenção na Sérvia, não estavam certos da eficiência deste tipo de arma e bombar
dearam os mesmos alvos com armas convencionais. Existem artigos I I  citando também o uso de 
partículas condutoras (carvão). Estas partículas poderiam causar danos respiratórios às pessoas 
próximas ao local do ataque. 

Armas laser têm sido usadas pela Marinha britânica para atordoar pilotos inimigos já há alguns 
anos.7 O mais preocupante é uma versão pOltátil desta arma que poderia ser utilizada para cegar 
pessoas . A revista Defense Electronics reportou em 1 993 que estes "fuzis" estavam sendo 
desenvolvidos pela McDonnell Douglas Company, como parte de um programa de pesquisa do 
Exército americano chamado COBRA, com o objetivo de criar um sistema para cegar os sensores 
óticos inimigos . Altigos mais recentes4,7 dizem respeito a um sistema laser de baixa energia (im,v 
energy laser, LEL), que oscila entre o vermelho e ultravioleta. Desta forma, para se proteger deste 
tipo de laser é preciso utilizar filtros que cobrem todo este espectro, e este tipo de lente é bastante 
caro e de fornecimento muito restrito. No entanto, mesmo lasers de baixa intensidade podem 
cegar, permanentemente, uma pessoa que estiver usando óculos de visão noturna. Apesar disto, 
estes sistemas estão em pleno desenvolvimento e sendo testados pelo governo americano. 

Efeitos similares aos dos lasers podem ser obtidos com as chamadas munições óticas. Existem 
mtigos citando o desenvolvimento de um radiador omnidirecional (isotrópico) e outro unidirecional. 
Um sistema de radiador omnidirecional é constituído por um gás que é comprimido até uma 
temperatura tal que se torna incandescente. O c1m'ão produzido é muito fOlte e possui um espectro 
bastante amplo de luz, Na versão direcional, um laser é incorporado e a luz é emitida em apenas 
uma direção, Evancoe4 sugeriu que este tipo de armamento, que pode ser disparado através de 
armas convencionais, lançados de aviões ou através de munição de attilhat'Ía, foi utilizado pelas 
forças soviéticas no Afeganistão. Nesta época, muitos moradores de vilas afegãs foram recebidos 
em hospitétÍs, com vários graus de cegueira cm'acterísticos de danos à retina causados por exposição 
a laser ou radiação isotrópica. Com a desintegração da União Soviética existe o perigo da 
proliferação indiscriminada deste tipo de mmamento. 

Uma outra aplicação da luz como arma são os estrobos, onde uma luz de alta intensidade 
pulsando em freqüências próximas à freqüência cerebral causam vertigem, náuseas e 
desorientação. O problema é que este tipo de estímulo pode dispm'm' ataques epilépticos em uma 
percentagem da população. Outros tipos de mmas não letais envolvendo luz e visão são hologramas 
e várias formas de camuflagem ativa, como uma tinta que muda de cor e padrão de acordo com a 
luz ambiente e a temperatura.4,7 

Microondas de alta freqüência causam danos severos a sistemas eletrônicos não protegidos, 
como se sabe através de estudos, dos pulsos eletromagnéticos provenientes de explosões nuc1em'es. 
Já é possível crim' um pulso eletromagnético desta magnitude através de explosivos não nuc1em'es.4,7 
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Artigos sugerem5,7,8 que estes pulsos podem ser gerados por sistemas compactos, suficientes 
para serem instalados em ogivas de ITÚsseis comuns. Estão sendo desenvolvidos, em Los Álamos,8 
geradores de pulsos eletromagnéticos civis e militares . O sistema é descrito como composto por 
um cilindro de cobre preenchido com explosivos e envolto por uma bobina. Capacitores fornecem 
uma corrrente que cria um campo magnético inicial que é então comprimido pela explosão, gerando 
um pulso de curta duração e alta energia. A versão militar possui explosivos na parte externa da 
bobina, para aumentar a compressão e, assim, tornar o pulso mais direcional. Não menos importante 
é a antena que focaliza o pulso em um arco de 30° a uma distância superior a 100 metros. Mas, de 
acordo com o SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), estas armas podem 
causar perda da consciência, ao perturbar caminhos neurais do cérebro. Uma variedade de 
dispositivos elétricos está disponível para uso comum: lasers e lanternas de luz de alta intensidade 
que causam desOlientação. 

Durante a intervenção na Bósnia, foi discutida publicamente nos EUA a possibilidade de utilização 
de tecnologias não letais.9 Aparentemente, esta discussão foi incentivada por declarações do Senador 
americano Sam Nunn, na época o chefe do Comitê de Serviços Armados do Senado. Foram 
citados: ogivas contendo fibras de carbono para causar pane no sistema eléttico, agentes químicos 
que danificam pneus e microorganismos para alterar o combustível, tornando-o inútil. Destes, 
somente foi confirmado o uso das fibras de grafite que causaram cortes na energia elétrica por 
vários dias em muitas regiões da Sérvia. 

NOVOS AGENTES QUÍMICOS 

Os EUA vêm conduzindo experimentos desde a década de 1950, com váJ.ios agentes químicos 
conhecidos como psicodélicos. Os agentes químicos comuns (sufocantes, hemotóxicos, vesicantes 
e neurotóxicos) são destinados a causar baixas: tirar as forças inimigas de ação por longo tempo ou 
causar mortes. Os chamados agentes químicos não letais são tais que nas concentrações normais 
de campo causam incapacitação temporária, por um período não muito maior que o tempo de 
exposição; estes se dividem em inquietantes, causadores de irritação sensorial, como os lacrimejantes 
e esternutatórios, e incapacitantes, cujas ações sobre o sistema nervoso central causa incapacitação 
que dura por um período de horas ou dias. Se houver tratamento médico, a recuperação é ainda 
mais rápida. 

Um documento da OTAN do início da década de 1 970 descrevia esta classificação e sugeria 
como de interesse militar somente os agentes BZ e o LSD. Um estudo do SIPRI, também desta 
mesma época, apontava o interesse do US Army Chemical Corps em vários tipos de métodos de 
incapacitação, incluindo drogas contra hipertensão com o objetivo de causar desmaio, novos agentes 
vomitivos ou outros que aumentam a temperatura corporal. O problema crucial era encontrar 
agentes que apresentassem efeitos em baixas doses como os neurotóxicos, mas que exibissem uma 
grande distância entre a dose incapacitante e a letal. 
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De acordo com o SIPRl, as Forças Armadas dos EUA realizaram vários testes entre 1 950 e 
1 975, com LSD, THC, fenentilaminas e BZ. A CIA conduziu experimentos para testar o LSD e 
outros psicodélicos, que foram administrados para um número indeterminado de pessoas sem seu 
conhecimento ou consentimento das mesmas. 

Existe uma informação não confumada de que o agente BZ teria sido usado durante a GUelTa 
da Bósnia para forçar a queda das defesas de Zepa e Srebrenica, em 1 995. 

INTERVENÇÕES MENOS SANGRENTAS? 

Apesar de terem interesses legítimos em guerras onde os combates seriam mais "benignos", 
existem outros propósitos por trás desta política de armas não letais. As grandes potências nunca 
farão intervenções, totalmente, não letais e na realidade "nunca haverá uma unidade totalmente não 
letal no Exército americano . . .  As armas não letais devem ser capazes de ambas as respostas, letais 
e não letais,  de fOlma precisa, de modo que o inimigo não saiba que resposta esperar, e assim os 
comandantes militares americanos terão um conjunto de respostas disponíveis".6 

Quando analisamos as tecnologias das armas não letais e suas aplicações, fica claro que não se 
trata apenas de intervenções melhores, com menos perdas humanas ou traumáticas, mas sim da 
nova visão das operações militares normais. As armas não letais seriam apenas coadjuvantes neste 
contexto de guerras regulares. 

O SIPRl Yearbook de 1 993, no capítulo Military tecnology anel international security: the 

case ofthe USA, mostra que a política militar dos EUA é manter a superioridade tecnológica 
demonstrada na guerra contra o Iraque. Para tal, uma estratégia importante seria promover um 
maior controle mundial de armamentos e, ao mesmo tempo, desenvolver almas ditas não letais, 
que não seriam incluídas nestes tratados internacionais. 

CONCLUSÃO 

No que se refere às armas não letais, é preciso ter em mente dois aspectos impOltantes. Primeiro, 
muitas vezes tecnologias, aparentemente inofensivas, podem trazer complicações e até causar a 
morte de algumas pessoas, como foi observado em São Francisco em 1 950, quando o governo 
americano conduziu testes com uma bactéria que eles acreditavam inofensiva para simulal· um 
ataque biológico. Nesta ocasião, várias pessoas apresentaram infecções generalizadas e pelo menos 
uma morreu em conseqüência da exposição a grandes quantidades de esporos de Serratia 

marcescens. I O  

Outro aspecto sella que a aparente benevolência das grandes potências, em conduzu· batalhas 
menos sangrentas ao desenvolver almas não letais para encobrir seu verdadeiro objetivo, é manter 
a supremacia tecnológica na área militar. 
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