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RESUMO 

 

MENDES, Leandro José de Queiroz. O efeito dos explosivos improvisados nas baixas e no 

moral das tropas regulares nos conflitos de quarta geração. Resende: AMAN, 2016. Mo-

nografia. 

 

Este trabalho de conclusão de curso apresenta como tema O EFEITO DOS EXPLOSIVOS 

IMPROVISADOS NAS BAIXAS E NO MORAL DAS TROPAS REGULARES NOS CON-

FLITOS DE QUARTA GERAÇÃO. O foco da pesquisa foi delimitado na análise do quanto a 

utilização de Artefatos Explosivos Improvisados (AEIs) por forças irregulares pode influenci-

ar nas baixas e no abalamento psicológico dos militares das forças regulares nos Conflitos de 

Quarta Geração que se seguem: Operação Iraque Livre, Guerra do Afeganistão e Guerra do 

Exército Colombiano contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Seu 

objetivo é analisar o porquê de os AEIs estarem constituindo-se como um armamento ampla-

mente utilizado por forças irregulares e o motivo pelo qual os exércitos nacionais têm tanta 

dificuldade em atuar em ambientes com a presença desses armamentos. A população a ser 

pesquisada por ocasião do questionário foi composta por militares colombianos integrantes do 

Curso de Líderes de Desminagem Humanitária, realizado pelo Batalhão de Desminagem Nú-

mero 60, na Colômbia. Cabe ressaltar que os militares colombianos responderam o questioná-

rio sob supervisão do Cap Eng Machado, monitor do curso e integrante da JID/OEA. O traba-

lho desenvolveu-se da seguinte forma: foi realizada uma pesquisa bibliográfica para embasa-

mento do tema e definição dos principais conceitos. Posteriormente, procurou-se levantar opi-

niões e dados acerca da relação entre a utilização de AEIs por forças irregulares nos Conflitos 

de Quarta Geração e o aumento das baixas ou da diminuição da capacidade combativa dos 

militares das forças regulares. Os resultados mostraram que os AEIs são eficazes em causar 

baixas e o fazem com baixo custo para as forças irregulares, conseguindo semear medo e atra-

sar o avanço das forças regulares. Conclui-se, portanto, que as forças regulares devem treinar 

seus militares para atuar em ambientes cuja presença de AEIs seja provável, com vistas a me-

lhor preparar o psicológico desses combatentes, que devem ser desenvolvidas ou adquiridas 

tecnologias a fim de combater esses armamentos de maneira mais eficaz, além do desenvol-

vimento de cursos de especialização com vistas a formar militares especialistas na desativação 

e remoção desses explosivos. 

 

Palavras-chave: Artefato Explosivo Improvisado. Conflito de Quarta Geração. 
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RESUMEN 

 

MENDES, Leandro José de Queiroz. El efecto de los explosivos improvisados en las bajas 

y en la moral de las tropas regulares en los conflictos de cuarta generación. Resende: 

AMAN, 2016. Monografía. 

 

Este trabajo de conclusión de curso tiene como tema El EFECTO DE LOS EXPLOSIVOS 

IMPROVISADOS EN LAS BAJAS Y EN EL MORAL DE LAS TROPAS REGULARES 

EN LOS CONFLICTOS DE CUARTA GENERACIÓN. El enfoque de la investigación se 

definió a partir del análisis de cómo el uso de Artefactos Explosivos Improvisados (AEIs) por 

fuerzas irregulares puede influir en la bajas y en el desequilibrio psicológico de las fuerzas 

militares regulares en los seguientes conflictos de cuarta generación: Operación Irak Libre, 

Guerra del Afganistán y la Guerra del Ejército de Colombia contra las Fuerzas Armadas Re-

volucionarias de Colombia (FARC). Su objetivo es analizar por qué el AEI constitue un arma 

muy utilizada por las fuerzas irregulares y por qué los ejércitos nacionales tienen tanta dificul-

tad para trabajar en ambientes con la presencia de estas armas. En el cuestionario, la poblaci-

ón objeto del estudio fue compuesta por militares colombianos del curso Líderes de Desmina-

do Humanitario, llevadas a cabo por el Batallón de Desminado número 60 en Colombia. Es 

importante destacar que los militares colombianos respondieron al cuestionario bajo la super-

visión del Cap Ing Machado, monitor del curso y miembro del JID / OEA. El trabajo se desar-

rolló primero con una investigación bibliográfica acerca del tema, así como la definición de 

los conceptos clave. Más tarde, se trató de levantar opiniones y datos sobre la relación entre el 

uso de AEIs por fuerzas irregulares en los conflictos de cuarta generación y el aumento de las 

bajas o la disminución de la capacidad de combate de las fuerzas militares regulares. Los re-

sultados mostraron que AEIs son muy eficaces en causar bajas, son de bajo costo para las fu-

erzas irregulares y pueden generar miedo y detener el avance de las fuerzas regulares. Por lo 

tanto, se deduce que las fuerzas regulares deben formar a sus militares para actuar en lugares 

donde es probable la presencia de AEIs, con el fin de mejor preparar psicológicamente esos 

luchadores, que deben ser desarrolladas o adquiridas tecnologías para combatir estas armas de 

forma eficaz, así como el desarrollo de cursos especializados con el fin de formar especialistas 

militares en la desactivación y eliminación de estos artefactos explosivos. 

 

Palabras clave: Artefacto Explosivo Improvisado. Conflictos de Cuarta Generación 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, os temas Artefatos Explosivos Improvisados (AEIs) e Conflitos de Quarta 

Geração, têm adquirido importância, pois no cenário do combate moderno multiespectral, os 

teatros de operações são as cidades, que se apresentam repletas de transeuntes e restritivas 

quanto à utilização do poder bélico por parte das forças regulares. A guerra no meio do povo 

impõe limitações para os Estados Nacionais, mas, por outro lado, possibilita que forças 

irregulares se mantenham escondidas em meio ao caos social. Nesse contexto, os AEIs se 

apresentam como alternativas baratas e de fácil confecção a serem utilizadas pelos grupos 

armados irregulares.  

O presente estudo é relevante para o meio militar, uma vez que a evolução das técnicas, 

táticas e procedimentos do combate está diretamente relacionada às tecnologias dos 

armamentos e o não conhecimento destes pode acarretar em grandes perdas militares. Certas 

armas mudaram a forma como as guerras são lutadas - lanças, artilharia, tanques e, nos 

últimos anos, artefatos explosivos improvisados. (ASIA PACIFIC DEFENSE FORUM, p. 30, 

2013, tradução nossa). 

Percebe-se a importância da pesquisa ao avaliar que, nas operações ofensivas recentes, 

os AEIs têm causado um grande número de baixas nas tropas convencionais. Segundo 

Pleitgen (2010), os AEIs são os assassinos número um das tropas da OTAN no Afeganistão. 

Observa-se, assim, a importância do adestramento de militares para o combate à ação dos 

AEIs, já que o Brasil, por meio das suas Forças Armadas, tem atuado cada vez mais em 

diversos locais do planeta, onde estão presentes terroristas e guerrilheiros, e essa situação 

ocasiona a crescente necessidade de tropa especializada, pois esses grupos armados têm 

ampliado sua capacidade de atuação utilizando esse tipo de armamento. A esses conflitos que 

envolvem forças regulares contra forças irregulares (anarquistas, extremistas políticos, étnicos 

ou religiosos, crime organizado e outros), dá-se o nome de Conflitos de Quarta Geração, pois 

esses grupos se baseiam nas táticas, técnicas e procedimentos da guerra irregular. (PINHEIRO, 

2007). 

O objetivo geral do estudo consiste em explicitar o efeito que os AEIs utilizados por 

forças irregulares causam nas baixas das tropas regulares empregadas em Conflitos de Quarta 

Geração e identificar se esses armamentos atingem o moral das tropas regulares. 

O tema está delimitado a estudar e analisar os efeitos dos AEIs nas baixas e no moral 

das tropas regulares que combateram contra forças irregulares. O contexto do estudo foram as 

missões onde forças regulares se depararam com AEIs lançados por forças irregulares que se 



13 

 

seguem: Operação Iraque Livre, Guerra do Afeganistão e Guerra do Exército Colombiano 

contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).  

A presente monografia está assim estruturada: 

No primeiro capítulo foi realizada a introdução do tema, apresentando sua relevância 

nos dias atuais, sua delimitação, os objetivos gerais e específicos, alguns conceitos a serem 

abordados no decorrer do trabalho, as principais fontes e a estruturação da monografia. 

No segundo capítulo foi definido o foco principal da pesquisa. Foi exposto o 

referencial teórico metodológico, a abordagem do problema, as hipóteses, os objetivos gerais 

e específicos, os aspectos metodológicos e os instrumentos da pesquisa. 

No terceiro capítulo, foi destacado o histórico, o conceito, os tipos de sistemas de 

iniciação dos AEIs, o efeito desses armamentos nas baixas e a explanação se os AEIs afetam o 

moral dos militares das tropas regulares. 

No quarto capítulo foi definido o que vem a ser Conflito de Quarta Geração e 

abordadas a evolução das quatro gerações dos conflitos armados e a utilização de AEIs por 

forças irregulares nos Conflitos de Quarta Geração. 

No quinto capítulo foi realizada a conclusão das ideias apresentadas e, com a avaliação 

das hipóteses, verificada a amplitude dos efeitos dos AEIs nas baixas e no moral das tropas 

regulares nos Conflitos de Quarta Geração. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O tema desta pesquisa insere-se na linha de Explosivos e na área de estudo 

Operações Militares, conforme definido na Portaria nº 734, de 19 de agosto de 2010, do 

Comando do Exército Brasileiro. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido 

sobre Artefatos Explosivos Improvisados e Conflitos de Quarta Geração, foram pesquisados 

autores que embasam e fornecem antecedentes históricos e conceitos importantes ao 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 Para ratificar o problema ocasionado por AEIs, é importante ressaltar que um dos de-

safios mais importantes na luta contra o terrorismo é a luta contra o emprego de explosivos 

ou, mais precisamente, de artefatos explosivos, com fins terroristas, englobando a estes fins 

tanto ameaças à segurança interior quanto à segurança das tropas das Forças Armadas empre-

gadas em missões internacionais. (ESPANHA, 2009, p. 9). 

O AEI é uma arma muito efetiva, usada nos conflitos assimétricos da guerra do terro-

rismo contra exércitos regulares e população. O AEI se desenha para matar, ferir, destruir ou 

causar prejuízos e cujos inícios se remontam a vários séculos atrás. (ESPANHA, 2009, p. 23, 

tradução nossa). 

Rottman (2009), afirma que as munições podem ter mudado, mas atualmente as arma-

dilhas e os artefatos explosivos improvisados (AEI) são utilizados com os mesmos princípios 

de emprego, meios de ocultação e técnicas desencadeantes, para atingir os mesmos objetivos 

(atrasar e desmoralizar um inimigo), como quando eram empregados mais de 60 anos atrás. 

Além disso, segundo Sanchez (2014), os AEI empregam diferentes sistemas de iniciação a 

fim de conseguir a explosão, objetivo final dos artefatos. Esses sistemas podem ser elétricos, 

inelétricos, químicos ou mistos e normalmente se dão por meio de um dos seguintes sistemas 

de ativação mais conhecidos: por pressão, por alívio da pressão, por tensão ou alívio de ten-

são, por movimento, por tempo, por frequência, por magnetismo ou por altura. 

Além dos efeitos dos AEIs nas baixas das forças regulares, essas armas se constituem 

em instrumentos de propaganda. O emprego de imagens de corpos mutilados e queimados, 

veículos blindados destruídos e explosões se convertem em uma potente arma psicológica do 

arsenal insurgente que, com o tempo, debilita o apoio da sociedade e culmina por atingir dire-
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tamente a continuidade da missão. Muitas vezes a produção das ditas imagens se convertem 

na missão principal das forças irregulares, deixando os ganhos militares em segundo plano. 

(Mañas; Jordán, 2007, p. 120, tradução nossa). 

Segundo Vasconcelos (2010 apud NATO, 2008, p. 2), os AEIs são armas táticas, po-

dem causar baixas elevadas e restringir o movimento. São armas baratas e relativamente fá-

ceis de produzir, além de normalmente oferecer ao operador uma menor exposição ao risco de 

lutar. Podemos perceber que as forças irregulares, por meio dos AEIs, podem causar grande 

destruição e se expor pouco no teatro de operações, o que dificulta sobremaneira a atuação 

das forças regulares para coibir suas ações. 

Com relação aos Conflitos de Quarta Geração, é importante que o leitor compreenda a 

amplitude e gravidade desse novo método de combater o qual, em geral, os Estados Nacionais 

têm tido dificuldades e até mesmo perdido os conflitos. 

Na guerra de Quarta Geração, o Estado perde o monopólio sobre a guerra. Em todo 

o mundo, os militares se encontram combatendo oponentes não estatais tais como a 

al-Qaeda, o Hamas, o Hezbollah e as Forças Armadas Revolucionarias da Colômbia. 

Quase em toda parte, o Estado está perdendo. 

(LIND, 2005, p. 14). 

 

A temática acerca dos Conflitos de Quarta Geração vem sendo discutida há alguns 

anos e, cada vez mais, aumenta de importância. O livro A Guerra Irregular Moderna, escrito 

por Friedrich August Von Der Heydte, em 1990, apresenta conceitos que hoje são explícitos, 

mas que, há poucos anos, mais pareciam ficção científica. O início do livro aponta que o pró-

prio autor tem esperança de que os desdobramentos potenciais que ele descreve nunca che-

guem a se constituir realidade, mas, quem deseja a paz, tem de dispensar alguma reflexão 

sobre como a guerra do futuro pode se configurar. 

Os anos que se seguiram à 2ª Guerra Mundial são caracterizados por um grande 

número de conflitos armados, que são, em parte, guerras convencionais, de curta 

duração e limitação geográfica. A maioria desses conflitos são, contudo, guerras 

irregulares que se arrastam ao longo de muitos anos, em meio a mudanças na 

intensidade do combate. A guerra irregular está progressivamente tomando o lugar da 

guerra convencional “de grande escala”. (HEYDTE, 1990, p. 31). 

 

 A evolução dos meios de combate influencia diretamente as técnicas, táticas e proce-

dimentos. Nos conflitos assimétricos, a destruição do inimigo, por vezes, pode não ser o obje-

tivo principal. 

O Conflito de 4ª Geração objetiva influenciar, de forma direta, o comportamento das 

lideranças do inimigo responsáveis pelas tomadas de decisão e formulação de suas 

políticas. Esta influência, todavia, não se materializa por intermédio da destruição de 

suas forças armadas, conforme preconizado na “teoria do atrito” de Clausewitz, co-

mo ocorria nos Conflitos de 1ª, 2ª, e 3ª Geração. As épicas e decisivas batalhas da 

era napoleônica, assim como as brilhantes, profundas e velozes manobras das cam-

panhas do Século XX são totalmente irrelevantes no contexto dessa concepção.  

(PINHEIRO, 2007, p. 18-19) 
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2.2 Problema 

 

 O militar, ao entrar em combate, se depara com diversas situações que podem ceifar a 

sua vida. O desenvolvimento de tecnologias bélicas, a propagação de conhecimentos 

relacionados à linha bélica e a facilidade de transporte e compra de produtos explosivos têm 

auxiliado grupos guerrilheiros e terroristas a adquirirem e desenvolverem armamentos 

capazes de auxiliar em sua causa. Os AEIs, no contexto atual, se apresentam como uma 

alternativa barata, de fácil confecção e de grande poder explosivo à mão daqueles que se 

dispõem a construí-los. 

 Assim, é oportuno problematizar as seguintes questões:  

a) Qual efeito do uso de AEIs nas baixas das tropas regulares no contexto dos Conflitos de 

Quarta Geração?  

b) Quais as vantagens percebidas pelas forças irregulares que motivam a utilização dos AEIs ?  

c) Os AEIs atingem o moral ou a capacidade combativa das tropas regulares no contexto dos 

Conflitos de Quarta Geração? 

 

2.3 Hipótese  

 

 Tendo em vista que as forças assimétricas utilizam os AEIs como sua expressão mais 

representativa e eficaz, que essas forças não têm inconvenientes em provocar danos 

desproporcionais e que usam tecnologias facilmente disponíveis de forma inovadora e 

combinadas com procedimentos rudimentares, os terroristas, insurgentes e guerrilheiros 

utilizam esses armamentos com o objetivo de infligir baixas entre a tropa e a população civil,  

minar a moral das tropas, debilitar governos, aterrorizar a população e fraturar alianças políticas. 

(ESPANHA, 2009, p.14). 

 Diante da problemática relativa à utilização de AEIs pelas forças irregulares, as 

hipóteses de investigação se distribuem da seguinte maneira:  

  a)  se percebido que o efeito dos AEIs nas baixas é expressivo e se deve à grande 

presença desse artefato no TO, pode-se adotar medidas a fim de exercer um combate 

direcionado em prol da detecção e desativação desses armamentos, bem como o 

patrulhamento de forma a evitar que esses explosivos sejam lançados no terreno pelas forças 

irregulares. 
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  b)  se identificadas as vantagens percebidas pelas forças irregulares que motivam a 

utilização dos AEIs, será possível adotar medidas a fim de frustrar os objetivos esperados por 

essas forças. 

 c) se verificado que os AEIs influenciam diretamente no moral dos militares das 

forças regulares, será possível desenvolver medidas eficientes a fim de fortalecer o moral dos 

combatentes e desenvolver tecnologias que protejam os militares de maneira mais eficaz. 

 

2.4 Objetivo geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho é expor os efeitos do uso de AEIs por forças irregulares 

nas baixas das forças regulares e verificar se a utilização dos AEIs atingem o moral das tropas 

regulares nos Conflitos de Quarta Geração. 

 

2.5 Objetivos específicos   

 

 Serão observados os seguintes objetivos específicos: histórico, conceito dos AEIs e 

tipos de sistemas de iniciação, conceito de moral dos militares e a sua importância no combate, 

histórico dos conflitos armados, o que são Conflitos de Quarta Geração e como os AEIs se 

apresentam nesses conflitos.  

 

2.6 Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

Em relação ao tipo, a pesquisa desenvolvida é exploratória, pois há a apresentação de 

dados, todos encontrados em artigos, trabalhos científicos e livros sobre o tema em questão, 

com vistas a esclarecer os objetivos propostos. O método científico utilizado é o indutivo, 

pois, como não é possível analisar todos os casos referentes ao tema, as conclusões obtidas 

pelos casos analisados serão consideradas verdade para os demais. A abordagem desenvolvida 

é quantitativa e os procedimentos utilizados para a coleta de dados classifica o trabalho em 

questão como bibliográfico, tendo em vista que o conhecimento desenvolvido advém de li-

vros, artigos, manuais, meios eletrônicos e afins, além de um questionário desenvolvido com 

o objetivo de verificar o efeito dos explosivos improvisados no moral das tropas regulares. 

Em relação aos efeitos causados pelos AEIs, há a apresentação do histórico, do concei-

to e dos tipos de iniciação desses armamentos. Em relação aos Conflitos de Quarta Geração, 
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há a apresentação do histórico e a exposição de como dos AEIs são empregados por forças 

irregulares nesses conflitos. 

 

2.7 Procedimento de Pesquisa 

 

Inicialmente, há a apresentação do histórico e do conceito de AEI, dos tipos de 

sistemas de iniciação, do efeito dos AEIs nas baixas e da explanação se os AEIs afetam o 

moral dos militares das tropas regulares. A sequência em questão visa o desenvolvimento 

lógico das possibilidades dos AEIs quando do início de sua utilização e das potencialidades 

atuais desses armamentos.  

Prosseguindo, há a explanação acerca do tema Conflitos de Quarta Geração, no qual 

apontaremos o que são esses conflitos e o histórico das quatro gerações dos conflitos armados. 

O assunto em questão objetiva expor o contexto no qual os AEIs se fazem presentes e analisar 

os motivos pelos quais forças irregulares fazem uso dos explosivos improvisados. 

Para integrar os temas da pesquisa realizada, será feita uma relação entre o que foi 

estudado, ao abordar a utilização dos AEIs nos Conflitos de Quarta Geração. 

Por fim, faremos uma conclusão, buscando a resolução do problema e a comprovação 

ou não da hipótese. 

 

2.8 Instrumentos de pesquisa 

 

 A coleta de dados foi realizada por meio de artigos, monografias, teorias publicadas 

em livros, meios eletrônicos e manuais, além da realização de um questionário, aplicado em 

militares que combateram em TO com a presença ou a suspeita da presença de AEIs do 

Exército Colombiano, visando comprovar o efeito dos AEIs no abalamento moral dos 

militares das forças regulares.  
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3   OS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS 

 

 Nos conflitos mais recentes, a problemática relativa aos explosivos improvisados vem 

sendo considerada um grande empecilho à progressão de tropas regulares durante o combate. 

O AEI tem sido elegido como uma importante arma para lograr objetivos militares porque é 

fácil de produzir, fácil de usar, pode ser adaptado para burlar as medidas de segurança das 

tropas inimigas, é difícil de ser detectado, pode ser fabricado de múltiplas formas e com dife-

rentes conteúdos e modos de envio. Há uma grande disponibilidade e diversidade de materiais 

que podem ser utilizados na confecção de AEIs, como explosivos comerciais, militares, casei-

ros, projéteis de artilharia ou material passíveis a explodir, como tanques de combustível e a 

internet permite o fluxo de conhecimentos acerca do assunto bem como a difusão de vídeos 

por parte de insurgentes, que divulgam esses vídeos e informações com o objetivo de fazer 

propaganda e conquistar novos adeptos da causa que defendem. (ESPANHA, 2009, p. 15). 

 A importância do tema em questão está na crescente importância que os explosivos 

improvisados vêm alcançando nos conflitos mais recentes. Segundo Mañas e Jordán (2007, p. 

110, tradução nossa), “os artefatos explosivos improvisados (IEDs, acrônimo de Improvised 

Explosive Device) têm se convertido em uma das principais armas dos insurgentes”. Isso se 

deve ao fato de os IEDs terem uma grande variedade de emprego. De acordo com os objetivos 

de quem os utiliza os IEDs podem “matar e ferir pessoal, destruir veículos blindados, cami-

nhões e outros veículos e abalar o moral dos soldados. ” (SELCOM SECURITY, tradução 

nossa). 

Visando a uma melhor compreensão sobre o conceito de artefatos explosivos improvi-

sados, achamos necessário fazer uma breve revisão histórica, expor o conceito de Artefatos 

Explosivos Improvisados (AEI), explanar sobre os principais tipos e o impacto que essas ar-

mas têm causado nas tropas regulares em diversos conflitos. 

 

3.1 Histórico dos explosivos improvisados 

 

A origem dos explosivos improvisados está atrelada às armadilhas desenvolvidas para 

ferir ou incapacitar combatentes, mas, com a invenção da pólvora e o avanço das demais 

tecnologias de guerra, os explosivos improvisados passaram a assumir uma importância 

incontestável no combate. “Artefatos Explosivos Improvisados (AEI) são utilizados desde que 

a humanidade inventou explosivos. ” (SELCOM SECURITY, tradução nossa). 
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O termo engenho explosivo improvisado veio do exército britânico na década de 1970, 

depois que o Exército Republicano Irlandês Provisório (IRA) usou bombas produzidas 

com fertilizantes agrícolas e explosivos plásticos contrabandeados da Líbia para fazer 

dispositivos altamente eficazes (chamados na época de Booby Trap) ou bombas de 

controle remoto. (STERN, 2015, tradução nossa). 

 

Por mais que o termo AEI tenha sido desenvolvido apenas na década de 70, há relatos 

históricos do uso dos artefatos explosivos improvisados na 2ª Guerra Mundial. Um exemplo 

do uso precoce de AEIs foi a Guerra de Resistência Bielorrussa contra os alemães, que durou 

de 1941 até 1944. Naquela ocasião, os bielorrussos utilizaram artefatos explosivos de efeito 

retardado para descarrilhar milhares de trens alemães. (STERN, 2015, tradução nossa). 

Durante a 2ª Guerra Mundial o termo comumente empregado para se designar esse 

tipo de armamento foi “Booby Trap”. Há autores que distinguem esses armamentos por 

afirmarem que os AEIs são mais sofisticados, que utilizam uma técnica mais aprimorada ou 

mesmo que Booby Trap são os ancestrais dos AEIs. Para o Exército dos EUA durante a 2ª 

Guerra Mundial, a definição de Booby Trap era a seguinte: “A Booby Trap é uma carga 

explosiva disposta de modo que qualquer perturbação de um objeto aparentemente inofensivo 

o detona. Booby Traps podem ser cargas preparadas ou minas antipessoais e são usadas para 

atrasar, desmoralizar e causar baixas. ” (EUA, 1944, p. 10, tradução nossa). 

Freudenrich (2009) afirma: “A arma preferida de insurgentes e terroristas tornou-se o 

artefato explosivo improvisado, ou AEI. Você pode chamá-lo de uma bomba caseira ou uma 

armadilha. Não importa como você chame, um AEI é relativamente simples de fazer, 

facilmente escondido e muito destrutivo. ” 

Atualmente a ameaça referente aos artefatos explosivos improvisados é a seguinte: 

AEIs continuam a ser utilizados em ataques terroristas estrangeiros e nacionais em 

todo o mundo. AEIs foram colocados em manequins, por vezes, vestidos como 

mulheres, crianças, religiosos ou militares. Cadáveres humanos - e até mesmo animais 

mortos - também foram carregados com explosivos. Os militantes também têm 

incorporado dispositivos explosivos em melancias, árvores, tocos de árvores e sobre 

barreiras de proteção. Mesmo um extintor de incêndio foi embalado com explosivos 

plásticos. Os dispositivos explosivos improvisados podem ser dispostos numa 

variedade de configurações. A única limitação ao seu design e funcionalidade é a 

imaginação do autor. Quando a possibilidade de um estado elevado de alerta existe, o 

primeiro passo é a conscientização. Embalagens ou recipientes autônomos ou 

suspeitos devem ser examinados quanto à possibilidade de um artefato explosivo e 

devem ser comunicados ao pessoal de segurança imediatamente. Da mesma forma, 

todos os indivíduos que se comportam de forma suspeita ou veículos de todos os tipos 

que pareçam fora de lugar também podem representar uma ameaça explosiva e devem 

ser comunicados imediatamente ao pessoal de segurança. (STERN, 2015, tradução 

nossa). 

 

Rottman (2009), afirma que as munições podem ter mudado, mas atualmente as 

armadilhas e os artefatos explosivos improvisados (AEI) são utilizados com os mesmos 

princípios de emprego, meios de ocultação e técnicas desencadeantes, para atingir os mesmos 
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objetivos (atrasar e desmoralizar um inimigo), como quando eram empregados mais de 60 

anos atrás. 

Percebemos, então, que ambos os armamentos se prestam ao mesmo objetivo, podem 

ser entendidos como iguais e, por um ou outro nome, têm um grande potencial destrutivo. 

 

3.2 Conceito de explosivo improvisado 

 

 Diversos autores apresentam conceitos ou mesmo explicam o que são os AEIs. Cabe 

ressaltar que as definições dos autores abaixo se complementam e são bastante abrangentes, o 

que evidencia ainda mais a amplitude e a variedade de emprego que os AEIs podem assumir. 

Das definições analisadas, destacam-se: 

Um engenho explosivo improvisado é definido como um engenho colocado ou 

fabricado de uma forma improvisada que contém químicos destrutivos, letais, nocivos, 

pirotécnicos ou incendiários, concebidos para destruir, incapacitar, embaraçar ou 

distrair. Pode incorporar material militar, mas normalmente deriva de componentes 

não militares. (NATO, 2008, apud VASCONCELOS, 2010, p. 6), 

 

Segundo Mañas e Jordán (2007, p. 110, tradução nossa): 

Os AEIs são artefatos explosivos construídos de forma manual e dissimulados no 

entorno com o fim de evitar sua neutralização e produzir o dano desejado. Os AEIs 

podem apresentar um desenho e aparência muito variados, já que nessa capacidade de 

transformação e de adaptação reside a chave principal do seu êxito.  

 

            Segundo Wilson (2005, p. 2, tradução nossa): 

Um dispositivo explosivo improvisado é uma mina "caseira", projetado para causar a 

morte ou lesão utilizando explosivos que estão escondidos e usando uma variedade de 

mecanismos de gatilho. AEIs podem utilizar explosivos comerciais, militares ou 

caseiros e, muitas vezes, o construtor do AEI o construiu basicamente com os 

materiais que tinha a mão. AEIs podem, possivelmente, serem utilizados em 

combinação com produtos químicos, tóxicos, biológicos ou radiológico. 

 

            O Centro Nacional contra Artefatos Explosivos Improvisados e Minas (CENAM) 

define Artefato Explosivo Improvisado (AEI): 

AEI define-se como todo explosivo ou substância química embalada em certos 

artefatos improvisados e em projeteis de guerra sem parâmetros definidos, que 

mediante uma ação iniciadora, explode com a potencialidade de causar feridas ou a 

morte à pessoa que a ativa. Normalmente está construído a partir de um recipiente de 

plástico, vidro, metal, madeira ou concreto, ao qual introduzem explosivos 

convencionais como dinamita, cordão detonante, indugel plus, TNT e pentolita; 

também empregam alguns explosivos não convencionais como ANFO, R1, BENCLO 

e AMONAL. Com o fim causar o maior dano possível e aumentar seu poder 

destrutivo, inclui com mistura-a elementos complementares como pedaços de metal, 

ferraduras, correntes de moto, balinês, vidros, pedras ou pedaços de madeira 

conhecidos como metralha; encontraram-se inclusive matérias fecais para infectar as 

feridas das vítimas. (CENAM, 2013, apud SANCHEZ, 2014, p. 24). 
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            O Manual C 05-37, do Exército Brasileiro não define AEIs mas sim armadilhas e 

armadilhas improvisadas que, como constatado anteriormente, são armamentos originários ou 

mesmo se confundem com a própria definição de AEI. Nesse contexto, “armadilha é uma 

carga explosiva habilmente preparada que pode ser acionada por uma pessoa mediante toque 

ou ação presumidamente segura” (C 05-37, 2000, p. 10-2) e armadilha improvisada “é um 

dispositivo construído com materiais improvisados, meios de fortuna ou o reaproveitamento 

de outros dispositivos” (C 05-37, 2000, p. 10-2). 

 

3.3 Tipos de sistemas de iniciação 

 

 Ao ter conhecimento dos diferentes sistemas de iniciação, é possível ter uma 

real amplitude da diversidade de possibilidades de emprego dos AEI e compreender que 

praticamente não há limitação para a utilização desse armamento. 

 Sanchez (2014) expõe que os AEI empregam diferentes sistemas de iniciação a fim de 

conseguir a explosão, objetivo final dos artefatos. Os mais conhecidos são: 

- O elétrico, composto fundamentalmente por detonadores elétricos, cabos de conexão, 

equipamentos de verificação e uma fonte de energia. O sinal se transmite por controle remoto 

e uma corrente inicia o detonador.  

- O inelétrico precisa de uma faísca que se transmite por meio de um estopim de 

combustão interna, iniciando a cadeia explosiva. 

- O químico, que consiste na mistura de reativos. Os reativos reagem entre si e 

produzem uma combustão.  

- O misto, que consiste na combinação do sistema elétrico e do não elétrico. O 

detonador é dividido em duas partes, as quais se unem adiante a um estopim lento de 

segurança. Esse sistema de iniciação é utilizado quando se requer retardo na ação iniciadora. 

Sanchez (2014) nos traz ainda os sistemas de ativação mais conhecidos. Seu 

conhecimento é verdadeiramente importante no momento da construção ou possível 

desativação do AEI. São eles: 

- Por pressão. Consiste na força que se exerce sobre um artefato, por meio do qual da 

qual se inicia a cadeia explosiva. O indivíduo exerce a força e o artefato explode.  

- Por alívio da pressão. Consiste em mover, levantar ou apanhar um objeto habilmente 

posicionado e, com isso, liberar a pressão e iniciar a cadeia explosiva.  

- Por tensão ou alívio de tensão. Consiste em esticar ou liberar a tensão de uma corda, 

fio de nylon ou afim e permitir que o circuito seja fechado, dando início à cadeia explosiva. 
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- Por movimento. Consiste na manipulação de um elemento tipo chamariz, no qual há 

uma gota de mercúrio que une um contato com duas cordas, dando via livre à corrente. 

- Por tempo. Consiste em adaptar o dispositivo a um relógio. Ao unir as agulhas do 

relógio o circuito é fechado e uma corrente elétrica se inicia, produzindo a detonação.  

- Por frequência. Esse sistema de ativação requer um emissor e um receptor e emprega 

rádios de comunicação em banda AM, FM ou celulares. O sistema funciona mediante um 

sinal que o terrorista envia por meio destes aparelhos, o qual ativa a cadeia explosiva. 

- Por magnetismo. Consiste na atração de uma pedra ímã sobre duas lâminas separadas, 

o que resulta em uma corrente magnética. Esse sistema não é encontrado com muita 

frequência.  

- Por altura. Esse sistema emprega um altímetro programado e localizado em pessoas 

mortas que seguramente serão evacuadas do campo de combate em helicópteros. Quando o 

corpo alcança a altura desejada, o altímetro simplesmente inicia a cadeia explosiva. 

 

3.4 Efeito dos explosivos improvisados nas baixas 

 

 Os danos físicos dos AEI se devem a dois efeitos: onda expansiva e fragmentação. O 

efeito dominante depende basicamente do entorno e do tipo de confinamento. Em um espaço 

aberto a fragmentação, a princípio, será o efeito mais impactante, pois a pressão da detonação 

diminui rapidamente com a distância. Em um cenário urbano, por outro lado, o efeito da onda 

expansiva será incrementado, pois as paredes tendem a direcionar o dano causado pelo AEI. 

(ESPANHA, 2009, p. 38). 

 Tendo em vista o efeito da explosão de um AEI, as tropas irregulares desenvolveram 

técnicas a fim de maximizar os danos. No Teatro de Operações (TO) do Afeganistão e do 

Iraque ocorreram milhares de incidentes envolvendo AEI. Abaixo temos exemplos de como 

esses incidentes ocorriam. 

Em cenários de insurgência, como Afeganistão e Iraque, a forma mais frequente de 

emprego costuma consistir na utilização de AEI em uma via que circulam veículos ou 

tropas a pé para, chegado o momento, fazer explodir o artefato. Outras vezes, quando 

a rota é imprevisível ou quando se deseja atacar um objetivo imóvel, o ataque se 

realiza mediante um suicida: pessoa levando um AEI ou transportando em um veículo. 

(MAÑAS E JORDÁN, 2007, p. 110, tradução nossa). 

 

É de conhecimento geral que os AEI, assim como as minas terrestres e demais 

armadilhas, não escolhem alvos. Em virtude disso, é cada vez mais comum que civis, ou até 

mesmo animais, sejam alvo do acionamento desses armamentos, embora que, quando se trata 
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de atentados terroristas, os civis frequentemente são o foco da investida. Nesse sentido, os 

atentados terroristas são considerados grandes desafios na guerra irregular moderna. 

Um dos desafios mais importantes na luta contra o terrorismo é a luta contra o 

emprego de explosivos ou, com mais precisão, de artefatos explosivos com fins 

terroristas, englobando estes fins tanto ameaças à segurança interior como a segurança 

das tropas das nossas Forças Armadas empregadas em missões internacionais. 

(ESPANHA, 2009, p. 9, tradução nossa). 

 

 A figura abaixo apresenta um resumo do uso dos AEI nos anos de 2011 a 2013 no 

mundo e serve para ilustrar o impacto que os AEI têm causado em diversas regiões do mundo. 

Percebe-se que a quantidade de incidentes envolvendo civis tem aumentado, que em áreas 

urbanas a maior parte das vítimas dos AEIs são civis e que o percentual de ataques em centros 

urbanos está cada vez maior. 

Figura 1 – Três anos de violência explosiva: 2011-2013 

 

Fonte: ACTION ON ARMED VIOLENCE (AOAV) (Inglaterra) (Ed.). Improvised explosive devices: three 

years of data, 2011-2013. 2014. Disponível em: <https://aoav.org.uk/infographic/ieds-three-years/>. Acesso em: 

07 fev. 2016. (Tradução nossa). 
 

O uso dos IEDs se mostram não apenas em artefatos deixados no chão ou escondidos, 

mas também no uso de veículos com IED (Vehicle Borne – VBIED) ou mesmo de pessoas 

com IED (Person Borne IED – PBIED). (VASCONCELOS, 2010). 
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Um VBIED pode ser montado em qualquer tipo de veículo, bicicletas, carros, camiões, 

aeroplanos, barcos, veículos aéreos não tripulados (unmanned aerial vehicles – UAV) 

e submersíveis. O uso de veículos permite a fácil dissimulação e acumulação de 

grandes cargas de explosivos. (NATO, 2008, apud VASCONCELOS, 2010, p. 8). 

 

 Na figura abaixo mostramos o impacto que os VBIED causaram no mundo nos anos 

2011 - 2013. 

 Figura 2 – VBIED 

         

 

Fonte: ACTION ON ARMED VIOLENCE (AOAV) (Inglaterra) (Ed.). Improvised explosive devices: three 

years of data, 2011-2013. 2014. Disponível em: <https://aoav.org.uk/infographic/ieds-three-years/>. Acesso em: 

07 fev. 2016. (Tradução nossa). 
 

 A figura seguinte apresenta a comparação da quantidade de explosivos que carros po-

dem comportar e o respectivo impacto da onda de choque e a distância de segurança. Com 

essa figura é possível perceber a letalidade que os AEIs podem atingir. Um carro popular 

compacto, por exemplo, pode carregar na mala uma quantidade de explosivos capaz de causar 

uma área letal pela explosão de 30 metros e exigir um raio mínimo de evacuação de 457 me-

tros. Um pequeno caminhão, no entanto, transporta cerca de 4.545 quilos de explosivos e uma 

detonação como essa causa uma área letal com um raio de 91 metros e exige um raio mínimo 

de evacuação de 1.143 metros. 
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Figura 3 – Efeitos dos VBIED 
 

 
Fonte: GLOBAL SECURITY (Estados Unidos da América). Vehicle Borne IEDs. 2011. Disponível em: 

<http://www.globalsecurity.org/military/intro/ied-vehicle.htm>. Acesso em: 08 fev. 2016. (Tradução nossa). 
 

Uma pessoa com IED usa uma veste, um cinto, uma mochila, ou algo que possibilite o 

transporte do IED. O PBIED é habitualmente iniciado pela pessoa que transporta o 

IED (suicida), contudo nem todos os PBIED são acionados por quem transporta o IED. 

(NATO, 2008, apud VASCONCELOS, 2010, p. 8). 

 

 Na figura seguinte observa-se o impacto que os PBIED, popularmente conhecidos 

como homens bomba, causaram no mundo nos anos 2011 - 2013. Com essa figura é possível 

compreender que esses armamentos vêm se tornando cada vez mais populares, já que há um 

crescente no número de ataques. 
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Figura 4 – PBIED 

 

Fonte: ACTION ON ARMED VIOLENCE (AOAV) (Inglaterra) (Ed.). Improvised explosive devices: three 

years of data, 2011-2013. 2014. Disponível em: <https://aoav.org.uk/infographic/ieds-three-years/>. Acesso em: 

07 fev. 2016. (Tradução nossa). 
 

O impacto dos AEI nas baixas de tropas regulares durante operações por vezes 

representa um grande percentual do total de mortos. A figura abaixo expõe o quantitativo de 

baixas dos militares dos Estados Unidos da América (EUA) na Guerra do Afeganistão do ano 

de 2001 até o ano de 2016, bem como o quantitativo de mortos em virtude dos AEI e o seu 

percentual nas baixas totais de cada ano. 

Figura 5 - Baixas dos militares dos EUA no Afeganistão 

 

Fonte: ICASUALTIES (Estados Unidos da América). IED Fatalities. 2016. Disponível em: 

<http://icasualties.org/oef/>. Acesso em: 8 fev. 2016. (Tradução nossa). 



28 

 

Percebe-se que durante os anos de 2004 até 2014, período em que os combates foram 

mais intensos, as baixas em virtude dos AEI representaram grande percentual das baixas totais, 

em alguns anos ultrapassando 50%. 

Na figura a seguir observa-se o quantitativo, a causa da morte e o período das baixas 

dos militares do Reino Unido no Afeganistão do ano de 2001 até 2015. 

Figura 6 – Baixas dos militares do Reino Unido no Afeganistão 

 

Fonte: BBC NEWS (Reino Unido). UK military deaths in Afghanistan: How they died. 2011. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/news/uk-15188729>. Acesso em: 8 fev. 2016. (Tradução nossa). 
 

 Percebe-se que o quantitativo de baixas devido a AEI ou minas terrestres representam 

um total de 224, ou seja, mais da metade das baixas devido a hostilidades e aproximadamente 

50% das baixas totais. 

 Deve-se ter em mente que nem todos os AEI armados pelos insurgentes resultam em 

baixas nos militares. A figura seguinte expõe como os AEIs se comportaram na Operação 

Iraque Livre. Temos a comparação dos AEI encontrados e neutralizados, os AEI que foram 

acionados, mas não resultaram em baixas e os AEI que de fato causaram baixas no TO da 

Operação Iraque Livre. 
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Figura 7 – Comparação dos AEI no TO da Operação Iraque Livre 

 

Fonte: CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (Estados Unidos da América). IED 

Metrics for Iraq: June 2003 – September 2010. 2010. Disponível em: 

<http://csis.org/files/publication/101110_ied_metrics_combined.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2016. (Tradução nos-

sa). 
 

 Percebe-se que a maioria dos AEI são neutralizados ou não resultam em baixas, mas a 

quantidade de artefatos empregados e sua diversidade de emprego é tão ampla que torna 

difícil a total neutralização dessa ameaça, o que resulta em um número expressivo de baixas 

militares ou civis. Essa figura evidencia que especialistas podem diminuir sobremaneira a 

quantidade de AEIs, mas dificilmente vão conseguir neutralizar a ameaça por completo e por 

mais que, percentualmente, o número de explosivos que efetivamente sejam acionados seja 

pequeno, esses armamentos podem causar um impacto muito grande, como visto 

anteriormente. 
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3.5 Efeito dos explosivos improvisados no moral das tropas 

 

 Para facilitar o entendimento do efeito dos AEI no moral dos militares, faz-se 

necessária a correta percepção do que é motivação para o combate. 

“A motivação para o combate pode ser entendida como o impulso que leva o soldado a 

enfrentar o inimigo no campo de batalha, ou a força que induz o homem a combater, apesar 

das adversidades e dos perigos inerentes à guerra. ” (Military Review, p. 76, tradução nossa).  

 Tendo em vista que o combate exige que os militares cumpram ordens que expõem 

suas vidas ao perigo, é necessário que cada combatente seja capaz de prosseguir em direção 

ao inimigo e essa situação é dificultada no momento que o militar tem seu estado psicológico 

ou emocional abalado por situações que fogem ao seu controle. Nesse contexto, os AEI têm 

uma capacidade de semear o medo e abalar o moral das tropas regulares. O International 

Institute for Strategic Studies (IISS) afirma o seguinte: 

Por menos de trinta dólares em matéria-prima cada, bombas e outros AEI podem 

causar danos desproporcionais e rompimento da integridade tática. Podem ser 

estratégicos e não apenas armas táticas e agem semeando o medo, reduzindo o moral 

da tropa, limitando a liberdade de movimento e minando o apoio público das 

operações de combate. (IISS, 2012, apud ASIA PACIFIC DEFENSE FORUM, p. 30, 

2013, tradução nossa). 

 

 Militares que convivem com a ameaça de encontrar AEI podem ficar amedrontados até 

mesmo com situações do dia a dia. Abaixo, temos o relato de um militar do Exército 

Americano que combateu no Iraque:  

AEI também têm um grande efeito sobre o moral das tropas. Os níveis de estresse de 

combate que eles induzem são profundos. Mark Lachance, um veterano do Exército 

dos Estados Unidos que combateu no Iraque, entrevistado para este livro, traçou uma 

analogia para ilustrar a profunda ansiedade causada por AEIs: 

"Destruição perfeita. É o que eles fazem psicologicamente e o que lhes torna uma 

ferramenta eficaz. Você pode ter o veterano mais endurecido de guerra de qualquer 

país, colocá-lo em um Humvee e fazê-lo ir dirigindo por uma estrada e apenas os AEIs 

explodindo aleatoriamente vão lentamente começando a afetá-lo depois de um tempo. 

Eu mesmo estava em muitas explosões de AEIs e tive que explodir muitos AEIs que 

foram descobertos antes que pudessem ser usadas contra nós... Imagine isso na 

próxima vez que estiver dirigindo pela estrada, indo para o trabalho ou para casa: 

olhar para todas as muretas, cada lata de lixo, cada calçada de cimento e pensar que 

todas aquelas coisas poderiam explodir a qualquer momento... Basta pensar sobre 

isso... Tudo que está lá é possivelmente seu inimigo... Meu sargento disse uma vez que 

é como jogar na loteria. Se você jogar o tempo suficiente, eventualmente você vai 

ganhar. É assim com bombas de beira de estrada. Ninguém está protegido, nenhuma 

quantidade de armadura pode lhe salvar. Talvez, nas primeiras dez vezes, você possa 

sobreviver, mas tudo o que é preciso é de uma vez sem sorte e você está morto. ” 

(MCNAB; KEETER, 2008, tradução nossa). 

 

 Com o relato acima, pode-se perceber que os AEI atingem o psicológico dos militares, 

o que pode afetar sua capacidade de combate. 
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3.5.1 Questionário sobre o efeito dos AEIs no moral das tropas 

 

Com vistas a esclarecer o efeito dos explosivos improvisados no moral das tropas, 

abordaremos o questionário aplicado em militares colombianos que combateram em teatros de 

operações com a presença ou a suspeita da presença de artefatos explosivos improvisados. A 

amostra constitui-se de 28 militares colombianos integrantes do Curso de Líderes de 

Desminagem Humanitária, realizado pelo Batalhão de Desminagem Número 60, na Colômbia. 

Cabe ressaltar que os militares colombianos responderam o questionário sob supervisão do 

Cap Eng Machado, brasileiro em missão na Colômbia como monitor do curso e integrante da 

JID/OEA. 

O objetivo foi, a partir de perguntas simples, avaliar se os AEIs se constituem como 

armamentos que afetam a capacidade combativa, se os AEIs se constituem como armamentos 

que, além de danos físicos, causam danos psicológicos nos militares e se os AEIs interferem 

na velocidade de progressão. Um modelo do questionário aplicado encontra-se no Apêndice A 

deste trabalho. 

No primeiro item foi feito o questionamento se os AEIs interferem na velocidade de 

progressão da tropa no teatro de operações, tendo em vista que, possivelmente, esse é o 

primeiro objetivo das forças que fazem uso desses armamentos. Foram apresentadas 

alternativas e os militares responderam com uma das seguintes afirmativas: interfere 

completamente, interfere moderadamente, interfere pouco, não interfere. 

 O resultado encontrado foi que todos os militares apontaram ou para a alternativa “in-

terfere completamente” ou para a alternativa “interfere moderadamente”, tendo sido constata-

da uma predominância de 25 das 28 respostas obtidas para a primeira alternativa, como ex-

posto na tabela abaixo: 

 

 Tabela 1 - AEIs interferem na velocidade de progressão da tropa no teatro de operações? 

Resposta Quantidade Percentagem 

Interfere completa-
mente 25 89,29% 

Interfere moderada-
mente 3 10,71% 

Total Geral 28 100,00% 

Elaborado pelo autor 
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No segundo item foi feito o questionamento se a presença ou suspeita da presença de 

AEIs interferem na capacidade combativa dos militares (vontade moral de combater). Foram 

apresentadas as seguintes alternativas: interfere completamente, interfere moderadamente, 

interfere pouco, não interfere. 

O resultado encontrado foi o predomínio absoluto da resposta “interfere completamen-

te” e nenhuma resposta “não interfere”, o que reforça a ideia de que os AEIs influem na capa-

cidade combativa dos militares. 

 

 Tabela 2 - A presença ou suspeita da presença de AEIs interfere na capacidade combativa dos 

militares (vontade moral de combater)? 

Resposta Quantidade Percentagem 

Interfere com-
pletamente 20 71,43% 
 
Interfere mode-
radamente 5 17,86% 

Interfere pouco 3 10,71% 

Total Geral 28 100,00% 

Elaborado pelo autor 

 

 O terceiro item foi dividido em duas perguntas. A primeira questiona se os militares 

presenciaram algum incidente relativo a AEIs, tendo sido observado que 12 dos 28 indivíduos 

afirmaram ter presenciado algum incidente com esse armamento.  

 

Tabela 3 - Presenciou algum incidente relativo a artefatos explosivos improvisados? 

Resposta Quantidade Percentagem 

Sim 12 42,86% 

Não 16 57,14% 

Total Geral 28 100,00% 

Elaborado pelo autor 

 

A segunda parte desse item questionou se os militares tiveram sua capacidade 

combativa (vontade de combater) momentaneamente abalada, tendo sido observado que 7 dos 

12 militares afirmaram que “sim”, 4 afirmaram “em parte” e apenas 1 militar afirmou “não”, o 
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que fortalece a hipótese de que os AEIs causam impacto na capacidade combativa dos 

militares, conforme exposto na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 - Você concorda que teve sua capacidade combativa (vontade de combater) 

momentaneamente abalada? 

Resposta Quantidade Percentagem 

Sim 7 58,33% 

Em parte 4 33,33% 

Não 1 8,33% 

Total Geral 12 100,00% 

Elaborado pelo autor 

 

 O quarto item abordou se, na opinião dos militares e de uma maneira geral, os AEIs se 

constituem como armamentos que, além de danos físicos, causam danos psicológicos. Essa 

pergunta se faz relevante, pois, em um estudo com vistas a esclarecer se AEIs causam impacto 

na moral dos militares, a opinião daqueles que têm uma constância no combate com a 

presença desses armamentos se faz primordial.  

 Nesse item, os 28 militares colombianos deveriam optar por “sim”, “em parte” ou 

“não”. O resultado encontrado foi o predomínio absoluto da resposta “sim” e nenhuma 

resposta “não”. Além disso, houveram 3 respostas “em parte” e um militar não respondeu essa 

pergunta, conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 5 - Os AEIs se constituem como armamentos que, além de danos físicos, causam 

danos psicológicos nos militares? 

Resposta Quantidade Percentagem 

Sim 24 85,71% 

Em parte 3 10,71% 

Não respondeu 1 3,57% 

Total Geral 28 100,00% 

Elaborado pelo autor 
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 Em síntese, com base na opinião dos militares colombianos, o questionário ratificou a 

hipótese de que os AEIs interferem não só nas baixas militares, mas também afetam o moral e 

a capacidade combativa dos soldados que combatem em TO com a presença ou a suspeita da 

presença desses armamentos. 
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4 OS CONFLITOS DE QUARTA GERAÇÃO 

 

O conceito de guerra e os modos de combate mudam na medida em que a tecnologia 

desenvolve novos meios de combate. Grupos diversos anseiam por mudanças e uma ideia tem 

se mantido como verdade ao longo dos tempos: “a guerra é, sem sombra de dúvidas, se não 

uma forma de política, de toda maneira, um meio de fazer política: porque ela é sempre uma 

luta pelo poder”. (HEYDTE, 1990, p. 39). 

Seguindo essa lógica, os Conflitos de Quarta Geração, também conhecidos por outros 

nomes, como Guerra Irregular, Conflitos Assimétricos ou Operações contra Forças Irregula-

res, têm preocupado o cotidiano de diversas nações, ou até mesmo de toda a sociedade inter-

nacional. 

Segundo Pinheiro (2007, p. 16): 

Consequências das profundas transformações políticas, econômicas, psicossociais, mi-

litares e científico-tecnológicas ocorridas após a segunda Guerra Mundial, o Conflito 

de 4ª Geração, diferentemente dos Conflitos de 1ª, 2ª e 3ª Gerações que o precederam, 

introduziu a presença de atores não estatais nas confrontações armadas de conotação 

político- ideológica que marcaram a segunda metade do Século XX. Sua principal ca-

racterística foi o emprego intensivo das táticas, técnicas e procedimentos de guerra ir-

regular, destacando-se a subversão, a guerrilha e o terrorismo. 

  

 A não utilização de uniformes pelos atores não estatais citados são fatores complicado-

res para as forças regulares pelo fato de, normalmente, a identificação durante as operações 

ficar dificultada. A situação se torna mais complexa nos ambientes urbanos, pois a presença 

da população local aumenta os riscos de danos colaterais, que é uma situação indesejada, por-

que expõe a tropa regular à mídia e pode fazer o Estado perder o apoio da opinião pública.  

Com vistas a esclarecer e explicar as guerras irregulares, convém que seja feito um 

histórico da evolução dos conflitos modernos. 

 

4.1 Histórico dos Conflitos de Quarta Geração 

 

           Segundo Lind (2005, p. 12), “as quatro gerações começaram com a Paz de Westphalia, 

em 1648, o tratado que findou a Guerra dos Trinta Anos. Com esse tratado, o Estado estabele-

ceu um monopólio de guerra”. Pinheiro (2007) afirma que as quatro gerações começaram com 

esse tratado, portanto, ele propiciou o nascimento das relações internacionais entre Estados 

Soberanos. “Ressalte-se que os atores protagonistas nos diferentes cenários de 1ª, 2ª e 3ª Ge-

rações eram, predominantemente, estados nacionais. ” (PINHEIRO, 2007, p. 17). 
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A 1ª Geração foi caracterizada pelo “princípio da massa”, durou aproximadamente de 

1648 até 1860, teve seu auge nas campanhas napoleônicas e sua principal relevância surge do 

fato que o campo de batalha criou a cultura militar de ordem. Lind (2005, p. 12) afirma: “A 

maioria das coisas que distinguem o militar do civil (uniformes, continências, graus hierárqui-

cos) eram produtos da primeira geração com a intenção de reforçar a cultura da ordem”. A 1ª 

Geração começou a ruir com o advento das metralhadoras, que primeiro tornaram as táticas de 

massa obsoletas e depois suicidas. 

           A 2ª Geração foi caracterizada pelo uso do fogo e foi desenvolvida principalmente pelo 

Exército Francês durante e depois da 1ª Guerra Mundial. “O objetivo nesse período era o 

atrito, e a doutrina foi resumida pelos franceses como sendo a artilharia conquista, a infantaria 

ocupa”. (LIND, 2005, p. 13). Esse conceito de guerra é utilizado ainda hoje, mas por vezes a 

aviação, que se presta mais para a guerra de manobra, cumpre o papel da artilharia. 

A 3ª Geração, também produto da 1ª Guerra Mundial, é conhecida como guerra de 

manobra, foi desenvolvida principalmente pelo Exército Alemão e teve seu início com a co-

nhecida “blitzkrieg”. Tem como características a descentralização, a iniciativa e o objetivo 

principal desse modo de combater consiste em fazer uso da velocidade, da surpresa e do des-

locamento mental e físico. “Taticamente, durante o ataque, o militar da Terceira Geração pro-

cura adentrar nas áreas de retaguarda do inimigo, causando-lhe o colapso da retaguarda para a 

frente. ” (LIND, 2005, p. 13). 

 A 4ª Geração herda a iniciativa e a descentralização da 3ª Geração mas há uma mu-

dança radical desde a Paz de Westphalia: o combate a oponentes não estatais. 

Na guerra de Quarta Geração, o Estado perde o monopólio sobre a guerra. Em todo o 

mundo, os militares se encontram combatendo oponentes não estatais tais como a al-

Qaeda, o Hamas, a Hezbollah e as Forças Armadas Revolucionarias da Colômbia. 

Quase em toda parte, o Estado está perdendo. (LIND, 2005, p. 14). 

 

Segundo Pinheiro (2007), na 4ª Geração ocorrem mudanças vivenciadas desde a 2ª 

Guerra Mundial nas esferas sociais, políticas, tecnológicas e econômicas, de forma que sur-

gem novos atores globais, como organizações não estatais armadas, anarquistas, forças irregu-

lares de diferentes matizes, extremistas políticos, étnicos ou religiosos, crime organizado e 

separatistas, cuja principal forma de atuação se baseia nas táticas, técnicas e procedimentos da 

guerra irregular. Lind (2005), aponta que nos Conflitos de Quarta Geração há uma volta a um 

mundo de culturas, não meramente de países. Dessa forma, o cristianismo ocidental encontra 

um antigo e obstinado oponente: o Islã. Nesse contexto, a invasão de imigrantes pode ser tão 

perigosa quanto a invasão de um exército inimigo e o Islã, após três séculos na defensiva es-

tratégica, tem retomado a ofensiva estratégica e está se expandindo em todas as direções.  
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Pinheiro (2007), afirma que as ações dos insurgentes nos Conflitos de 4ª Geração obje-

tivam influenciar o comportamento das lideranças do inimigo, ou seja, influenciar diretamente 

o processo da tomada de decisão e formulação de suas políticas estratégicas. Por vezes essa 

influência não se materializa por meio da destruição das Forças Armadas ou instalações mili-

tares, como ocorria nos Conflitos de 1ª, 2ª, e 3ª Geração. “A violência não ocorre necessaria-

mente com as armas e a guerra não precisa ser sempre um conflito militar. ” (HEYDTE, 

1990). 

  

 

4.2 Utilização dos Explosivos Improvisados nos Conflitos de Quarta Geração 

 

Segundo Vasconcelos (2010 apud NATO, 2008, p. 2), os AEIs são armas táticas, po-

dem causar baixas elevadas e restringir o movimento. São armas baratas e relativamente fá-

ceis de produzir, além de normalmente oferecer ao operador uma menor exposição ao risco de 

lutar. Podemos perceber que as forças irregulares, por meio dos AEIs, podem causar grande 

destruição e se expor pouco no teatro de operações, o que dificulta sobremaneira a atuação 

das forças regulares para coibir suas ações e, por serem de fácil confecção e terem baixo custo 

de produção, permitem que mesmo os grupos irregulares com menor poder aquisitivo consi-

gam fazer uso desses armamentos. No contexto dos Conflitos de Quarta Geração, os AEIs se 

apresentam como importantes ferramentas das forças irregulares na busca por seus objetivos. 

O termo AEI foi popularizado pelo uso de um vasto número de artefatos explosivos 

improvisados durante os recentes conflitos no Iraque e no Afeganistão. AEIs se 

tornaram os armamentos primários dos insurgentes nestes conflitos devido à natureza 

assimétrica das batalhas entre forças irregulares e os militares mais bem equipados e 

tecnologicamente avançados do mundo. (BINNIE; WRIGHT, 2013, p.224, tradução 

do autor). 

 

É preciso ter consciência da seguinte situação: por mais que grupos irregulares, como 

terroristas, narcotraficantes, guerrilheiros e radicais religiosos não representem, na maioria 

das vezes, exércitos constituídos, os conflitos com esses grupos armados devem ser encarados 

e combatidos como atos de guerra, tendo em vista o adestramento e a utilização de técnicas, 

táticas e procedimentos de combate. Heydte (1990), explica que: 

A guerra irregular é, de qualquer maneira, guerra. E guerra “real” não um “substituto 

da guerra”, nem “uma guerra de procuração”, nem ainda uma “operação que se 

aproxima da guerra”, “uma situação que só não é guerra” – ou qualquer outra 

expressão que se pudesse usar numa “circunstância semântica”, de modo a privilegiar 

a chamada “guerra de grande escala”, por qualquer razão, como a única “guerra real”, 

na qual grandes unidades militares e meios de destruição manuseados por soldados 

uniformizados desempenham o papel decisivo. (HEYDTE, 1990, p. 38). 
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Além dos efeitos dos AEIs nas baixas das forças regulares e no moral dos soldados, 

essas armas se constituem em instrumentos de propaganda. O emprego de imagens de corpos 

mutilados e queimados, veículos blindados destruídos e explosões se convertem em uma po-

tente arma psicológica do arsenal insurgente que, com o tempo, debilita o apoio da sociedade 

e culmina por atingir diretamente a continuidade da missão. Muitas vezes a produção das ditas 

imagens se convertem na missão principal das forças irregulares, deixando os ganhos milita-

res em segundo plano. (Mañas; Jordán, 2007, p. 120). 

 Concordamos com Espanha (2009) na afirmação que forças assimétricas utilizam os 

AEIs como sua expressão mais representativa e eficaz. Essas forças não têm inconvenientes 

em provocar danos desproporcionais e usam tecnologias facilmente disponíveis de forma 

inovadora e combinadas com procedimentos rudimentares. Espanha (2009) afirma ainda que 

terroristas, insurgentes e guerrilheiros utilizam tecnologias, como os AEIs, com o objetivo de 

infligir baixas entre a tropa e a população civil, assim como minar a moral das tropas, 

debilitar governos, aterrorizar a população e fraturar alianças políticas. Por vezes, as forças 

irregulares fazem uso desses armamentos por terem consciência das suas limitações técnicas e 

materiais, se comparado com forças regulares de exércitos nacionais. Os AEIs sendo 

utilizados em meio aos ambientes urbanos, nesse contexto, funcionam como armamentos 

equalizadores do combate, pois são de fácil confecção, baixo custo, ampla capacidade de 

emprego e com alto potencial destrutivo. 
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5   CONCLUSÃO 

 A presente pesquisa teve como objetivo explicitar o efeito que os AEIs utilizados por 

forças irregulares causam nas baixas das tropas regulares empregadas em Conflitos de Quarta 

Geração e identificar se esses armamentos atingem o moral das tropas regulares. 

Os resultados encontrados foram os seguintes: 

Através da pesquisa bibliográfica dos tipos de sistemas de iniciação, verificou-se que 

há uma variedade na confecção e utilização dos AEIs, que depende dos recursos mínimos para 

as forças irregulares construírem um AEI, os quais não são muitos, e da criatividade e 

adestramento desses grupos terroristas, anarquistas, fanáticos religiosos, guerrilheiros, entre 

outros. Verificou-se que os armamentos que originaram os AEIs foram as Booby Traps, 

durante a 2ª Guerra Mundial, período em que a intensidade dos conflitos estimulou a pesquisa 

da tecnologia bélica. Os AEIs, da mesma forma, têm sido aprimorados, pois a intensidade dos 

conflitos atuais está estimulando o desenvolvimento e o aprimoramento desse tipo de 

armamento, principalmente em países do Oriente Médio. É necessário, portanto, a constante 

pesquisa e aprimoramento de técnicas e procedimentos com vistas a combater o emprego dos 

AEIs. 

Além disso, é importante destacar os resultados obtidos sobre o efeito dos AEIs nas 

baixas das forças militares regulares. Verificou-se que os danos físicos decorrem de dois 

efeitos: a onda expansiva e a fragmentação. Tendo em vista que o efeito dominante depende 

basicamente do entorno e do tipo de confinamento, a fragmentação, em um espaço aberto, 

será o efeito impactante e a onda expansiva, em um ambiente urbano, será incrementada pelas 

paredes, que tendem a direcionar o dano causado pelo AEI. Tendo em vista que atualmente a 

maioria dos conflitos se desenvolvem em ambientes urbanos, esses armamentos aparecem 

como uma alternativa barata e bastante vantajosa para as forças irregulares, que se aproveitam 

dos ambientes fechados e do caos urbano para causar baixas nas formações das tropas 

regulares, mesmo que dispersas no terreno, já que a onda expansiva é incrementada pelas 

paredes e a fragmentação aumenta o raio de ação, se em espaço aberto. 

As figuras que apresentaram a utilização de AEIs em carros (VBIED) e em pessoas 

(PBIED) foram suficientes para ilustrar o impacto que esses armamentos têm causado no 

mundo. Apenas em 2013, os VBIED foram utilizados em pelo menos 485 incidentes e os 

PBIED foram responsáveis por pelo menos 276 incidentes, que ocasionaram cerca de 7.291 

civis mortos ou feridos.  

O número de baixas ocasionadas por AEIs nas forças regulares em Conflitos de Quarta 

Geração se mostrou verdadeiramente impactante. Entre 2007 e 2013, no TO da Guerra do 
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Afeganistão, mais de 40% das baixas dos militares dos Estados Unidos da América (EUA) por 

ano se deram em virtude de AEIs. Entre 2001 e 2005, das 456 baixas dos militares do Reino 

Unido no TO da Guerra do Afeganistão, 221 se deram em virtude da utilização de AEIs por 

parte das forças irregulares, o que corresponde a quase metade das baixas totais. 

 No desenvolvimento dos dados referentes às baixas dos militares dos EUA no TO da 

Operação Iraque Livre, percebeu-se que, assim como no TO da Guerra do Afeganistão, os 

AEIs foram responsáveis por aproximadamente metade das baixas anuais, mas, nesse TO, 

verificou-se que apenas um pequeno percentual dos AEIs efetivamente causou baixas milita-

res, ou seja, o dano poderia ter sido ainda mais expressivo. Percebe-se, então, que o combate a 

esses armamentos não pode ser percebido como uma opção. Os exércitos regulares devem 

exercer um combate efetivo e direcionado em prol da detecção e desativação desses armamen-

tos, bem como o patrulhamento de forma a evitar que eles sejam lançados no terreno. 

 Destaca-se ainda o efeito dos AEIs no moral dos militares das tropas regulares, ou 

seja, o quanto a presença ou a suspeita da presença desses armamentos no TO pode influenci-

ar na capacidade combativa dos soldados. Por meio da pesquisa bibliográfica, foi verificado 

que os AEIs, além do efeito explosivo, agem semeando o medo, reduzindo o moral da tropa e 

limitando a liberdade de movimento das tropas regulares. O questionário, aplicado em 28 mi-

litares colombianos integrantes do Curso de Líderes de Desminagem Humanitária, realizado 

pelo Batalhão de Desminagem Número 60, na Colômbia, permitiu a ratificação das demais 

fontes de consulta verificadas e assegurou, pelas palavras de combatentes que tiveram experi-

ências de combate contra esses armamentos, que os AEIs interferem na velocidade de pro-

gressão da tropa no teatro de operações, que a presença ou suspeita da presença de AEIs inter-

fere na capacidade combativa dos militares (vontade moral de combater), que os AEIs se 

constituem como armamentos que, além de danos físicos, causam danos psicológicos nos mi-

litares e que incidentes com AEIs abalam a capacidade combativa dos soldados momentane-

amente. 

 Se comparados com o que encontramos na teoria que sustentou a pesquisa, podemos 

destacar, no que se refere aos conflitos armados, que a evolução das tecnologias de combate 

modificou as técnicas, táticas e procedimentos de combate.  Os Conflitos de Quarta Geração, 

nesse sentido, se constituem como guerras onde Estados, por meio de suas forças regulares, 

combatem grupos irregulares, como guerrilheiros, terroristas, narcotraficantes e radicais reli-

giosos. Foi verificado que a dificuldade desses conflitos consiste na ausência de um inimigo 

claramente definido, que pouco se expõe no terreno e que desenvolve ações rápidas ou mesmo 

impõe dificuldades ao avanço das tropas regulares.  
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 Nossas hipóteses de pesquisa foram comprovadas e concluímos, então, que os AEIs, 

conforme o verificado na pesquisa bibliográfica e com base no questionário realizado, causam 

grandes efeitos nas baixas das forças regulares, afetam o moral ou a capacidade combativa das 

tropas regulares nos Conflitos de Quarta Geração e se constituem como armamentos com 

muitas vantagens e eficiências aos propósitos das forças irregulares. Pelos seguintes motivos 

os AEIs são amplamente utilizados: não exigem muitos materiais, são de fácil confecção, têm 

uma ampla possibilidade de emprego, causam grandes efeitos nas baixas e no moral das tro-

pas regulares e podem servir como instrumento de propaganda para a causa da força irregular, 

tendo em vista que a exposição de imagens de corpos mutilados e queimados, veículos blin-

dados destruídos e explosões se convertem em uma potente arma psicológica do arsenal in-

surgente que, com o tempo, debilita o apoio da sociedade e culmina por atingir diretamente a 

continuidade da missão. 

 Conclui-se, por fim, que as forças regulares devem desenvolver ou adquirir tecnologi-

as a fim de combater esses armamentos e minimizar seus efeitos de maneira mais eficaz, além 

de realizar o desenvolvimento de cursos de especialização com vistas a formar militares espe-

cialistas na desativação e remoção desses artefatos explosivos ou mesmo o desenvolvimento 

de atividades com vistas a fortalecer a capacidade dos militares de se manterem em combate 

com a moral elevada mesmo em situações com alto nível de stress, a exemplo de incidentes 

envolvendo AEIs. 

 No decorrer da pesquisa, deparamo-nos com um tema de grande interesse, mas que 

fugiu ao recorte adotado nesta pesquisa: a necessidade de identificar e analisar a eficiência de 

equipamentos e materiais destinados à desativação de AEIs nos Conflitos de Quarta Geração. 
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APÊNDICE A - Questionário para militares colombianos que combateram em teatros 

de operações com a presença ou a suspeita da presença de artefatos explosivos improvi-

sados 

 

Este questionário faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso do Cad Leandro 

José de Queiroz Mendes, do C Eng da AMAN, orientado pelo Cap Eng Marcelo Hissanaga, 

do C Eng da AMAN. O objetivo deste instrumento de pesquisa é verificar se a presença de 

artefatos explosivos improvisados se constitui como um fator complicador do combate e o 

quanto os artefatos explosivos improvisados podem influenciar na capacidade combativa dos 

militares. 

Questionário 

Idade: 

Posto/graduação: 

1. Em sua opinião, a presença de artefatos explosivos improvisados interfere na velocidade de 

progressão da tropa no teatro de operações? 

( ) interfere completamente  ( ) interfere moderadamente  ( ) interfere pouco  ( )não interfere 

 

2. Você acha que a presença ou suspeita da presença de artefatos explosivos improvisados 

interfere na capacidade combativa dos militares (vontade moral de combater)? 

 ( ) interfere completamente  ( ) interfere moderadamente  ( ) interfere pouco  ( )não interfere 

 

3. a. Você presenciou algum incidente relativo a artefatos explosivos improvisados? 

( ) sim    ( ) não     

 3. b. Em caso de “sim” no item 3. a. Você concorda que teve sua capacidade combativa 

(vontade de combater) momentaneamente abalada? 

( ) concordo totalmente  ( ) concordo moderadamente  ( )não concordo 

 

4. Você concorda que, de uma maneira geral, os artefatos explosivos improvisados se 

constituem como armamentos que, além de danos físicos, causam danos psicológicos nos 

militares? 

( ) sim  ( ) em parte  ( ) não  

 

 


