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PSI PRO - JATO DIRECIONADO AGENTE PIMENTA TONFA/CASSETETE 

CARACTERÍSTICAS: 
Óleos vegetais de graduação alimentícia 
solúveis em água. 

CARACTERÍSTICAS: 
OC (Oleoresin Capiscum) ou Capsaicina Natural em 
ESPUMA/GEL. 

CARACTERÍSTICAS: 
Agente mecânico geralmente em madeira ou 
plástico. 

AÇÃO: 
De ação exclusivamente tópica, provoca o 
imediato e involuntário fechamento dos olhos 
do agressor, deixando cego temporariamente e 
fácil de dominar. É completamente inofensivo ao 
sistema respiratório. 

AÇÃO: 
Ação tópica provocando forte ardência na pele e 
nos olhos, bem como atua no sistema respiratório 
PROVOCANDO ASFIXIA, ainda que na forma de 
ESPUMA/GEL. 

AÇÃO: 
Sua ação consiste no ataque direto ao agressor, 
utilizando como arma branca. 

RISCOS/SEQUELAS: 
Não gera nenhum risco à saúde humana já que 
não deixa qualquer sequela no agressor.  
Não produz reações alérgicas e é rapidamente 
reversível com a utilização de água corrente. 

RISCOS/SEQUELAS: 
Oferece risco à saúde humana, pois provoca asfixia, 
náuseas e redução dos batimentos cardíacos, além 
do risco de hiperdosagem, sendo causa de óbitos 
em várias situações. De difícil descontaminação, 
fica impregnado nos ambientes exalando um forte 
e desagradável odor por vários dias. 

RISCOS/SEQUELAS: 
Sua utilização produz diversas sequelas, tais como: 

 hematomas,  

 escoriações, 

 fraturas, etc. 
Podendo inclusive levar ao óbito dependendo da 
área atingida pelos golpes. 

BUROCRACIA NA AQUISIÇÃO: 
Aquisição é descomplicada, já que o produto, 
por sua composição, possui liberação do R-105 
de produtos controlados pelo Exército. 

BUROCRACIA NA AQUISIÇÃO: 
Aquisição carece de aprovação prévia do Exército 
Brasileiro e sua a utilização possui diversas 
restrições. 

BUROCRACIA NA AQUISIÇÃO: 
Aquisição direta. 

RAIO DE AÇÃO: 
Equipamento atinge o agressor a 5 metros. 
AÇÃO TÁTICA OTIMIZADA, devido ao jato 
direcionado de alta precisão. 

RAIO DE AÇÃO: 
Equipamento possui um raio de ação de apenas  
1,5 metros, sendo ineficaz para evitar um contato 
corporal com o agressor, devido a aproximação. 

RAIO DE AÇÃO: 
Equipamento necessita de contato físico direto. 
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PSI PRO - JATO DIRECIONADO AGENTE PIMENTA TONFA/CASSETETE 

REVERSIBILIDADE: 
Ocorre de 3-5 minutos utilizando-se tão somente 
água corrente. Como o composto é solúvel em 
água, a partir da utilização deste elemento os 
efeitos já começam a ser aliviados. 

REVERSIBILIDADE: 
Demanda cerca de 40 minutos para descontaminar com 
água e sabão neutro ou uma solução de bicarbonato de 
sódio a 5%. A utilização de água inicialmente 
potencializa o efeito da ardência, pois o óleo não é 
solúvel em água. 

REVERSIBILIDADE: 
Não há reversibilidade. 

EMPREGO MULTI AMBIENTE: 
Pode ser usado tanto em ambientes fechados 
como abertos. Não afeta o policial ou inocentes 
e seu odor residual é agradável e inofensivo. Os 
ambientes continuam utilizáveis, pois o odor 
residual é agradável e suave. 

EMPREGO MULTI AMBIENTE: 
Utilização restrita a ambientes externos. Mesmo a 
versão espuma/gel é inadequada para ambientes 
internos, visto que sua utilização produz um forte e 
desagradável odor, afetando policiais e inocentes, 
provocando náuseas. O recinto fica inutilizável por 
vários dias, porque o agente fica impregnado em 
tecidos, paredes, pisos e outras superfícies porosas 
exalando um forte e desagradável odor. 

EMPREGO MULTI AMBIENTE: 
Pode ser usado tanto em ambientes fechados como 
abertos. 

EMPREGO EM INDIVÍDUOS SURTADOS: 
Indivíduos alcoolizados e sob efeito de 
entorpecentes são afetados da mesma forma, pois 
a ação do PSI PRO é tópica e física. Os olhos ficam 
fechados imediatamente independente do estado 
psíquico do infrator. 

EMPREGO EM INDÍVIDOS SURTADOS: 
Indivíduos alcoolizados ou sob efeito de entorpecentes 
são menos influenciados pela ação do Agente Pimenta. 
Ademais, pessoas com um certo nível de treinamento 
praticam apneia para retardarem o efeito dos Agentes 
Pimenta e ganharem um tempo de reação. 

EMPREGO EM INDÍVIDOS SURTADOS: 
Indivíduos alcoolizados ou sob efeito de entorpecentes 
apresentam uma agressividade maior e são mais difíceis 
de dominar mesmo com o uso de uma arma branca, 
visto que a dor é minimizada por estas substâncias. 

CONDUÇÃO DE DETIDOS 
SEM RESTRIÇÕES - Os indivíduos detidos podem 
ser removidos de imediato, pois o odor residual do 
produto nas roupas é agradável e suave. A viatura 
não fica contaminada e o efetivo da guarnição 
não é afetado. 

CONDUÇÃO DE DETIDOS 
RESTRIÇÃO - Os indivíduos detidos NÃO podem ser 
removidos de imediato, pois o odor residual do produto 
nas roupas é forte e desagradável. De modo que a 
viatura fica contaminada e o efetivo da guarnição é 
afetado durante a condução do detido. 

CONDUÇÃO DE DETIDOS 
SEM RESTRIÇÕES 
 

 


